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DECRET

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 28 D'ABRIL DE 2016

Vista la relació d'expedients conclosos per a la inclusió en l'ordre del dia de la sessió plenària
ordinària del dia 28/4/2016 preparada per Secretaria i posada a disposició d'aquesta Alcaldia
d'acord amb el que estableix l'article 81.1.a) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel  qual  s'aprova el Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de  les  entitats
locals.

Considerada la facultat atribuïda en l'Alcaldia pels articles 21.1. a) i c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  i  80,  82  i  concordants  del  Reial  Decret
2.568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. Convocar sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el dia 28 d'abril de 2016, a les 19.00
hores, segons l'ordre del dia:

 1.Part resolutòria:

 1.1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2.Presa de possessió de Paula Galí Tur com a nova regidora del Grup Socialista.
 1.3.Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  la  rectificació de  l'Inventari  de  Béns

Municipal a 31/12/2015.
 1.4.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de

l'alcaldia i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.
 1.5.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la defensa del Dret Civil valencià.
 1.6.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació crèdit extraordinari POYS 2016.
 1.7.Dictamen de la moció del Grup Compromís relativa a la creació d'una gran zona multiusos

en el grau de Moncofa.
 1.8.Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la reactivació del mercat central.
 1.9.Dictamen  de  la  moció del  Grup  PSPV-PSOE  relativa  a  l'articulació  dels  instruments  i

modificacions  legislatives  necessàries  per  a  establir  mecanismes  de  protecció  del
denunciant de pràctiques corruptes i il·legals.

 1.10.Dictamen  de  la  moció  del  Grup Ciutadans  per  a  commemorar  el  IV  centenari  de  la
defunció de Miguel de Cervantes Saavedra.

 1.11.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
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Segon. Notificar el present decret als membres del Ple, i advertir-los que, 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
n'impedisca l'assistència a la sessió.

Tercer. Posar a la seua disposició, a través de la Secretaria de l'Ajuntament i des del mateix dia
de la convocatòria, tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.


