Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple ordinaria de data 23 de juliol de 2020'
Identificació de la sessió

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 133268B251A6473F9781D8259311EDEF i data d'emissió 21/07/2020 a les 09:41:19

Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 23 de juliol 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 29/06/2020
1. Ple extraordinari de data 29 de juny de 2020
Dació compte decrets

Transcripció del decret número 2020-0000167 de l'ens Ajuntament de Camarles signat per: JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data:
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
20/07/2020
ACTIO el dia 20/07/2020 a les 11:52:27

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 20 al núm. 165 de
2020
Donar compte Juntes de Govern Local
3. Donar compte Juntes de Govern Local de dates 20 i 30 de gener, 20 i 27 de
febrer i 17 de març de 2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 133268B251A6473F9781D8259311EDEF i data d'emissió 21/07/2020 a les 09:41:19

Aprovació definitiva compte general exercici 2018
4. Aprovació definitiva compte General 2018
Aprovació inicial pressupost municipal, plantilla organica 2020
5. Aprovació inicial pressupost general exercici 2020 i plantilla orgància.
Aprovació Festes Local any 2021.
6. Aprovació Festes Local any 2021
Aprovació pròrroga contracte concessió del servei de l'aigua potable al
municipi.
7. Pròrroga contracte que regeix la concessió del servei d'aigua potable
Aprovació inicial Modificació puntual Pla d'Ordenació Urbanístic
Municipal.
8. Aprovació inicial Modificació del Catàleg de Masies per incloure una
edificació rural existent al castell de la Granadella i corregir la qualificació del
SNU que li afecta
Informe de l'Alcaldia.
9. Informes de l'Alcaldia.
Proposicions urgents.
10. Proposicions urgents.
Precs i preguntes.
11. Precs i preguntes.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu,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.
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