Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'PLE ORDINARI DEL DIA 16 DE MAIG DE 2019'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado

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 1798949563CF46E388DA448FD16CFA52 i data d'emissió 13/05/2019 a les 18:56:01

Secretari/ària: M.Carme Alcoverro Beltran
Dia: 16 de maig de 2019
Hora d'inici: 19:00
Lloc: Saló de Plens

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

Aprovació de les actes pendents de l'any 2016
1. Actes de ple de les sessions dels dies 23/03/2016 (dues sessions), del
dia 19/04/2016, del dia 05/05/2016, del dia 30/05/2016, del dia 02/06/2016,
del dia 07/07/2016, del dia 01/09/2016 i del dia 28/09/2016.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 21/03/2019,
02/04/2019 i 29/04/2019.
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2. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del dia 21/03/2019
3. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari del dia 2 d'abril de 2019
4. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari del dia 29 d'abril de 2019
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia-Presidència
5. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 55 al núm. 423
de 2019
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Donar compte de la remissió de l'execució trimestral del pressupost
entitats locals del 1r trimetre de 2019, mitjançant la plataforma del
Ministeri d'Hisenda
Donar compte del compliment del període mig de pagament a
proveïdors i de morositat, 1r trimestre 2019, mitjançant la plataforma
del Ministeri d'Hisenda
Doncar compte del seguimentdel Pla d'Ajust del 1r trimestre de 2019
Donar compte de la tramesa de dades de les retribucions del personal
de l'administració pública - ISPA 2019
Aprovació de la resivió del Padró municipal d'Habitants a data 1 de
gener de 2019
6. Aprovació de la revisió del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener
de 2019
Assumptes urgents
Mocions dels grups municipals
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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