
 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
[TAULELL D’ANUNCIS]

 

Conforme a l’establert en l’article 46 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i 81 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  Reglament  d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals,  queda  convocada  a  la  sessió 

extraordinària i urgent del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en Vinaròs, dia 01 / 
abril  /  2015  a  les  13.30 hores, en  primera  convocatòria  i  dos  dies  després  a  la 
mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, 
per a resoldre els següent assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria. 

2.-  Dació  de  compte  de  la  constitució  de  Grups  Municipals  i  portaveus  (expt. 
6880/2015). 

3.- Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació (expt. 6880/2015). 

4.- Proposta de creació de les Comissions Informatives Permanents (expt. 6880/2015). 

5.-  Proposta  de  l'Alcaldia  de  nomenament  de  representants  de  la  Corporació  en 
òrgans col·legiats (expt. 6880/2015). 

6.- Establiment del règim d'assistències a sessions d'òrgans col·legiats i assignacions 
a grups polítics (expt. 6880/2015). 

7.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per a fixació de 
dotació econòmica per a règim de dedicacions (expt. 7989/2015). 

8.-  Modificació  pressupostària  en  la  modalitat  de  suplement  de  crèdit  per  a 
finançament de seguretat social per a règim de dedicacions (expt. 8010/2015). 

9.-Establiment de càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial (expt. 6880/2015). 

10.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2015, relatiu a la 
direcció del Setmanari Vinaròs (expt. 6880/2015). 

11.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2015, de delegació 
de la presidència d'espectacles taurins (expt. 6880/2015). 

12.-  Dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  de  juny  de  2015,  de 
nomenament de tinents d'alcalde municipals (expt. 6880/2015). 

13.-  Dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  de  juny  de  2015,  de 
nomenament de membres de la Junta de Govern (expt. 6880/2015). 

14.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015, de delegació 
d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern (expt. 6880/2015). 

15.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015, de fixació de 
dia  i  hora  de  celebració  de  les  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  (expt. 
6880/2015). 

 

DIA: 01 / juliol / 2015 

HORA: 13.30
LLOC: Saló de Sessions

SESSIÓ: Extraordinària i urgent



 

16.-  Dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  19  de  juny  de  2015,  de 
nomenant de regidors/es delegats/des (expt. 6880/2015). 

17.-  Dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  25  de  juny  de  2015, 
d'autorització a la regidora de Política Social, Igualtat i Accessibilitat d'este ajuntament, 
Sra.  Maria  Isabel  Vives  Sebastià  per  a  sol·licitar  ajudes  i  subvencions  i  signar 
comunicacions corresponents a la referida Regidoria (expt. 6880/2015).

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar en 
la Secretaria de la Corporació.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

[1] De conformitat amb l'article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, les sessions plenàries s'han de convocar, almenys, amb dos 
dies hàbils d'antelació, llevat les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter 
urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter ha de ser ratificada pel Ple.
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