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AJUNTAMENT DE 

BENIFALLET 

CONVOCATÒRIA 

 
A la SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Benifallet, que se 

celebrarà el dia 24 de novembre de 2017, a les 19:00 hores. 

 

DECRET Núm. 186/2017- D’acord amb les atribucions que m’atorga l’article 

53.1.c) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb l’assistència del Secretari, se 

us convoca a la sessió que consta a l’encapçalament, que tindrà lloc a la Sala 

de Sessions amb el següent: 

  

ORDRE  DEL  DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessions anteriors: 

Ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2017 i  de la sessió extraordinària 

urgent celebrada el dia 25 d’octubre de 2017. 

 

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia. 

 

3.- Informes de l’Alcaldia. 

 

4.-  Aprovació, si s’escau, dels representants de l’Ajuntament de Benifallet en la 

Comissió de Delimitació entre els termes municipals de Miravet i Benifallet, el 

Pinell de Brai, Ginestar i Rasquera. 

 

5.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de l’operació de préstec excepcional en 

càrrec al fons  de liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors. 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa 

Endesa energia, SAU. 

 

7.- Moció de grup municipal Candidatura de Progrés de Benifallet per a 

l’eliminació de la violència envers les dones. 

 

8.- Moció de grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya en motiu del 

dia contra la violència envers les dones 
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9.- Moció de grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per 

l’alliberament de les preses i presos polítics. 

 

10.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia que aproven les Modificacions de 

Crèdit 3 i 4/2017. 

 
11.- Precs i Preguntes  
 
 
Benifallet, 21 de novembre de 2017 
 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
 
 
Mercè Pedret Ramos 
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