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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE PLENO

De conformitat amb allò previst en l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, LBRL, i acord adoptat en la sessió 
plenària extraordinària organitzativa, i atesa la competència que a esta Alcaldia 
atribueix l’article 21.1.c) de la LBRL,  RESOLC:

Primer:  Convocar  la  propera  sessió  ordinaria  del  Pleno  en  la  Casa 
Consistorial,  el  dia  31  /  maig  /  2016  a  les  20:00  hores,  en  primera 
convocatòria, i, de no concórrer el número de membres legalment necessaris 
per a la seua vàlida constitució, dos dies després a la mateixa hora en segona 
convocatòria, d’acord amb l’Orde del Dia que a continuació s’expressa:

ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI

1.1.- Lectura i aprovació, si s'escau, d’actes de sessions anteriors.

1.2.- Dació de compte de decrets de l'alcaldia i regidors delegats.

1.3.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes econòmics.

1.4.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes judicials.

1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL.

2.1.-  Moció  P.P.  per  a  la  sol·licitud  d'una  subvenció  a  la  Diputació 
d'Alacant  per  a  la  construcció/remodelació/reparació  de  Mallat  en 
Boleries – Planisses -Mirandes amb eixida al Dipòsit de Miralbons / Nova 
tuberia regants Pedreguer – Miralbons.

2.2.- Moció PP per a la reducció del cost de la campanya electoral.

2.3.- Moció PP per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal

3.- HISENDA
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3.1.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 08/2016. Amb proposta 
d'aprovació inicial.

3.2.- Expedient de Modificació de Crèdit  núm. 11/2016. Amb proposta 
d'aprovació inicial.

3.3.- Pla Econòmic Financer 2016-2017. Amb proposta d'aprovació.

3.4.- Moció PP per a la baixada del tipus d'IBI

4.- DESENVOLUPAMENT LOCAL

4.1.- Moció conjunta PP, COMPROMÍS, PSOE i JuGa: DOQ Moscatell 
de la Marina

5.- MEDI AMBIENT

5.1.- Estatuts Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal 
de Residus 6. Àrea de Gestió A1. Amb proposta de modificació.

6.- URBANISME

6.1.- Ordenança d'Autorització Urbanística i d'Activitats. Amb proposta de 
derogació del text aprovat inicialment.

6.2.- Reglament d'ocupació de la via pública. Amb proposta d'aprovació 
inicial

6.3.- Reglament regulador de les llicències de gual. Amb proposta inicial 
de modificació.

6.4.- Moció PP per a l'adequació de voreres al Carrer Trossets

7.- OBRES PÚBLIQUES

7.1.- Moció PP per a l'obra de canonada "Pou Gata Residencial"

8.- MEDI AMBIENT

8.1.-  CONVENI  MARC  GENERALITAT VALENCIANA –  ECOEMBES. 
Amb proposta d'acceptació de pròrrogues.

9.- TURISME

9.1.- Associació «RUTA DELS RIURAUS». Amb proposta d'aprovació de 
l'esborrany d'Estatuts i nomenament representant.
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10.- EDUCACIÓ

10.1- Moció PP per a l'arranjament escolar i eliminació de concerts a la 
província d'Alacant.

10.2.- Moció P.P. per a la defensa d'una escola de Música Municipal i de 
qualitat.

10.3.- MOCIÓ PSOE, escola de música.

11.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA, si els haguera.

12.- PRECS I PREGUNTES.

Segon: Notificar la convocatòria i l’Orde del Dia de la sessió a tots els membres 
de la Corporació.

Tercer: Publicar la convocatòria en el tauler d’anuncis municipal.

Gata de Gorgos, amb la data i signatures digitals al marge.

L'Alcaldessa-Presidenta.

P.S.M.La Secretària,
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