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AJUNTAMENT DE 

BENIFALLET 

 

CONVOCATÒRIA 

 

Convocatòria a la SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Benifallet, 

que se celebrarà el dia 1 de juny de 2018, a les 20:30 hores. 

 

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 sessió ordinària 

celebrada el dia 6 d’abril de 2018. 

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia i Juntes de Govern Local. 

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 1/2018 de les normes 

subsidiàries de planejament de Benifallet. 

4.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 

l’entrada de vehicles a través de les voreres (guals) 

5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 

reguladora del preu públic per la ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. 

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 
reguladora de l’impost d’activitats econòmiques. 
7.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança de civisme, convivència ciutadana, 

protecció del medi i ús de la via i espais públics. 

8.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança fiscal reguladora del  preu públic pel 
lloguer d’elements, mobiliari i materials municipals  
9.- Informes de l’Alcaldia. 
10.- Informació Estat del Deute  

11.- Precs i Preguntes  

 

 

Benifallet, 28 de maig de 2018 

 

L’Alcaldessa, 
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Mercè Pedret Ramos 


