
 

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 26 / novembre / 
2015 a les 21.00 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 extraordinàries 
de dates 13-11-2015 (Expt. 13071/2015) i 23-11-2015 (Expt. 13677/2015). 

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 noviembre. 

3.- Dació de compte de l'informe emés per la Intervenció Municipal de Fons sobre 
l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute 
corresponent al 3er trimestre de l'exercici 2015 (Expt. 5679/2015). 

4.-  Proposta  per  a  aprovar  provisionalment  la  imposició  i  l'Ordenança  Fiscal 
Reguladora de la taxa per ús del Centre Municipal Vinalab (Expt. 13555/2015). 

5.-  Proposta per a aprovar inicialment els Estatuts del Consell  Local de Festes de 
Vinaròs (Expt. 9620/2015). 

6.-  Proposta  per  a  aprovar  inicialment  el  Reglament  del  Consell  Vinarossenc  de 
Cultura de Vinaròs (Expt. 13083/2015). 

7.-  Proposta  per  a  designar  els  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell 
Municipal de Formació de Persones Adultes (Expt. 9030/2015). 

8.- Proposta per a designar representants de la corporació en òrgans col·legiats (Expt. 
6880/2015). 

9.- Proposta per a canviar el dia de celebració de la sessió ordinària del Ple del mes de 
desembre de 2015 (Expt. 13556/2015). 

10.- Proposta per a deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 
data 9 de febrer de 2010 en el que es posava a disposició de la Generalitat Valenciana 
un solar per a la construcció d'un centre docent en el carrer Benedicte XXIII núm. 32 
(Expt. 1881/2015). 

11.- Proposta per acceptar la renúncia de Framar Pescados y Mariscos, SL. al lloc 
núm. 30 (Grup B, peix i marisc) del Mercat Municipal (Expt. 12589/2015). 

12.- Proposta d'aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i 
l'Ajuntament de Benicarló per a facilitar l'intercanvi d'experiències i metodologies i de 

 

DIA: 26 / novembre / 2015 

HORA: 21.00
LLOC: Saló de Sessions

SESSIÓ: ordinària



 

recursos de materials per a la prestació de serveis de competència municipals (Expt.  
12855/2015). 

13.- Proposta de resolució de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació 
Integrada de la Unitat d'Execució UE2R15 (Pai Hort dels Farga),  tràmit  d'audiència 
(Expt. 1645/2015). 

14.- Proposta de resolució de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació 
Integrada de la Unitat d'Execució UE1R07 (Pai Guarderia), tràmit d'audiència (Expt. 
11954/2014) 

15.- Moció relativa al recolzament per a exigir una nova Llei Reguladora del Dret a la 
vivenda que cobrisca les mesures de mínims per a fer front a l'emergència habitacional 
(Expt. 13899/2015). 

16.- Moció relativa a donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestació 
de Renda Mínima impulsada per CCOO i UGT (Expt. 13887/2015). 

17.- Despatx extraordinari. 

18.- Precs i Preguntes.

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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