Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 010/2021, 12 de novembre. Ordinària'
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Fets
Convocatòria a la sessió plenària ordinària, núm. 010/2021, de 12 de novembre.

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 09/11/2021 a les 10:26:30

Sessió: Ordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 12 de novembre 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. Sessió núm. 009/2021, de 05 d'octubre. Ordinària
ALCALDIA
2. Informe d'Alcaldia
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 126 al núm. 146 de
2021 i acords de la Junta de Govern Local.
SECRETARIA-INTERVENCIO
4. Rectificar l'error material, de fet o aritmètic de l'acord del Ple de 9 de juliol de
2021, Constitució del Patrimoni de Sòl i Habitatge
5. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdits de la liquidació de costos del
contracte de serveis, via indemnització, davant la declaració de nul·litat de ple
dret de la contractació verbal de l’empresa EBRESOFT INFORMÀTICA, SLU,
per a la prestació dels serveis informàtics de l’exercici 2014 i del primer
semestre de 2015
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6. Dació de compte de les dades trameses corresponents a l'execució
pressupostària corresponent al 3er. Trimestre de l'exercici 2021.
URBANISME
7. Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció
d'incendis forestals del municipi de Benifallet (Baix Ebre)
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8. Aprovació inicial. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament. Art. 118. Unitat d'Acutació UA6.
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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