Ajuntament
de Benicarló
Secretaria

DECRET
Convocatòria del Ple extraordinari núm. 7/2019
Relació de fets
Vist el Reial Decret 206/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions de Diputats al Parlament
Europeu per al dia 26 de maig de 2019.
Vist el Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al dia 26 de maig de 2019.

Fonaments de dret
D’acord amb allò que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb els art. 41.4, 78 i concordants 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, i per donar compliment a l'acord plenari de 6 de juliol de 2015, pel qual s'aprovà el règim de
sessions, i oïda la Junta de Portaveus.

En virtut de tot això,
RESOLC:
Primer. Convocar la sessió extraordinària núm. 7/2019, del PLE DE L’AJUNTAMENT, perquè tinga lloc,
en primera convocatòria, el dia 29 d’abril de 2019, a les 9.00 hores, i dos dies després, a la mateixa hora,
en segona convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, i que tindrà lloc sota el següent:
ORDRE DEL DIA
Punt únic. Sorteig per a la composició de les meses electorals amb motiu de les eleccions europees i
locals, previstes perquè tinguen lloc el 26 de maig de 2019.
Segon. Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar amb caràcter potestatiu
recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut aquesta notificació
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver
rebut aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa als articles 8 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.
Tercer. Si qualsevol membre no pogués assistir a aquesta sessió, haurà de comunicar-ho a aquesta
Alcaldia.

Quart. Traslladeu aquesta resolució per Secretaria.
L'alcaldessa

En dono fe,
El secretari acctal.

Rosario Miralles Ferrando
Benicarló, 24 d’abril de 2019

Marcos Segarra Piñana

