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Examinada la relació d'assumptes que la secretaria-intervenció ha posat a 
disposició d’aquesta alcaldia per tal de ser sotmesos a la consideració del 
Ple de l’Ajuntament, i d’acord amb les competències que m’atorga l’article 
53.1 lletra “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 en quant a 
la convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans col·legiats 
municipals, resolc: 
 
Primer.-  Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que 

tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 
31 de març de 2022, a les set de la tarda (19.00 h) 

 
Segon.- Garantir la publicitat de la sessió del Ple de l’ajuntament, també 

mitjançant la seva retransmissió en directe per internet 
 
Tercer.-  Fixar el següent ordre del dia: 

 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2022, 
A LES 19:00, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA. 
 
 
 
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
 

1.1. Proposta aprovació pròrroga conveni Salut 2021 covid 
 
 
1.2. Proposta aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/2022 
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
 
1.3. Proposta aprovació bases concurs fotografia Calendari 2023  
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Quart.-  Notificar, degudament, aquesta resolució a tots els membres del 
Ple de l’ajuntament mitjançant el correu electrònic designat per 
aquests a l’efecte i fer-ne difusió mitjançant el tauler d’edictes de 
l’ajuntament, a les cartelleres  municipals, la pàgina web 
municipal i quants altres mitjans i plataformes digitals disposi 
l’ajuntament. 

 
Cinquè.-  Declarar que 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 El Catllar, 
a data de la signatura digital. 

 
Sisè.-  Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc. 
 
 
 
El Catllar, a data de la signatura digital.  


