Òrgan competent:

Alcalde

Assumpte:

Convocatòria de 'Ple ordinari de l'Ajuntament del dia 21/03/2019'

DECRET

Decret de l’Alcaldia fixant l’Orde del dia de la sessió plenària ordinària
del dia 21 de març de 2019

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 074BD32225D1406B8994CF1AEEBD8951 i data d'emissió 19/03/2019 a les 07:36:34

I.- Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia
la Secretària de l’Ajuntament de Riudoms.
II.- Vistes les propostes realitzades per les corresponents Comissions
Informatives corresponents.

Fonaments de dret
I.- Article 53 en relació a l’article 103, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de
Catalunya, (LMRLC) pel que fa a la convocatòria del Ple per l’Alcalde, i l’
obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.
II.- L’article 81.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats Locals, Reial Decret 2568/86, referent a les competències de
la Secretaria per a la preparació i posada a disposició a l’Alcaldia de l’ordre
del dia.
III.- L’article 82.1 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic
de les entitats locals (ROF), determina que correspon a l’Alcalde fixar l’ordre
del dia dels assumptes a tractar en el ple, i l’article 82.3 del mateix
reglament exposa que a l’ordre del dia només es poden incloure assumptes
que prèviament s’hagin dictaminat, informat o sotmès a consulta de la
comissió informativa corresponent, si bé en casos d’urgència es podran
adoptar acords sense ser dictaminats i en aquests supòsits s’haurà de
donar compte a la propera Comissió Informativa en la primera sessió que se
celebri.
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En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado
Secretari/ària: M.Carme Alcoverro Beltran
Dia: 21 de març de 2019
Hora d'inici: 19:00
Lloc: Saló de Plens
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Convocats
Sr. Jordi Domingo Ferré
Sr. Marcel·lí Garriga Masdéu
Sr. Jordi Ortiz Boria
Sr. Carles Garcia Jardí
Sra. Verònica Torres Ferrant
Sra. Montserrat Corts Vilaltella
Sr. Xavier Gallego Seuba
Sra. Roser Torres Sanza
Sra. Maria Cros Torrents
Sr. Pere Campíñez Salas
Sra. Mireia Massó Ametller
Sra. Eugenia Montalvo Marin

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 17 de gener de 2019 i 7 de març de 2019
2. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia.
1. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 25 al núm. 54
de 2019
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència previs al funcionament
d'ACTIO
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3. Donar compte de la remissió de l’execució trimestral del pressupost
entitats locals 4t trimestre de 2018, mitjançant la plataforma del
Ministeri d’Hisenda
4. Donar compte del compliment del període mig de pagament a
proveïdors i de morositat, 4t trimestre de 2018, mitjançant la
plataforma del Ministeri d’Hisenda
5. Donar compte del seguiment del Pla d’Ajust del 4t trimestre de 2018
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6. Donar compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini
període 2020-2022
7. Aprovació inicial del Pla de dinamització i competitivitat turística de
Riudoms
3. Aprovació inicial del Pla de dinamització i competitivitat turística de
Riudoms.
8. Mocions dels grups municipals
9. Assumptes urgents
10. 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
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