Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 007/2020'
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Fets
Convocatòria Ple Ordinari núm. 007/2020.

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 10/11/2020 a les 14:13:02

Sessió: Ordinària
President/a: Mercè Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 13 de novembre de 2020
Hora d'inici: 19:45
Lloc: Sala de Plens
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Convocats
Sra. Sílvia Folqué Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llésera Margalef
Sra. Lourdes Doliu Margalef
Sra. Virgínia Borràs Vicente
Sra. Anna Maria Salaet Ferré

ORDRE DEL DIA

ACTES
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 006/2020, de 04 de
setembre de 2020
ALCALDIA
2. Informes d'Alcaldia
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 107 al núm. 141 de
2020
SECRETARIA - INTERVENCIO
4. Donar compte de l'Informe - memòria del seguiment de les mesures
contingudes al Pla Econòmic-Financer 2019-2020 i Pla de Sanejament 20192022.
5. Proposta d'aprovació definitiva, si s'escau, del Compte General 2019
6. Proposta d'inici per declarar la nul·litat de ple dret de l'adjudicació a
l'empresa EBRESOFT INFORMATICA, SLU, CIF. B43835503 de serveis
informàtics, exercicis 2014-1er. Setembre 2015
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7. Dació de compte del decret número 2020-0000131, de data 27 d'octubre de
2020, del càlcul dels costos efectius del servei, exercici 2019
8. Proposta d'adhesió, si s'escau, a la contractació centralitzada serveis de
telecomunicacions Consorci Localret (ACM)
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9. Proposta d'aprovació, si s'escau, 3er. Exp. Modificatiu Crèdits. Transferència
entre partides
SERVEIS SOCIALS
10. Aprovació, si s'escau, de la Proposta d'aprovació provisional del reglament
de prestacions econòmiques en casos d'emergència social de la ciutadania
11. Proposta d'aprovació definitiva, si s'escau, de l'establiment del servei de
Centre de Dia de Benifallet
MOCIONS / ACORDS
12. Adhesió manifest "Per activar de forma immediata un Pla de Xoc
d'Urgència, suficientment dotat econòmicament, per atendre les persones
sense llar"
13. Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió
dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU
14. Donar compte de les al·legacions formulades a la ficha 09 sobre la
resiliencia del Delta de l'Ebre, de l'Esquema Provisional de Temes Importants,
del Projecte del Pla Hidrològic de l'Ebre en tràmit d'aprovació.
15. Proposta d'aprovació, si s'escau, de l'Acord per formar part del projecte
Stolpersteine del Memorial Democràtic per recordar les víctimes del nazisme:
FRANCISCO MARGALEF TREIG, ANTONIO POVILL TRILLA, TOMAS
SALAET ARTIOLA I JOAQUIN CID PASANAU
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
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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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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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