Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 28 d'octubre de 2021'
Identificació de la sessió

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BBA818E443A74CCD80B589AD70BF16AA i data d'emissió 26/10/2021 a les 08:03:41

Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 28 d'octubre de 2021
Hora d'inici: 13:00
Lloc: Saló de Plens

Convocats

Sr. Josep Antoni Navarro Serra
Sr. Miguel José Olid Bertomeu
Sr. Estanislao Martinez Puig
Sra. Marta Mora Verges
Sra. Yolanda Guillem Clua
Sra. Verònica Villa Gonzalez
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. Elies Bonet Cervera
Sra. Bàrbara Curto Camisón
Sra. Montserrat Bonet Caudet

ORDRE DEL DIA

Aprovació acta anterior de data 5 d'octubre de 2021
1. Ple extraordinari, 5 d'octubre de 2021
Modificació Planificació PAM exercici 2022 - sol·licitud d'una nova
actuació - "Edifici per a ús municipal 1ª Fase"

Transcripció del decret número 2021-0000218 de l'ens Ajuntament de Camarles signat per: RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 25/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 25/10/2021 a les 14:35:17

2. Aprovació Modificació planificació PAM exercici 2022 - sol·licitud d'una nova
actuació " Edifici per a ús municipal 1ª Fase"
Proposta aprovació programació i celebració de les festes tradicionals
amb bous amb motiu de la Festa de la Segregació de Camarles 2021
3. Proposta aprovació programació i celebració de les festes tradicionals amb
bous amb motiu de la Festa de la Segregació de Camarles 2021
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Règim de recursos:
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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