Òrgan competent:

Alcalde

DECRET
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Convocatòria de 'Ple extraordinari sessió núm. 3'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Isidre Sampé Busom
Secretari/ària: Eva Bernabeu Marin
Dia: 16 de maig de 2022
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de plens

Convocats
Sra. Mª Teresa Mariné Solé
Sr. Ismael Estupiñà Peig
Sra. Maria Avelina Solé Gisbert
Sr. Leandre Jordà Galano
Sra. Laura Domènech Vallespí
Sr. Marc Solé González

ORDRE DEL DIA

Acta
1. Ple núm. 2 sessió ordinària
Dació compte
2. Proposta dació de compte informe resum anual de control intern
Compensacions econòmiques càrrecs electes locals exercici 2022
3. Proposta elecció d’un càrrec electe com a beneficiari de la compensació
econòmica per a l’any 2022 d’acord amb les bases reguladores establertes en

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISIDRO SAMPÉ BUSOM - DNI ** (SIG) el dia 11/05/2022 a les 12:30:58

el Decret 69/2008, d’1 d’abril
Proposta festes locals
4. Proposta dues festes locals corresponents a l'any 2023
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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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