
 

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  
ordinària del  Ple d'aquest  Ajuntament  que 

tindrà lloc en Vinaròs, dia 28 / gener / 2016 a les 19.30 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.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de dates 17-12-2015 
(expt. 14680/2015), 22-12-2015 (expt. 15037/2015) i 14-01-2016 (expt. 167/2016). 

2.-  Dació de comptes de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que 
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

3.-  Proposta d'aprovació del  III  Pla Municipal  de Convivència Vinaròs 2016-2019 (expt. 
14235/2015). 

4.-  Proposta  d'aprovació  del  Conveni  amb  Clotilde  Querol  Boldo,  Mª  Angeles  Arrufat 
González,  Angels  Balanza  Arrufat  i  la  Societat  Plana  de  Server,  SL.,  per  a  donar 
acompliment a la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forzosa de castelló, dictada a 
l'expedient relatiu a sòl dotacional de la zona verda de l'Av. Juan XXIII (expt. 14146/2015). 

5.-  Proposta  en  relació  a  l'aprovació  dels  Estatuts  del  Consell  Local  de  Festes  (expt. 
9620/2015). 

6.-  Proposta en relació a l'aprovació del Reglament del Consell Vinarossenc de Cultura 
(expt.13083/2015). 

7.-  Aprovació  de  l'expedient  de  la  quinta  convocatòria  d'autoritzacions  d'us  de  lloc  de 
venda del mercat municipal de San Agustí de Vinaròs (expt. 14997/2015) 

8.- Despatx extraordinari 

9.- Precs i Preguntes

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.

 

DIA: 28 / gener / 2016 

HORA: 19.30

LLOC: Saló de Sessions

SESSIÓ: ordinària
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