Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 29 DE JUNY DE 2020'
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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.- 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.

En conseqüència, RESOLC:
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PRIMER.- Convocar la sessió plenària extraordinària que tindrà lloc al Saló de
Plens de la Casa Consistorial, el proper dia 29 de juny de 2020, a les 18.00
hores, amb el següent ordre del dia:
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Sergi Pedret Llaurado
Secretari/ària: M.Carme Alcoverro Beltran
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Dia: 29 de juny de 2020
Hora d'inici: 18:00
Lloc: Saló de Plens

Convocats
Sra. Núria Mas Folch
Sra. Inmaculada Beatriz Parra Hipólito
Sra. Judit Albesa Fontgivell
Sr. Jordi Domingo Ferré
Sr. Josep M. Bages Virgili
Sra. Verònica Torres Ferrant
Sr. Ricard Gili Ferré
Sra. Carme Cros Garrido
Sra. Maria Teresa Basora Gallisà
Sr. Arnau Salvat López
Sr. Enric Jódar Ciurana
Sr. Jose Manuel Hernández Pérez

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors dels
dies 21/11/2019, 02/12/2019, 23/12/2019, 07/01/2020, 16/01/2020 i 30/01/2020.
1. PLE ORDINARI DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019
2. PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2019
3. PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2019
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4. PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL DIA 7 DE GENER DE 2020
5. PLE ORDINARI DEL DIA 16 DE GENER DE 2020
6. PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL DIA 30 DE GENER DE 2020
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Informe de Presidència
7. Informe de Presidència
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, pel que fa a
les fiances
8. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, pel que fa a les
fiances
Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa
per a l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
9. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, per
supressió de la tarifa fixada per l'ocupació amb taules de bar
Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la Taxa
prestació del servei d’expedició documents administ. i activitats de
competència local.
10. Modificació Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la Taxa per la
prestació del servei d’expedició de documents administratius i activitats de
competència local, pel que fa a l’ampliació dels supòsits de bonificació
Aprovació de les bases que regulen la concessió de les subvencions
directes per necessitats d'emergència derivades de l'estat d'alarma.
11. Aprovació de les bases que regulen la concessió de les subvencions
directes per atendre necessitats i situacions d'emergència derivades de l'estat
d'alarma declarat per l'Estat, de manera que aquestes ajudin a pal·liar l'efecte
que el sector comercial i empresarial del municipi de Riudoms tindrà com a
conseqüència de la pandèmia.
Intervencions dels grups municipals COVID-19
12. Intervencions dels grups municipals COVID-19
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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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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

Transcripció del decret número 2020-0000783 de l'ens Ajuntament de Riudoms signat per: Sergi Pedret Llauradó - DNI *** (SIG) en data: 23/06/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuacio Automatitzada Secretaria el dia 23/06/2020 a les 14:00:53

