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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 10
Data: 27 de juliol de 2017
Caràcter: ordinari
Hora: 18.00 h (1a convocatòria)
          19.00 h (2a convocatòria)
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

A)Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva del text refós modificat del pla parcial del sector
Belcaire Sud.
3. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia de conformitat amb el projecte de solució del
trànsit de vianants en la desembocadura del riu Belcaire en el terme municipal de Moncofa
(Castelló).
4. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial RLT.
5. Dictamen relatiu a la proposició de la regidora delegada d’Educació d’aprovació dels festius
escolars per al curs 2017-2018.
6.  Dictamen relatiu  a  l’aprovació  modificació  de crèdits  13-2017.  Incorporació  romanents
obres PAI Magraner.
7. Dictamen relatiu a l’aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2017 (relació de
factures 13-2017).
8. Dictamen relatiu a l’aprovació liquidació contracte gestió RSU i neteja viària.
9.  Dictamen  relatiu  a  l’expedient  3897/2017.  Modificació  Ordenança  reguladora  taxa
exàmens.
10. Dictamen relatiu a l’expedient 3899/2017. Modificació Ordenança preus públics.
11.  Dictamen relatiu  a  l’expedient  3898/2017.  Modificació  Ordenança  reguladora  de  taxa
mercat i fires.
12. Dictamen relatiu a la declaració institucional sobre el traçat alternatiu d ela línia de l’AVE
en el terme municipal de Moncofa.
13.  Dictamen relatiu  a  la  moció  per  una  millor  regulació  del  trànsit  a  l’encreuament  de
l’ermita en època d’estiu.
14. Dictamen relatiu a la moció del Grup municipal Socialista sobre el pagament del trasllat
de cadafals.
15. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/
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16. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària (del 1536 al 1838).

C) Precs i preguntes
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