
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió Extraordinària del Ple 23-12-2019'

Fets

1. Convocatòria del PLE DE L'AJUNTAMENT que es celebrarà el proper dia 23
de desembre de 2019.

Fonaments de dret

1. Articles 46 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
 
2. Articles 134 a 138 i, per remissió, 77 a 110 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
 
3. Articles 98 i ss 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.

En conseqüència, RESOLC:

1. Convocar el PLE DE L'AJUNTAMENT per a celebrar sessió
EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc a la Sala de Plens, el proper dia 23 de
desembre de 2019, a les 13.30 hores.
 
2. Fixar el següent ordre del dia:
 
ORDRE DEL DIA

1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ



1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
PLE DE DATA 27-11-2019
1. Sessió ordinària del Ple de 27-11-2019
 
2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA DE L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
PRADELL DE LA TEIXETA
2. Proposta d'aprovació del Pla de seguretat i salut de l'obra de l'adequació de
l'enllumenat públic de Pradell de la Teixeta
 
3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2020
3. Proposta d'acord d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici
2020
 
4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 89 al núm. 97 de
2019
 
5.- PRECS I PREGUNTES
 
3. Notificar el present acord a tots els regidors membres del PLE DE
L'AJUNTAMENT, pregant-los que en cas de no poder assistir ho posin
encconeixement d’aquesta Presidència, mitjançant la secretaria de la mateixa,
al·legant els motius que ho justifiquin.

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


