Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple ordinari, de data 16 de setembre de 2021'
Identificació de la sessió
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Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 16 de setembre de 2021
Hora d'inici: 13:30
Lloc: Saló de Plens

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

ORDRE DEL DIA

Aprovació acta anterior de data 7 de juliol de 2021
1. Ple Extraordinari Urgent, 7 de juliol de 2021
Donar compte Decrets de la Presidència del núm. 112 al 194
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2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 112 al núm. 194 de
2021
Aprovació Festes Locals 2022
3. Proposta FESTES LOCALS 2022
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Delegació en favor de la Diputació de Tarragona, recaptació en període
executiu d'altres ingressos de Dret públic en la modalitat de danys
contractuals
4. Delegació en favor de la Diputació de Tarragona de la recaptació en període
executiu d'altres ingressos de dret públic en la modalitat de danys contractuals
Aprovació inicial ordenança reguladora de la prestació patrimonial
pública de caràcter no tributari, sobre el servei públic abastament d'aigua
potable i altres
5. Aprovació inicial ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de
caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua potable i altres
activitats connexes
Aprovació Moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana
de Catalunya per exigir mesures que frenin l'escala de preus de
l'electricitat.
6. Moció per a exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat
Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora Na Patrícia
Andrés Valldeperez, partit La Veu del Poble (VP-FIC) Federació
d'Independents de Catalunya
7. Renúncia al càrrec de regidora de l'ajuntament de Camarles de Na Patricia
Andrés Valldepérez
Informes de l'Alcaldia
Proposicions urgents
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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