
 

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 25 / agost / 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 de data 28-07-2016 (exp. 
8827/2016).

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'informe de la Intervenció municipal sobre l'acompliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i endeutament corresponent 
al segon trimestre 2016 (exp. 4633/2016).

4.- Proposta per a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 12 en 
la modalitat de crèdit extraordinari per un import total de 150.000 € (expt. 9095/2016).

5.- Despatx extraordinari.

6.- 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.

 

DIA: 25 / agost / 2016 

HORA: 19:30

LLOC: Saló de Sessions

SESSIÓ: ordinària
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