Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'PLE DE FINALITZACIÓ DEL MANDAT, última acta'
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Fets
Assabentat de la relació d’assumptes que posa a disposició de l’Alcaldia la
Secretaria interventora de l’Ajuntament de Riudoms en relació a l’aprovació
de les darreres sessions plenàries celebrades, amb motiu de la finalització
de la legislatura 2015-2019.

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.- D’acord amb l’art. 36.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, el tercer dia anterior a l’assenyalat per a la sessió
constitutiva dels ajuntaments, els regidors cessants del ple, i si és el cas, de
la junta de govern local, s’han de reunir en sessió convocada només a l’
efecte d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada.

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado
Secretari/ària: M.Carme Alcoverro Beltran
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Dia: 12 de juny de 2019
Hora d'inici: 19:00
Lloc: Saló de Plens

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 429A637CB4C74C749D4318947BD2547A i data d'emissió 12/06/2019 a les 11:31:25

Convocats
Sr. Xavier Gallego Seuba
Sra. Verònica Torres Ferrant
Sra. Maria Cros Torrents
Sr. Jordi Domingo Ferré
Sr. Carles Garcia Jardí
Sra. Montserrat Corts Vilaltella
Sra. Mireia Massó Ametller
Sra. Eugenia Montalvo Marin
Sr. Pere Campíñez Salas
Sra. Roser Torres Sanz
Sr. Jordi Ortiz Boria
Sr. Marcel·lí Garriga Masdéu

ORDRE DEL DIA
Secretaria
1. Aprovar, si s'escau, l'acta del Ple Ordinari del dia 16 de maig de 2019.

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.
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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