Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple Ordinaria de data 06 de febrer de 2020'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 6 de febrer de 2020
Hora d'inici: 13:00
Lloc: Saló de Plens

Convocats
Sr. Ramon Brull Melich
Sra. Yolanda Guillem Clua
Sra. Patricia Andrés Valldepérez
Sra. Marta Mora Verges
Sr. Estanislao Martinez Puig
Sr. Miguel José Olid Bertomeu
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. Elies Bonet Cervera
Sra. Bàrbara Curto Camisón
Sra. Montserrat Bonet Caudet

ORDRE DEL DIA

Aprovació acta anterior de data 27 de novembre de 2019
1. Ple extraordinari urgent 27 de novembre de 2019
Donar compte resolucions alcaldia.

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 32 al núm. 78 de
2019
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 19 de
2020
Donar compte Juntes de Govern Local
4. Donar compte Juntes de Govern Local de data 22 i 30 d'octubre de 2019, 21
i 28 de novembre de 2019, 18 i 30 de desembre de 2019, 20 i 30 de gener de
2020.
Aprovació definitiva plànol de delimitació de les mesures de prevenció
dels incendis forestals al municipi de Camarles.
5. Proposta aprovació definitiva plànol delimitació incendis forestals
Aprovació delegació recaptació executiva altres ingressos de dret públic
en la modalitat de costes judicials a favor de la Diputació de Tarragona.
6. Delegació Recaptació executiva altres ingressos de dret públic en la
modalitat de costes judicials a favor de la Diputació de Tarragona.
Donar compte de la nova adscripció de regidors a les Comissions
Informatives.
7. Donar compte de la nova adscripció de regidors a les Comissions
Informatives
Mocions
8. Moció del grup municipal ERC, per un servei ferroviari digne.
9. Moció del grup municipal Junts per Camarles i Lligallos, reconeixement a la
trajectoria del Sr. Josep Bellés Royo.
Informes de l'Alcaldia.
Proposicions urgents.
Precs i preguntes.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

