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CONVOCATÒRIA DEL PLE

Número de la sessió: 11
Data: 24 de novembre 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 proposta d’Alcaldia d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de 
la cessió i ús de locals.

3. Dictamen relatiu a la Proposta d’Alcaldia d’aprovació de l’Ordenança reguladora de la 
seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral de Moncofa.

4. Dictamen relatiu a la proposta de modificació pressupostària 32/2016, crèdit extraordinari 
finançat amb baixes.

5. Dictamen relatiu a la proposta de concertació d’una bestreta de Recaptació, operació de 
Tresoreria.

6. Dictamen relatiu a la proposta de modificació de crèdit 22/2016.

7. Moció presentada pel Grup Compromís – Suport al nou model d’ensenyament plurilingüe 
perquè l’alumnat valencià puga acreditar coneixements de valencià, castellà i inglés.

8. Moció presentada pel Grup Compromís – Adhesió a la xarxa de ciutats valencianes Ramon 
LLull.

9. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista – Tolerància zero a la violència contra les 
dones.

10. Moció presentada pel Grup Popular - Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’establiment 
d’una línia d’autobusos: platja de Moncofa – Moncofa – Nules – la Vall d’Uixó.
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11. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

1. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària (del núm. 2171 al núm. 
2355) i dels decrets d’Intervenció (Ginsa, del núm. 85 al 92).

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 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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