Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE
2022'
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Fets
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 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.- Article 98 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, pel qual es regula
el funcionament de les sessions del ple.
III.- Articles 77 i següents del Reglament d’organització, funcionament i regim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, on s’estableix els requisits de celebració de les sessions.

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- Convocar el Ple municipal per a celebrar sessió pública
oextrardinària que tindrà lloc el proper dia 24 de novembre de 2022, a les 18
hores, amb el següent ordre del dia:
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Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado
Secretari/ària: Alexandra Rodríguez Jiménez
Dia: 24 de novembre de 2022
Hora d'inici: 18:00
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 C187F46821914BDCAA03CB58522E1407 i data d'emissió 22/11/2022 a les 09:49:34

Convocats
Sra. Inmaculada Beatriz Parra Hipólito
Sra. Judit Albesa Fontgivell
Sr. Jordi Domingo Ferré
Sr. Josep M. Bages Virgili
Sra. Verònica Torres Ferrant
Sr. Francesc Mestre Pellicé
Sr. Ricard Gili Ferré
Sra. Carme Cros Garrido
Sra. Maria Teresa Basora Gallisà
Sr. Arnau Salvat López
Sr. Jose Manuel Hernández Pérez
Sra. Marta Bigas Venturas

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ DE LA 8a MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS EXERCICI 2022
1. Aprovació de la 8a modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de
Riudoms de l'exercici de 2022

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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