Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 11/2019. Ple d'Organització'
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Fets
Convocatória del Ple Municipal Extraordinari, d'organització de la nova
corporació municipal de l'Ajuntament de Benifallet, fruit de les eleccions
municipals del 26 de maig de 2019.

Fonaments de dret
Fent ús de les atribucions conferides per l'article 21.c de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, de 2 d’abril de 1985 i de l’
article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, així com
l'article 82.1 i 90.1 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’
aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions,
i en compliment de l’article 38 del anterior Reglament.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Convocar el Ple Municipal, a l'objecte de celebrar sessió
EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2019, en primera
convocatòria a les 20:00 hores, a la Casa de la Vila, seu de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Mercè Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 3 de juliol de 2019
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 28/06/2019 a les 14:43:46

Convocats
Sra. Silvia Folque Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llesera Margalef
Sra. Lourdes Doliu Margalef
Sra. Virgínia Borràs Vicente
Sra. Anna Maria Salaet Ferré
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ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Sessió anteniror núm. 10/2019. Ple
de constitució
2. Presa de possessió regidora Anna Maria Salaet Ferré
ALCALDIA
3. Aprovació, si s'escau, de la periodicitat de les sessions plenàries arran del
nou consistori de l'Ajuntament de Benifallet fruït de les eleccions municipals
del 26 de maig de 2019
4. Aprovació, si s'escau, de la creació i composició de la comissió especial
de comptes arran del nou consistori de l'Ajuntament de Benifallet municipal
fruit de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019
5. Aprovació, si s'escau, del nomenament representants arran de la nova
corporació fruït de les eleccions del 26 de maig de 2019 a altres organisme
o òrgans
6. Aprovació, si s'escau, de la Constitució de la Junta de Govern Local arran
de la nova corporació de l'Ajuntament de Benifallet fruït de les eleccions
municipals del 26 de maig de 2019
7. Aprovació, si s'escau, del règim de dedicació, retribuccions, assistències,
indemnitzacions i assignacions
8. Aprovació, si s'escau, de la constitució dels grups polítics i nomenaments
dels portaveus de la nova corporació de l'Ajuntament de Benifallet arran de
les eleccions municipals del 26 de maig de 2019
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9. Donar compte del nomenament dels tinents d'Alcaldia i membres de la
Junta de Govern Local
10. Donar compte del decret d'Alcaldia de Delegació Genèrica a les
regidories
Segon.- Comunicar-ho als Srs. Regidors.
Tercer.- Donar compte del present Decret a l’Ajuntament en ple en la
propera sessió ordinària que celebri.
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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 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
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