
 
DECRET 
 
Convocatòria de 'Ple Ordinari núm. 004/2020' 
 
Fets 
 
Convocatòria Ple Ordinari núm. 004/2020. 
 
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. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
Identificació de la sessió 
 
Òrgan: Ple 
Sessió: Ordinària 
President/a: Mercè Pedret Ramos 
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral 
Dia: 10 de juliol de 2020 
Hora d'inici: 19:00 
Lloc: Salo de Plens de l’Ajuntament de Benifallet 

 
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 Ordinària Plenària, núm. 001 
/2020, de data 10 de gener de 2020. 
 
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Sessió Extraordinària, núm. 002/2020, 
de data 30 de gener de 2020. 
 
3. Proposta de dació de compte, de la suspensió de la Sessió Ordinària 
Plenària, núm. 003/2020, de data 13 de març de 2020. 
 
ALCALDIA 
 
4. Informe de l'Alcaldia 



 
5. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 85 de 
2020 i Juntes de Govern Local 
 
INTERVENCIO 
 
6. Aprovació, si s'escau, de la proposta inicial de la modificació de l'ordenança 
fiscal núm. 15 "Preu Públic per visites a les Coves de Benifallet" i l'Ordenança 
fiscal núm. 5 "Taxa de cementiri". 
 
7. Proposta dació de compte del decret d'alcaldia de la liquidació de l'exercici 
pressupostari 2019 i dels informes d'intervenció que l'acompanyen. 
 
8. Proposta dació de compte del Pla Anual de Control Financer. Exercici 2020. 
 
9. Proposta de dació de compte del Decret d'Alcaldia, d'aprovació del Pla 
Pressupostari a mig termini 2021-2023 
 
SECRETARIA 
 
10. Aprovació, si s'escau, de donar-se de baixa de l'Associació de Municipis 
per a la Independència. 
 
11. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aprovació provisional de la 
modificació puntual NNSS: "Correcció error material de les NNSS en l'àmbit del 
carrer Roques, 46" 
 
12. Modificació normes subsidiàries planejament Benifallet: Unitat Actuació 5 
 
13. Aprovació, si s'escau, de l'aprovació inicial i obertura d'informació pública 
de la creació del servei de centre de dia de Benifallet. 
 
14. Aprovació, si s'escau, del Conveni de Col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l'Ajuntament de Benifallet, sobre l'assumpció de les facultats de 
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
15. Proposta de dació de compte de la revisió del padró municipal a 1 de gener 
de 2020. 
 
16. Aprovació, si s'escau, d'incorporar la llar d'infants de Benifallet a la 
implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles 
rurals del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I FAMILIA, OCUPACIÓ, ATENCIÓ A LES 
DONES 
 
17. Aprovació, si s'escau, d'adhesió al Protocol contra el sexisme i les 
violències sexuals en entorns d'oci i festa a Benifallet. 
 
18. Aprovació, si s'escau, del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifallet 2018- 
2021, realitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 



19. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al Protocol de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya contra les Violències Sexuals en entorns d'oci. 
 
MOCIONS 
 
20. Moció presentada pel Grup ER-AM, per a la Commemoració del dia 
Internacional de la Dona. 
 
21. Moció presentada pel Grup ER-AM, per clarificar les presumptes 
irregularitats comeses per la monarquia espanyola. 
 
22. Moció presentada per la societat de caçadors de "Pi Verd" de Benifallet 
 
23. Moció Grup Municipal Candidatura de Progrés reinstaurar el servei 
d'atenció primària al Consultori Local. 
 
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 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 


