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AJUNTAMENT DE 

BENIFALLET 

CONVOCATÒRIA 

 

A la SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Benifallet, que se 
celebrarà el dia 26 de maig de 2017, a les 20:30 hores. 
 
DECRET Núm. 94/2017- 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 sessió ordinària 
celebrada el dia 31 de març de 2017. 
 
2.-  Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia. 
 
3.- Informes de l’Alcaldia. 
 
4.- Proposta al Ple per l’aprovació, si s’escau, de l'acord de liquidació del 
contracte de la concessió d'ús privatiu de la parcel·la d'equipaments situada al 
carrer de l'hospital per la implantació d'una pista de pàdel. 
 
5.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació definitiva de l’agrupació de municipis 
de Benifallet i Arnes per al sosteniment en comú del lloc de  
Secretari-Interventor i dels Estatuts que el Regulen. 
 
6.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial de la modificació de de 
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
7.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial  de l’ordenança fiscal reguladora 
del preu públic preu públic a pagar per la publicitat al llibre de festes i en les 
edicions de material turístic. 
 
8.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació  de la modificació del conveni regulador 
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona. 
 
9.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació  de l’acord d’exempció del pagament 
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, de les finques afectades per 
l’expedient d’enderroc de varies vivendes al carrer de les Roques. 
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10.- Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
l’exercici 2016. 
 
11.- Precs i Preguntes. 
 
Benifallet, 23 de maig  de 2016 
 
L’Alcaldessa, 
 
 
 
 
 
Mercè Pedret Ramos 
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