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CONVOCATÒRIA DEL PLE 

Número de la sessió: 1
Data: 28 de gener de 2016
Caràcter: ordinari
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1.  Actes  de  les  sessions  anteriors  (extraordinària  de  23-11-15,  ordinària  de  26-11-15  i
extraordinària de 22-12-15).
1.2.  Dictamen  relatiu  a  la  moció  del  grup  PSPV-PSOE  sobre  l'adhesió  als  convenis  de
col·laboració subscrits entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
i les empreses subministradores d'energia Iberdrola, Endesa i Gas Natural per la protecció dels
seus clients, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de
vulnerabilitat econòmica.
1.3. Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre la declaració de municipi contrari a
l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).
1.4. Dictamen relatiu a la moció de Compromís sobre la revisió de les zones verdes del municipi.

2.  Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte dels decrets dictats des de l'ultima sessió ordinària.
2.2. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 331, relatiu al Pla d'Ajust del període
tercer trimestre de 2015.
2.3.  Dació  de  compte  de  l'informe  d'Intervenció  núm.  332,  relatiu  a  Pla  d'Estabilitat
Pressupostària del període tercer trimestre de 2015.
2.4. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 333, relatiu a la regla de despesa del
tercer trimestre de 2015.
2.5. Dació de compte de l'informe d'Intervenció d'acompliment de terminis Llei 15/2010 del tercer
trimestre de 2015. 
2.6. Dació de compte de l'informe d'acompliment de terminis RD 635/2014 del tercer trimestre de
2015.
2.7. Precs i preguntes.
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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.


