Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Ple ordinari de data 2 d'octubre de 2019

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 227D97B651B849528151B292BDABCBCB i data d'emissió 27/09/2019 a les 14:28:28

Fets
Atès que hi ha diversos assumptes a sotmetre a consideració del Ple de la
Corporació local, en ús de les atribucions que són conferides a aquesta
Alcaldia.

Fonaments de dret
De conformitat amb l’establert a l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim local i la resta de preceptes
concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, i de conformitat amb allò que estableix el ROF,

En conseqüència, RESOLC:

Primer.- CONVOCAR el Ple de la Corporació en sessió ordinària el proper
dimecres dia 2 d'octubre de 2019, a les 19:00 hores en aquesta Casa
Consistorial, d’acord amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1. Ple organitzatiu
DACIONS DE COMPTE
2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 73 al núm. 295 de
2019.
3. Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de data:
18.02.2019, 04.03.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 01.04.2019, 23.04.2019,
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06.05.2019, 20.05.2019, 12.06.2019 i 10.09.2019.
4. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia d'organització municipal.
5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2018.
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CARTIPÀS
6. Resolució de recurs de reposició contra l'acord de constitució i
composició de la Junta de Portaveus
URBANISME
7. Aprovació provisional exp. MPN variació de traçat de vial
8. Aprovació inicial expedient MPN per la desclassificació del sector SAU-1
MEDI AMBIENT
9. Aprovació definitiva de Plànol de delimitació de les mesures de prevenció
dels incendis forestals al municipi de Castellvell del Camp
CULTURA
10. Sol·licitud al Consell Comarcal del Baix Camp de declaració del refugi
antiaeri del carrer Sant Jaume com a ben cultural d'interès local (BCIL)
HISENDA
11. Modificació de crèdit 10/19 mitjançant transferència de crèdits
12. Modificació de crèdit 11/18 per declaració de crèdit no disponible i per
suplement de crèdit
13. Aprovació de Pla Econòmic Financer per al període 2019-2020
MOCIONS
14. MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS PER L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA.
15. MOCIÓ EN FAVOR DE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA.
16. MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES.
PRECS I PREGUNTES
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Segon.- NOTIFICAR la present convocatòria als regidors membres.

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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