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Òrgan competent: Alcalde 

DECRET 

Convocatòria de 'Sessió núm. 8 / 2020' 

Fets 

Convocatòria Ple Extraordinari núm. 008/2020. 

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 

Sessió: Extraordinària 

President/a: Mercè Pedret Ramos 

Secretari/ària: Xavier Llanos Serral 

Dia: 3 de desembre de 2020 

Hora d'inici: 19:45 

Lloc: Sala de Plens 

  

Convocats 

Sra. Sílvia Folqué Beltran 
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Sr. Elies Ortega Margalef 

Sr. Antonio Llésera Margalef 

Sra. Lourdes Doliu Margalef 

Sra. Virgínia Borràs Vicente 

Sra. Anna Maria Salaet Ferré 

  

ORDRE DEL DIA 

INTERVENCIO 

1. Proposta d'aprovació inicial, si s'escau, del pressupost general per a l'Ajuntament de Benifallet per 

a l'exercici econòmic 2021 

  

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 

 


