Conforme a l’establert en l’article 46 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
DIA: 28 / abril / 2016
bases de règim local i 81 del Reial decret
HORA: 19.30
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
LLOC: Saló de Sessions
s’aprova el Reglament d’organització,
SESSIÓ: ordinària
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 28 / abril / 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, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Expt. 3373/2016).
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 la liquidació del pressupost de 2015 (Expt. 3652/2016)
4.- Proposta per a aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2 (Expt.
4366/2016).
5.- Proposta per a aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3 (Expt.
4369/2016).
6.- Proposta d'aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016 en la
modalitat de suplement de crèdit per a finançar el RE 3 (Expt. 4555/2016).
7.- Proposta per a aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4 (Expt.
4367/2016).
8.- Proposta d'aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016 en la
modalitat de crèdit extraordinari per a finançar el RE 4 (Expt. 4412/2016).
9.- Proposta per a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança de l'IVTNU
(Expt. 3870/2016).
10.- Proposta per a la signatura del conveni d'encomanda de Gestió de la Reparació i
Manteniment de la Infraestructura Higiènica i Lúdica instal·lada per l'Agència
Valenciana del Turisme en les platges del municipi de Vinaròs (Expt. 3779/2016).
11.- Proposta per a l'adjudicació de llocs del mercat municipal núm. 25 i 30 (Expt.
14997/2015).
12.- Proposta per a aprovar provisionalment la modificació del Reglament d'ús de la
Plaça de Bous de Vinaròs (Expt. 4413/2016).
13.- Proposta per a aprovar inicialment l'Ordenança per a la prevenció i control dels
mosquits i particularment del mosquit tigre en el terme municipal de Vinaròs
(4214/2016).
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14.- Proposta per a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Municipal
de Creació de Fitxer de dades de caràcter personal (Expt. 3920/2016).
15.- Proposta de resolució de la condició d'urbanització i caducitat del Programa
d'Actuació Integrada SUR01 (Expt. 2810/2016).
16.- Proposta de resolució de la condició d'urbanitzador i caducitat del Programa
d'Actuació Integrada UE2R19 (Expt. 2812/2016).
17.- Proposta de resolució de la condició d'urbanitzador, caducitat i gestió directa del
Programa d'Actuació Integrada UE2R15 (Expt. 1645/2016).
18.- Despatx extraordinari.
19.- Precs i Preguntes.

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

