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EDICTE 

En ús de les atribucions que em confereix l’article  21.1 de la Llei 7/85, Llei de   Bases 

de Règim Local i de l’article 53.1.c) del RD 2/2003 la legislació de Règim Local Catalana, es 

convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 

Extraordinària i urgent  per Divendres 14 de Gener  de 2014, a les 10:00 hores, a la Sala 

de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes següents 

 

ORDRE DEL DIA 

, en ús de les atribucions que em confereix la legislació  vigent en matèria de règim local, 
RESOLC: 

 

1. Ratificació de la extraordinarietat de la convocatòria de Ple extraordinari 

2. Aprovació, si s’escau de l’acta del ple de data 15 de novembre de 2014. 

3. Aprovació inicial, si s’escau del projecte d’acondicionament del camí de l’Argentera a 
Colldejou. 

4. Aprovació, si s’escau, de la dedicació parcial de l’alcalde. 

 

El motiu d’aquesta convocatòria extraordinària és degut a la necessitat de tramitar aquets 
expedients i no poden esperar a la sessió ordinària. 

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 des del dia següent de la seva notificació, de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la 
redacció donada per la Llei 4/1999, així com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de 
qualsevol altre recurs que es pogués interposar. 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 des del dia següent de la seva notificació, d’acord amb el que disposa la Llei. 

 

L'Argentera,   

Davant meu, L’Argentera, a 11 de febrer 2014 
 

 

 

L’Alcalde, 

 

Lluís M. Castellví Valls 
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