NOTIFICACIÓ DECRET DE CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL
Per al seu coneixement i als efectes oportuns, se us notifica que l’Alcaldia, mitjançant Decret
núm.2019/539 , de 17 d'abril de 2019, ha dictat la següent resolució:

“ DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Títol
Òrgan competent
Assumpte

Ple Municipal núm. PLE2019/5, de data 25 d'abril de 2019
Ple Municipal
Convocatòria del Ple Municipal núm.PLE2019/5 de data 25 d'abril de 2019

Fonaments de Dret
1.- L’article 13.6 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2011 – modificació del precepte publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de desembre de 2015 -, preveu que les sessions plenàries
ordinàries se celebraran mensualment. I, en sessió plenària de data 28 de gener de 2016, es va acordar que
les sessions ordinàries del Ple, que es convocaran amb caràcter mensual, tindran lloc l’últim dijous de cada
mes, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, ubicada a l’Auditori del Teatre Ateneu Clavé.
2.- L’article 10.3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera, preveu que són sessions
extraordinàries aquelles que convoca l’alcalde amb tal caràcter i sense cap periodicitat, i l’article 14.7
d’aquest Reglament estableix que a les sessions extraordinàries només hi haurà part resolutiva, no
s’inclouran els precs i preguntes.

Per això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, en virtut de delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016,
RESOLC
Primer.- Convocar la sessió Ordinària del Ple municipal que tindrà lloc en primera crida el proper dia 25
d'abril de 2019, a les 19:00 hores a l’Auditori del Teatre Ateneu Clavé, de conformitat amb el que estableix
la legislació vigent en matèria de règim local, el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera i
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3.- D’acord amb els articles 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local, i
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, és competència de l’Alcalde convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de
Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal quan així s’estableixi per una disposició legal o
reglamentària.
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els acords adoptats pel Ple Municipal en data 25 de juny de 2015, 28 de gener de 2016, 17 de març de
2016, 27 d’octubre de 2016 i 22 de desembre de 2016, d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
1.- (PLE2019/3). Aprovació de l’Acta de la sessió Ordinària del Ple de 28 de març de 2019.
2.- (PLE2019/4). Aprovació de l’Acta de la sessió Extraordinària del Ple d’1 d’abril de 2019.
Territori i Sostenibilitat- Urbanisme
3.- (PRP2019/145). Aprovació del 2n Text refós del Pla especial per a l'activitat de planta de selecció i
transferència de residus de la construcció a la finca La Vinya de Tordera, promogut per Promocions
Joajofranc, SL.
4.- (PRP2019/148). Aprovació del Text refós de la modificació del Pla general d'ordenació urbanística de
Tordera en l’àmbit "RU04 poblat Fibracolor".
Règim Interior-Contractació
5.- (PRP2019/138). Adjudicació del contracte de subministrament derivat d'un acord marc consistent en
l'arrendament d'un vehicle per la Brigada Municipal.
Règim Interior- Hisenda
6.- (PRP2019/146). Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2019, de crèdit extraordinari
i suplement de crèdit, finançat amb majors ingressos i baixes per anul·lació.
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II. PART DE CONTROL
II.I. COMUNICACIONS

II.II. PRECS I PREGUNTES
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Segon.- Si no existeix, el quòrum de constitució requerit - un terç del nombre legal de membres, inclòs
l’alcalde-, quedarà automàticament convocada la seva celebració, en segona crida, per el dia 29 d'abril de
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2019, a les 19:00, i es podrà constituir, en aquest cas, amb l’assistència de l’alcalde i un mínim de dos dels
seus membres.
Tercer.- Si qualsevol membre no pogués assistir a aquesta sessió, haurà de comunicar-ho a aquesta
Alcaldia, a través de l’Àrea de Secretaria, justificant la seva absència.
Quart.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar-se
els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els
articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.



Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Cinquè.- Notificar la resolució presa a tots els membres electes que composen el Ple Municipal del
Ajuntament de Tordera, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data de la celebració.”
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La documentació relativa a aquests assumptes, juntament amb la relació dels decrets que es
tramet i la informació d’obligada comunicació al Ple Municipal, és a la vostra disposició al
Departament de Secretaria i a través del servidor FTP.
Tordera, a data de signatura electrònica
La secretària, Marta Portella Nogué
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