
 

Tipus de Notificació: Notificació de la Convocatòria als Regidors
Expedient nº:5907/2016
Assumpte: Convocatòria de Sessió del Ple ordinari 26-05-2016

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ALS REGIDORS

Conforme al disposat en els articles 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 Vè.  convocat  a la  sessió  ordinària  del  Ple d'aquest  Ajuntament,  que 
tindrà lloc en Saló de Sessions, el dia 26 / maig / 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 tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Exp. 4896/2016).

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.- Nomenament de la Reina i Dames de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016.

4.- Dació de compte de l'informe de la Llei de Morositat referent al primer trimestre 
2016 (Exp. 4723/2016)

5.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció municipal sobre l'acompliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i endeutament corresponent 
al primer trimestre 2016 (Exp. 4633/2016).

6.-  Proposta  per  a  la  modificació  de  l'ordenança  de  venda  no  sedentària  (Exp. 
5872/2016).

7.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 2016-1164 de data 11/05/2016 que resol discrepar 
del  dictamen  desfavorable  emès  pel  Consell  Tècnic  d'Heràldica  i  Vexil·logia  a  la 
proposta de la bandera municipal (Exp. 5502/2016).

8.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 2016-1249 de data 20 de maig de 2016 que resol 
la designació de representants de l'Ajuntament en el Grupo de Acción Local del Sector 
Pesquero per a la programació 2014-2020 (Exp. 6880/2016).

9.-  Proposta  de  designació  dels  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell 
Municipal d'Esports (Exp. 4970/2016).

10.- Proposta per a adjudicar en venda directa a Francisco Domingo Llatser Brau una 
parcel·la sobrant de via pública al carrer Jutges (Exp. 13571/2015). 

11- Proposta per a adjudicar en venda directa a Medianas Urbanas, SL, dos parcel.les 
sobrants de via pública (Exp. 14923/2015).

12.- Proposta per a aprovar definitivament l'estudi de detall en referència Cala Puntal 
O núm. 37 (Exp. 12094/2015).

13.- Proposta per a aprovar el projecte bàsic d'obra executada d'Emissari d'Estació 
Depuradora d'Aigües Residuals de Vinaròs (Exp. 11424/2014).

 



 

14.- Despatx extraordinari.

15.- Precs i Preguntes.

La documentació referent als assumptes inclosos en l'ordre del dia pot consultar-se en 
la Secretaria de la Corporació.

Es prega que en cas de no poder assistir ho comunique a aquest Ajuntament, a través 
de la seva Secretaria General indicant els motius que ho justifiquen.

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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