
 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
[TAULELL D’ANUNCIS]

 

Conforme a l’establert en l’article 46 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
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  convocada  a  la  sessió  

ordinària del Ple d'aquest Ajuntament  que tindrà lloc en Vinaròs, dia 27 / octubre / 
2016 a les 19.30 hores, en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora 
en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, per a resoldre 
els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació,  si  escau,  dels  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  de  dates 
22-09-2016 (exp. 10365/2016) i 30-09-2016 (exp. 10568/2016).

2.- Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que 
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

3.- Dació de compte de l'estat d'execució pressupostària tercer trimestre 2016 (exp. 
11576/2016). 

4.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció Municipal sobre l'acompliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute corresponents al a 
l'article 218.1 del TRLHL exercici 2015 (exp. 10899/2016). 

5.- Proposta per a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 16, en 
la  modalitat  de  transferència  de  crèdit  per  import  total  de  12.000,00  €  (exp. 
11410/2016). 

6.-Proposta per a aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa 
de diagnòstic del territori, dins del Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litorial (exp. 
11774/2016). 

7.- Proposta de reconeixement de compatibilitat en favor d'Óscar J. Moreno Ayza per a 
desenvolupar activitats en el sector públic (exp. 10612/2016). 

8.-  Proposta  d'aprovació  provisional  del  Reglament  del  Consell  Local  Agrari  (exp. 
11306/2016). 

9.- Proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) núm. 
36 (exp. 12356/2015). 

10.- Proposta de fixació de dos dies festius locals per a l'any 2017 (exp. 9751/2016). 

11.- Moció per a instar l'establiment d'un protocol comercial en matèria de cítrics entre 
la Unió Europea i Sud-àfrica (exp. 11316/2016). 

12.- Despatx extraordinari. 

13.- Precs i Preguntes.

 

DIA: 27 / octubre / 2016 

HORA: 19.30
LLOC: Saló de Sessions

SESSIÓ: ordinària



 

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar en 
la Secretaria de la Corporació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

[1] De conformitat amb l'article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases del règim local, les sessions plenàries s'han de convocar, almenys, amb dos 
dies  hàbils  d'antelació,  llevat  les  extraordinàries  que  ho  hagin  estat  amb caràcter  
urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter ha de ser ratificada pel Ple.
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