
         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 5
Data: 26 de maig 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 proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de

l'alcalde i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.
 1.3.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de delimitació parcial amb el terme municipal de Xilxes

(pont del ferrocarril).
 1.4.Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  de  ratificació  de  la modificació dels  estatuts  del

consorci concessionari d'aigües (xarxa d'abastiment de la Plana).
 1.5.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'ampliació del nomenament de representants de la

corporació en el consorci concessionari d'aigües (xarxa d'abastiment de la Plana).
 1.6.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'aprovació del Reglament del Consell Agrari Municipal.
 1.7.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia relativa a l'execució de la Sentència de la UA-15. 
 1.8.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de ratificació del Decret 961/2016, de 13 de maig,

d'aprovació de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158
subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural la Vall Sant Isidre.

 1.9.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial de la modificació pressupostària
4/2016, consistent en suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals (RLTGG), per a la cancel·lació d'endeutament.

 1.10.Dictamen de  la proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació  pressupostària
5/2016, per a la imputació del reconeixement extrajudicial de crèdits en el pressupost de
despeses del vigent exercici.

 1.11.Dictamen de  la proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació  pressupostària
6/2016, per a la concessió de subvencions nominatives.

 1.12.Dictamen de la moció del grup Compromís relativa al conveni singular del camp de gespa
artificial.

 1.13.Dictamen de la moció del grup Compromís relativa a l'avaluació tècnica i reparació de les
deficiències del col·legi Científic Avel·lí Corma.

 1.14.Despatx extraordinari.
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 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'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del període quart trimestre

de 2015.
 2.3.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al  Pla d'Estabilitat Pressupostària del

període quart trimestre de 2015.
 2.4.Dació  de compte de  l'informe d'Intervenció relatiu  a la Regla  de la despesa del  quart

trimestre de 2015.
 2.5.Dació de compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei  15/2010 del

quart trimestre de 2015. 
 2.6.Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del quart trimestre

de 2015.
 2.7.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del període primer trimestre

de 2016.
 2.8.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al  Pla d'Estabilitat Pressupostària del

període primer trimestre de 2016.
 2.9.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la Regla de la despesa del primer

trimestre de 2016.
 2.10.Dació de compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei 15/2010 del

primer trimestre de 2016. 
 2.11.Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del primer trimestre

de 2016.
 2.12.Dació de compte de l'informe d'Intervenció emés amb motiu de l'article 218 del TRLRHL

relatiu a les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions
efectuades,  així  com  un  resum  de  les  principals  anomalies  detectades  en  matèria
d'ingressos.

 2.13.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.


