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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 10
Data: 29 de setembre de 2016
Caràcter: ordinari
Hora: 19.00 h.
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia:

Part resolutòria:

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.Dictamen relatiu a la cessió i autorització d'infraestructures elèctriques a Iberdrola en l'àmbit del
PAI Magraner.
3.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 21-2016, consistent
en suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres crèdits.
4.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 22-2016, consistent
en suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres crèdits.
5.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 23-2016, consistent
en suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(RLTGG) per a l'amortització extraordinària de préstecs.
6.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 24-2016, per a la
concessió de subvencions nominatives.
7.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 25-2016, per a la
concessió de subvencions nominatives.
8.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 26-2016, per a la
concessió de diverses actuacions.
9.Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  de  pla  economicofinancer  (PEF)  davant  de  la  projecció
d'incompliment de l'estabilitat pressupostària,  consistent  en suplement de crèdit  finançat amb
romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG) per a la realització de diverses
actuacions.
10.Dictamen relatiu a l'establiment dels dies festius locals per a l'any 2017.
11.Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'expedició de targetes
d'estacionament per a discapacitats i procediment per a la sol·licitud de la plaça d'estacionament.
12.Dictamen relatiu a l'ampliació del Consultori Auxiliar de Moncofa.
13.Dictamen relatiu a l'adhesió al manifest de suport al “Pacte valencià per la mobilitat segura i
sostenible”.
14.Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Ordenança reguladora d'ajudes per a l'adquisició de llibres
de text d'educació infantil, segon cicle, de 3 a 6 anys.
15.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,
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Activitats,  Platges,  Obres,  Parcs  i  Jardins  i  Medi  Ambient  amb  l'objecte  de  respondre  a  les
preguntes que es formulen quant a la seua gestió.
16.Dictamen  relatiu  a  la  moció  del  Grup  Compromís  relativa  a  la  inclusió  de  clàusules
sociolaborals a les empreses que vullguen optar a contractes públics.
17.Despatx extraordinari.

Control dels òrgans de govern:

1.Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària (del núm. 1.468 al núm.
1.899) i dels decrets d'Intervenció (Ginsa, del núm. 51 al núm. 56).
2.Precs i preguntes.

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 la seua 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.

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/

