Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple ordinàri, 31 de desembre de 2021, a les 9:30 hores'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 31 de desembre de 2021
Hora d'inici: 09:30
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet

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

ORDRE DEL DIA

Aprovació acta anterior de data 28 d'octubre de 2021
1. Ple extraordinari de data 28 de desembre de 2021
Dació de compte dels Decrets de l'Alcaldia del núm. 195 al 247
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2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 195 al núm. 247 de
2021
Donar compte resolució de l'Alcaldia 2021-0000232, nova composició de
la Junta de Govern Local i Tinents d'Alcalde
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 232 al núm. 232 de
2021
donar compte de la resolució de l'alcaldia 2021-0000234 delegació
d'atribucions en les regidories.
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 234 al núm. 234 de
2021
Donar compte de la nova adscripció de regidors a les Comissions
Informatives
5. Donar compte de la nova adscripció de regidors a les Comissions
Informatives
Aprovació proposta nomenament representants de la Corporació a altres
organismes, entitats i òrgans
6. Nomenament representant de l'Ajuntament al Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), a la Mancomunitat Delta Tres, al
Consorci de Televisió Local a les Terres de l'Ebre, al Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (LEADER), Taula de Consens, Delta.
cat i consells escolars: llar d'infants, Centre de Dia, Col·legi Sant Àngel, Col·legi
dels Lligallos i I.E.S.
Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos
sobre l'ús de la llengua catalana
7. Moció sobre l'ús de la llengua catalana
Informes de l'Alcaldia
Proposicions urgents
Precs i preguntes
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El sistema d'assistència telemàtica que s’emprarà serà
LocalretMeet, que
estarà sota la supervisió de l’alcalde-president i haurà de
complir els requisits i respectar els principis de seguretat i
accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar
d'un equipament informàtic adient i connexió a internet. La
Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora pugui emetre el
seu vot i donar explicació del mateix, si s'escau. La interrupció
de la connexió amb els regidors o regidores que assisteixin
remotament no implicarà la suspensió de la celebració de la
sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió durant el
temps que duri la interrupció.
Queda exclosa la votació remota en els supòsits d'assumptes a
decidir per votació secreta. En aquests casos el regidor o
regidora que assisteixi telemàticament es considerarà que s'ha
abstingut en el punt corresponent de l'ordre del dia. De la
mateixa manera es considerarà si s'interromp la connexió en el
moment de la votació.
Es seguiran les següents normes especials de funcionament de
la sessió:
La Presidència tancarà el debat enunciant els termes en què ha
quedat plantejada la discussió, a fi de sotmetre-ho a votació,
amb indicació, si s'escau, de la forma en què ho faran els
regidors i regidores que assisteixin telemàticament a la sessió.
La votació s'efectuarà pel procediment de mà alçada pels
regidors i regidores assistents, a indicació del/de la president/a,
pronunciant-se en primer lloc els que votin a favor, en segon
lloc, els que votin en contra, i en tercer lloc les abstencions, si
hagués lloc a això. Immediatament de concloure la votació, el
secretari computarà els sufragis emesos i anunciarà en veu alta
el resultat, en vista del qual l'alcalde o president/a proclamarà
l'acord adoptat.

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,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de
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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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