Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2021'
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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.

Fonaments de dret
I.- Article 53.1.c 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 i presidència de la Junta de Govern Local i l’art. 103 pel
que fa a l’obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.
II.- L’article 112.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, estableix que correspon a l’Alcalde, fixar, mitjançant Decret, el dia i hora
de la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local.

En conseqüència, RESOLC:
PUNT ÚNIC.- Convocar la Junta de Govern Local per a celebrar sessió
ordinària que tindrà lloc el proper dia 29 de novembre de 2021, amb el següent
ordre del dia:
Identificació de la sessió
Òrgan: Junta de govern
Sessió: Ordinària
President: Sergi Pedret Llauradó
Secretària: Alexandra Rodríguez Jiménez
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Dia: 29 de novembre de 2021
Hora d'inici: 14:30
Lloc: Saló de Plens

Convocats
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Sra. Núria Mas Folch
Sr. Jordi Domingo Ferré
Sra. Inmaculada Beatriz Parra Hipólito
Sra. Verònica Torres Ferrant

ORDRE DEL DIA
APROVAR, SI S'ESCAU, L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
ASSUMPTES DEL REGIDOR DELEGAT DE L'ÀREA D'HISENDA
1. Aprovar la subscripció a la plataforma "Hacienda Local" - esPublico
2. Aprovació de la relació de factures núm. 52/2021
ASSUMPTES DEL REGIDOR DELEGAT DE L'ÀREA D'URBANISME
3. Aprovar, si s'escau, la certificació d’obres número 1 del Projecte bàsic i
executiu de construcció de la pista de tennis número 2, a la zona esportiva de
Riudoms
4. Aprovació inicial de dues memòries tècniques per la instal·lació de dues
estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics a Riudoms
ASSUMPTES DE LA REGIDORA DELEGADA DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
5. Servei realització de la xerrada "Comunitat i xarxa per compartir i créixer" en
el ConnecTALENT - Networking emprenedor de Riudoms - 2 de desembre
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA
SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
6. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 912 al núm. 940 de
2021
ASSUMPTES URGENTS
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TORN OBERT DE PARAULES

Règim de recursos:
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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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