
 

Expedient nº: 1639/2013
Assumpte: Convocatòria de Sessió del Ple 29-10-2013
Data d'Iniciació: 23 de octubre de 2013

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

D'acord amb els art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases 
de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals, 
queda Vd. convocat a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà 
lloc en el saló de sessions, el dia 29 d'octubre de 2013, a les 20:00 hores, per tractar 
els següents assumptes:

ORDRE DEL DÍA

PRIMER.-  Aprovació  inicial,  si  és  procedent,  modificació  de  l'Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys de domini públic amb 
taules i cadires amb finalitat de guany, mercaderies de construcció, runes, 
tanques,  bastides  i  altres  instal·lacions  anàlogues,  parades,  barraques, 
indústries dels carrers i ambulants. 

SEGON.-  Aprovació  inicial,  si  és  procedent,  modificació  de  l'Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa de Llicències Urbanístiques.

TERCER.-  Aprovació  inicial,  si  és  procedent,  modificació  de  l'Ordenança 
Reguladora del  preu públic per la prestació dels serveis de celebració de 
matrimonis civils.

QUART.- Aprovació inicial, si és procedent, modificació de l'Ordenança Fiscal 
Reguladora de l'Impost de Bens Inmobles.

CINQUÉ.- Aprovació inicial, si és procedent, modificació de l'Ordenança Fiscal 
Reguladora de la Taxa per expidició de documents administratius.

SISÉ.- Aprovació inicial, si és procedent, Creació de l'Ordenança Reguladora 
de la Declaració Responsable per a l'execució d'obres i activitats. 

SETÉ.-  Presa de possessió de la nova regidora del Grup Socialista Sra. Mª José 
Pastor Gracia, en substitució de la Sra. Mª José Tur Oliver. 

La  documentació  referent  als  assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia  poden 
consultar-se en la Secretaria de la Corporació.
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Es prega que en cas de no poder assistir  ho comunique a esta Alcaldía,  a 
través de la Secretaría General indicant els motius que ho justifiquen.

En El Verger, a 23 de octubre de 2013.

El Secretari,
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