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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 10
Data: 27 d’octubre de 2016
Caràcter: ordinari
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia:

1.Part resolutiva:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Dictamen  relatiu  a  la  moció  conjunta  dels  grups  PSOE-Compromís  relativa  a  la
compareixença de Pedro  Sales  Peixó,  regidor  delegat  de les  àrees d’Agricultura,  Comerç  i
Indústria, Urbanisme, Activitats, Platges, Obres, Parcs i Jardins i Medi Ambient amb l’objecte
de respondre les preguntes que es formulen quant a la seua gestió.

3.Dictamen relatiu a la  proposta d’Alcaldia relativa a la modificació dels estatuts del Consorci
Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa.

4.Dictamen relatiu a la  proposta d’Alcaldia relativa a l’aprovació inicial  de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

5.Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís relativa a la sol·licitud al govern central de la
reforma del sistema de finançament autonòmic.

6.Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís relativa a la defensa dels cítrics.

7.Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia relativa a la sol·licitud de subvenció i compromís de
finançament. Taller d’ocupació 2016.

8.Despatx extraordinari.

2.Control dels òrgans de govern:

1. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària (del núm. 1900 al núm.
2170) i dels decrets d’Intervenció (Ginsa, del núm. 77 al 84).

2.Precs i preguntes.
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De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  12.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària a la Presidència de la corporació
qualsevol causa justificada que impedisca l’assistència a la sessió.

Des del mateix dia de la convocatòria està a disposició dels membres del Ple, a través de la
Secretaria de l’Ajuntament, tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del Dia.
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