Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 006/2021, de 08 de juliol'
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Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 9 de juliol de 2021
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens

Convocats
Sra. Sílvia Folqué Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llésera Margalef
Sr. Jordi Borràs Faneca
Sra. Virgínia Borràs Vicente
Sra. Ana Vidiella Piñol

ORDRE DEL DIA

ACTA
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior, Sessió núm. 005/2021,
de 14 de maig.
ALCALDIA
2. Informe Alcaldia
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 40 al núm. 76 de
2021 i dels acords de la Junta de Govern Local.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 06/07/2021 a les 10:31:44

SECRETARIA-INTERVENCIÓ
4. Aprovació, si s'escau, de la Constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i
Habitatge
URBANISME
5. Proposta d'aprovació, si s'escau, de l'Acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Benifallet i Rasquera
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6. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la certificació d'obres núm. 2:
Rehabilitació antic edifici de la SAT
MOCIONS/PROPOSTES DE RESOLUCIO
7. Proposta de moció que presenta el Grup ERC-AM, 'Moció Suport a
l'Amnistia'.
PRECS I PREGUNTES

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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