Data Decret:

26 de març de 2019

Decret:

2019-0000035

Òrgan:

Alcalde

Referència:

Sessió 3/2019, ordinària

Assumpte:

Convocatòria de 'Sessió 3/2019, ordinària'

Mercè Pedret Ramos

Exp: 4302520002-2019-0000042

Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que
s'indica, l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita literal:

Fets
Fonaments de dret
En conseqüència, RESOLC:
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Mercè Pedret Ramos
Secretari/ària: Antonio Serret Masia
Dia: 29 de març de 2019
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens

Convocats
Sr. Jordi Monclus Doliu
Sr. Antonio Llesera Margalef
Sra. Roser Merlos Borrull
Sra. Montserrat Vizcarro Nogues
Sra. Silvia Folque Beltran
Sra. Ana Vidiella Piñol

ORDRE DEL DIA

Actes
1. Ordinària 1/2019
2. Extraordinària 2/2019
Alcaldia
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 4 al núm. 31 de 2019
4. Informes de l'Alcaldia
Padró d'habitants
5. Aprovació de la revisió del padró municipal a 1 de gener de 2019
Jutjat de Pau
6. Proposta nomenament de Jutge de Pau i substituta
Delimitació territorial
7. Delimitació entre el municipi de Benifallet i el de Miravet
Urbanisme
8. Identificació de l'expedient: 2018 / 066597 / E VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES, MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BENIFALLET, REFERENT AL MATERIAL
DE LES COBERTES
Hisenda
9. Que formula l'Alcaldia en relació a l'adopció del model de control intern simplificat,
en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les
despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos
d'aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d'abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i de
sol·licitud d'assistència per implementar el model de fiscalització i intervenció
limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre aprovada la seva prestació per Decret de la
Diputació de Tarragona de data 18 d'octubre de 2018
10. Baixa d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats
11. Donar compte del seguiment del Plan de Ajuste 4t trimestre 2018
Participació en entitats supramunicipals

12. Extinció sense liquidació del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca
del Baix Ebre
Promoció econòmica
13. Acord estratègic dels municipis de la comarca del Baix Ebre, per a la concertació
territorial
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
de Tarragona, 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

Tota la documentació de la sessió la podeu trobar accedint a Sessions òrgans
de govern

Secretari Interventor
ANTONIO SERRET MASIA

