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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 3
Data: 31 de març de 2016
Caràcter: ordinari
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:

 1.1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'acord plenari de data 24

de setembre de 2105 pel qual es va aprovar la proposició del Grup Compromís per a la
creació i regulació de la Junta de Portaveus. 

 1.3.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la inadmissió de la reclamació presentada
per Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT a
l'aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Moncofa per a l'exercici 2016.

 1.4.Proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  la  renovació de  representants  en  la  Xarxa  Provincial
d'Innovació i Qualitat Social després de la celebració de les eleccions municipals.

 1.5.Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa al rebuig de l'acord dels caps d'Estat i
de Govern de la Unió Europea per a la deportació dels refugiats sirians a Turquia.

 1.6.Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la sol·licitud de derogació de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

 1.7.Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa al condicionament del local de l'Escola
d'Educands de la SUM Santa Cecília de Moncofa.

 1.8.Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:

 2.1.Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2.Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 24/2/2016 relatiu

a l'arxiu de l'expedient d'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana.
 2.3.Dació de compte de l'informe de fiscalització sobre les advertències i informes formulats per

Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l'informe de la Secretaria de
les Entitats Locals, exercici 2014.

 2.4.Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Victòria Rius Arnau.
 2.5.Precs i preguntes


