Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió Ple'

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A83B658BB0A5401BA368739B5BFA0521 i data d'emissió 07/10/2021 a les 14:24:59

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Isidre Sampé Busom
Secretari/ària: Eva Bernabeu Marin
Dia: 11 d'octubre de 2021
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de plens

Convocats
Sra. Mª Teresa Mariné Solé
Sr. Ismael Estupiñà Peig
Sra. Maria Avelina Solé Gisbert
Sr. Leandre Jordà Galano
Sra. Laura Domènech Vallespí
Sr. Marc Solé González

ORDRE DEL DIA

Actes
1. Sessió ple núm. 4
2. Ple núm. 5 extraordinari urgent
Donar compte
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 87 al núm. 129 de
2021
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4. Dació compte acords de la Junta de Goven Local núm. 11, 12, 13, 14 i 15
/2021
Econòmic
5. Proposta d'aprovació inicial 'Modificació de crèdit núm. 1'
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Intervenió
6. Dació de compte del Pla anual de control financer per l’exercici 2021
7. Proposta dació de compte de l’informe de l'intervenció d’adequació del pla
d'acció de control intern
Subvenció
8. Bases reguladores dels ajuts als/les estudiants d’Educació Secundaria
Obligatòria, Batxillerat, Cicles formatius o de la Universitat, del municipi de
Vilalba dels Arcs
Convenis
9. Proposta per sol·licitar l'encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d'habitants a la Diputació de Tarragona i aprovar el corresponent conveni
10. Proposta per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs al
conveni amb el Consell Comarcal de la Terra Alta per a la prestació de
diferents serveis i l'ús de la maquinària d'aquest per al manteniment
d'infraestructures municipals
Urbanisme
11. Proposta inici d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM)
Mocions
12. Mocio presentada pel grup municipal Compromís per Vilalba - Acord
Municipal (CpV-AM) el 03/09/2021 a les 17:11:50 hores "Proposta de moció de
la Unió de Pagesos de Catalunya de denúncia de les línies MAT projectades de
l'Aragó cap a Catalunya"
13. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Vilalba- Acord
Municipal (CpV-AM) el dia 10-09-2021 a les 7:46:08 per exigir mesures que
frenin l'escalada de preus de l'electricitat
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14. Moció presentada el 10-09-2021 a les 7:46:08 hores pel grup municipal
Compromís per Vilalba-Acord Municipal (CpV-AM) per al retorn a l'IVA reduït
del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica
15. Moció que presenta el grup municipal Activa't Vilalba (AV-JUNTS) de rebuig
al projecte de la líniea de Molt Alta Tensió (MAT)
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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,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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