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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Provincia de Alicante

CONVOCATóNM PLE ORDINARI.

De conformitat amb el que disposa I'article 46.2. De la Llei 7/L985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, queda vosté convocat/da a la
sessió ordinária del ple d'aquest Ajuntament que tindrá lloc en el saló de
sessions de la Casa Consistorial, el próxim dia 15 de gener de 2.013, a les 21.00
hores, per a tractar els assumptes que configuren el següent:

ORDE DEL DTA:

1- Aprovació de I'acta, en esborrany, de la sessió següent:
Acta de la Sessió Extraordinária de 5 de desembre del 2Ot2.

A) PART RESOLUTIVA:

2.- Derogació ordenanga fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
I'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o
prestadores del servei de telefonia móbil.
3.- Gestió directa del PAI Sector 1 Aquest I del PGOU de La Romana.
4.- Renúncia Regidor D. José Ramón Marco Cascales.
5.- Adhesió al Conveni de Col.laboració "Pla de Modernització dels ajuntaments
d'Alacant. MODERNITZA 6.O".
6.- Ratificació Decret Alcaldia 32912012 sobre declaració de no disponibilitat dels
crédits corresponents a la paga extraordináría del personal del mes de desembre
del 2OL2.

B) CONTROL r FTSCALTTZACTÓ:

7.- Mocions:
7.1.- Moció d'EUPV sobre la modificació de la Llei Hipotecária i per a

la implantació de polítiques municipals de vivendes.
7.2.- Moció d'EUPV sobre alternatives i respostes enfront de la crisi

del marbre en La Romana i la comarca del Vinalopó Mitjá.
8.- Dació de comptes Decrets d?lcaldia.
9.- Precs í preguntes,

De conformitat amb I'Orde del Dia anterior, és vosté convocat/dóna a la referida
sessió, pregant-li que en cas de no poder assistir ho manifeste a aquesta
Alcaldia.

Com notificat i en prova de recepció de la present convocatória, seryisca's firmar
al dors.

de-genqr del 2013.

z Riquelme.


