Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 005/2021'
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Fets
Convocatòria a la sessió plenària ordinària, núm. 05/2021, de 14 de maig.

Fonaments de dret
Arts. 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L'article 98.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la documentació íntegra
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia (de les sessions plenàries) ha de ser
a disposició dels regidors a la secretaria de la corporació abans de l'expedició
de la convocatòria.
L'art. 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que se aprova el
Reglament d'Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entidats Locals:
"Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe
servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de
los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaría de la misma."

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 11/05/2021 a les 12:57:33

Sessió: Ordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 14 de maig de 2021
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens
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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 núm. 004/2021, de 12 de març.
CARTIPÀS MUNICIPAL
2. Pressa de possessió de la regidora de la corporació, Sra. Anna Vidiella i
Piñol, del Grup d'Esquerra Republicana (ERC-AM)
ALCALDIA
3. Informe Alcaldia
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 17 al núm. 39 de
2021 i dels acords de la Junta de Govern Local.
SECRETARIA-INTERVENCIO
5. Dació de compte del decret núm. 2021-0000030 de 20 d'abril, d'aprovació de
la liquidació de l'exercici 2020.
6. Dació de compte del decret núm. 2021-0000032, del 22 d'abril, del Pla de
Disposició de Fons de l'Ajuntament de Benifallet
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7. Dació de compte del decret núm. 2021-0000033, de 22 d'abril, del Pla Anual
de Tresoreria de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Benifallet
8. Dacio de compte de la revisió del padró municipal a 1 de gener de 2021.
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9. Dació de compte de les dades trameses corresponents a l'execució
pressupostària corresponent al 1er. Trimestre de l'exercici 2021
10. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Benifallet, per a la
seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de
Catalunya (RESCAT)
11. Dació de compte de l'informe resum dels resultats del control intern de
l'exercici 2020
URBANISME
12. Proposta d'aprovació, d'inadmissió del recurs de reposició contra l'acord del
Ple de data 30 de desembre de 2020, projecte de rehabilitació de l'antic edifici
de la SAT
13. Proposta d'aprovació de certificació núm. 1 de l'obra de Rehabilitació de
l'antic edifici de la SAT
14. Proposta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra de Rehabilitació
de l'antic edifici de la SAT
TURISME-CULTURA
15. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de declaració de Bé Cultural
d'Interès Local (BCIL) per a la protecció prioritària de béns patrimonials de
l'assantament ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre,
Tarragona).
MOCIONS/PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
16. Proposta de moció que presenta el Grup Municipal, Candidatura de Progrés
a l'Ajuntament de Benifallet pel finançament de l'escolarització d'1 a 3 anys
17. Proposta de resolució, presentada pel Grup ERC-AM, per a veïns i vianants
de tot el tram dels carrers que van des de la Part del Poble coneguda com "Les
Roques" fins l'acabament de les costes, a la part plana del poble de Benifallet
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degut a la falta de baranes que s'haurien de distribuir en tot el recorregut de la
zona.
PRECS I PREGUNTES
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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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