
 

Resolució d’Alcaldia

Expedient núm.: 2696/2020

Assumpte: Convocatòria de sessió ordinària del Ple, 26-11-2020

Vista la relació d'expedients conclosos disposats pel secretari, assistit pel mateix 
i  de  conformitat  amb l'establert  en  l'article  82 del  Reglament  d'organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals  aprovat  pel  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre,

Atesa l’actual situació sanitària i les mesures de protecció que cal adoptar amb la 
finalitat de no propagar la pandèmia, aquesta Alcaldia considera adient celebrar 
la sessió telemàticament.

RESOLC

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple, telemàticament, el dia 26 
de novembre de 2020 a les vuit de la tarda.

SEGON. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1 Proposta d’aprovació de l’acta número 04/20 de data 8 d’octubre 
de 2020

2108/2020

2 Aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  puntual  del  Pla 
d’ordenació  urbanística  municipal  de  Constantí,  en  relació  amb 
dues correccions en sistemes municipals, segons la versió de data 
4 de novembre de 2020.

2414/2019

3 Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 32 
reguladora del  preu públic  per  la prestació de serveis al  pavelló 
poliesportiu de l'Ajuntament de Constantí.

2482/2020

4 Ratificació  de  la  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la 
Normalització Lingüística.

2658/2020

5 Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 
reguladora  de  la  Taxa  del  servei  de  clavegueram  i  depuració 
d’aigües residuals al PIC.

2688/2020

6 Aprovar  inicialment la  modificació de l’Ordenança fiscal  núm. 24 
reguladora  de  la  Taxa  del  servei  de  subministrament  d’aigua 
potable.

2689/2020

7 Proposta d’aprovació inicial del Pressupost Municipal, exercici 2021 2498/2020

8 Donar  compte dels Decrets dictats per aquesta Alcaldia des de la 
darrera sessió ordinària celebrada per aquest Ple

9 Moció amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la 
violència envers les dones.

10 Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la 



pandemia.
11 Moció  per  a la  reorientació  de la  nova política  agrícola comuna 

(PAC)
Precs i preguntes

TERCER. Que es notifiqui la present convocatòria a tots els regidors

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa,  i  de conformitat  amb el  que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que dictà l’acte 
recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual la resolució  
correspondrà a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al  
de la recepció d’aquesta notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en 
què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de 
conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició 
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

-Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació.
En  cas  d’optar  pel  recurs  potestatiu  de  reposició  no  es  podrà  interposar  el  recurs 
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la  seva 
desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

Així ho disposa i signa l’alcalde, Óscar Sánchez Ibarra, a Constantí, a la data de la 
signatura electrònica.


