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Referència: 662/2017

Procediment: Expedientes de sesiones del Pleno

Interessat:  

Representant:  

SECRETARIA (MALOPEZ) 

ASSUMPTE.- Convocatòria ple. 

  DECRET D’ALCALDIA Sr.    Verdú Reos

Vista la periodicitat establerta per acord plenari de data de 3 de juliol de 2017, 
modificat per acord plenari de 16 de febrer de 2017.

Aquesta Alcaldia Presidència, en virtut de les atribucions que li són conferides per la  
vigent legislació de règim local, DISPOSA:  

 ÚNIC.- Convocar a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que es realitzarà el 15 de març de 

2018, a les  9:30 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament de la Vila Joiosa (C/ Major, 14), amb el 

següent

ORDRE DEL DIA

PART I. PART RESOLUTIVA: ESTUDI, INFORME O CONSULTA

1.- Aprovació de  l’ acta del Ple de data 15-02-2018 i 19-02-2018.

Comissió Informativa d’hisenda, contractació, personal, Organització, transparència i 
societat de la Informació.

2.- Moció del Portaveu de C’s Villajoyosa per a que es suspenguen els procediments de 
liquidació de plusvàlues  afectades per la Sentència del Tribunal Constitucional del 16-02-
2017.
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Comissió Informativa d’Urbanisme, Serveis Tècnics, Neteja urbana, foment 
econòmic i cementeri.

3.-Proposta del Regidor d’urbanisme sobre resolució de l’adjudicació de la condició 
d’agent urbanitzador del Sector PP1 Cales i Atalaies.
4.-Proposta del Regidor d’urbanisme sobre informació pública de la documentació 
complementària del PECH.

Comissió Informativa de  Benestar Social, Sanitat, Dona Seguretat Ciutadana, 
Trànsit, medi ambient, participació i atenció ciutadana.

5.- Moció de l’Equip de Govern sobre projecte educatiu de prevenció i detecció del 
sexisme i la violència contra les dones en els centres educatius de la Vila Joiosa.
6.- Moció de l’Equip de Govern, Compromís i PP  sobre les pensions.
7.- Moció del Portaveu de C’s sobre la adopció de mesures concretes en el nostre 
Ajuntament contra la desigualtat salarial de les dones.

Comissió informativa de cultura, joventut, patrimoni, educació, esports, transport, 
festes i patrimoni històric.

8.- Moció del Portaveu del PP sobre pesca esportiva del déntol.
9.- Moció del Portaveu de Compromís per a que AVIVA LA VILA JOIOSA informe als nous 
pares sobre la possibilitat de posar el nom en Valencià.
10.- Moció del Portaveu de Compromís sobre actes de celebració del 28 de març. “Dia de 
record i homenatge a les víctimes de la guerra Civil y la Dictadura.

PART II. CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
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alcaldia des de l’ultima sessió plenària.

PROPOSTES EN TRÀMIT D’URGÈNCIA:

12.- Proposta del Regidor de Patrimoni sobre requeriment de documentació al licitador 
proposat com a adjudicatari de la licitació convocada per l’alienació de la parcel.la hotelera 
TI-12.

13.- Precs i Preguntats.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde President, i jo, com a Secretari Acctal., certifico.  

Jefe Sección Secretaria

12 de Marzo de 2018 : 14:00:25

Firma electrónica Alcaldia

12 de Marzo de 2018 : 14:04:31
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