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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

De conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió de 28 de juny 
de 2011, pel qual s'establia el règim de sessions de la Corporació, i amb l'article 78.1 
del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

RESOLC

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Vinaròs per 
al dia 27 / agost / 2015 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, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament.

SEGON. Que  el  Secretari  porte  a  terme  els  tràmits  legals  oportuns  per  a  la 
convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 23-07-2015

2. Dació de compte 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. Dació de compte de l'informe de la Intervenció Municipal sobre l'acompliment 

dels  objectius  d'estabilitat  pressupostària,  regla  de  la  despesa  i  deute 

corresponents al segon trimestre de l'exercici 2015 (expt. 5679/2015)

4. Dació  de  compte  de  l'informe  de  la  Intervenció  Municipal  sobre  els 

inconvenients formulats en l'exercici 2014 (expt. 8515/2015)

 



 

5. Proposta per a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 

27, en la  modalitat  de crèdit  extraordinari,  per un import  total  de 58.394,70 

euros (expt. 9141/2015)

6. Proposta  per  a  l'adhesió  a  l'Observatori  Internacional  de  la  Democràcia 

Participativa (OIDP) (expt. 9078/2015)

7. Proposta per a declarar deserta l'adjudicació de la concessió d'ús privatiu de 

domini públic per a l'explotació d'un quiosc de begudes i gelats (annex Plaça de 

Bous) en el municipi de Vinaròs (expt. 5493/2015)

8. Proposta d'acceptació de la renúncia de Laura Acosta Periche del lloc número 

20 del Mercat Municipal de Vinaròs (expt. 9018/2015)

9. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana 

de Turisme i  l'Ajuntament de Vinaròs, per a l'encàrrec de gestió en matèria 

d'infraestructures de platges (expt. 5879/2015)

10. Ratificació del decret de l'Alcaldia d'aprovació del projecte de construcció de 

160 nínxols, bloc 1, fase A (expt. 9068/2015)

11. Despatx extraordinari.

12. Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l'alcalde en funcions, Guillem Alsina Gilabert, a Vinaròs, del que, com 
a secretari, dono fe.
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