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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 2
Data: 25 de febrer 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  designació de titular i suplent en el

Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana Baixa” a l'efecte de la constitució
del Consorci després de la celebració de les eleccions municipals.

 1.3.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació del Reglament del mercat
municipal de Moncofa.

 1.4.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació de l'Ordenança per a la creació
de fitxers de caràcter personal “Videovigilància d'edificis públics” i “Videovigilància de trànsit”
de la Policia municipal.

 1.5.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació del Reglament del cementeri
municipal de Moncofa.

 1.6.Dictamen de  la proposició de  l'Alcaldia  relativa a la modificació del  fitxer  de dades de
caràcter personal “Cementeri”.

 1.7.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'actuació per a l'anul·lació d'abocaments al
canal de Masbó en temps sec.

 1.8.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació inicial del Pressupost i de la
Plantilla de personal per a 2016.

 1.9.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud d'una nova revisió del
cadastre d'urbana.

 1.10.Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Compromís  relativa  a  la  implementació  del  web
municipal - portal de transparència.

 1.11.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la posada en funcionament de la
font lúdica situada a la plaça de l'Esport.

 1.12.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la implantació de zones canines i
platges de gossos a Moncofa.

 1.13.Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la  Generalitat
Valenciana de subvenció de l'IBI als  agricultors.
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 1.14.Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la  Generalitat
Valenciana de la concessió d'una línia regular d'autobusos que unisca Moncofa i  la Vall
d'Uixó.

 1.15.Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:

 2.1.Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2.Precs i preguntes.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  12.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  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.


