
ORDE DEL DIA Sessió Extraordinària 01/06/2020 

 

1. APROVAR ACTES SESSIONS ANTERIORS 

1.1 Aprovació de l’Acta de la Sessió extraordinària de 30 de setembre de 2019. 

1.2 Aprovació de l’Acta de la Sessió extraordinària de 4 de desembre de 2019. 

 

2.  PART RESOLUTIVA (ASSUMPTES A TRACTAR) 

2.1  Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació 

de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

2.2  Aprovació d’esmenes al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat al Ple 

extraordinari de 22 de maig de 2019, i al Pla Local de Cremes inclòs com annex en el 

PLPIF, presentades per l’Enginyera forestal, Isabel Alejo Mendiola, amb número de 

registre d’entrada número 2020000833. 

2.3  Aprovació de la moció d’Alcaldia sobre adhesió i recolzament a la iniciativa de sol·licitar 

a la Direcció d’Àrea d’Atenció Primària més hores del servei de pediatria, amb registre 

d’entrada número 2019002352. 

2.4  Aprovació de la moció sobre el rebuig al tancament del Registre Civil, presentada per 

CCOO, amb número de registre d’entrada número 2020000044. 

2.5  Aprovació de la moció del grup compromís de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins 

per a instar al Govern de l’Estat a eliminar la regla de la despesa i establir un fons de 

cooperació per al finançament local, amb número de registre d’entrada 2020000883. 

2.6  Aprovació de la proposta de modificació de la Fitxa E.84 del Catàleg de béns i espais 

protegits del Pla General, amb l’objectiu d’aclarir la compatibilitat de la possible 

conversió de la Casa de la Guàrdia Civil a l’ús proposat de Residència per a la tercera 

edat, presentada per Jose Luis Calabuig Ortuño amb registre d’entrada número 

2020000878. 

2.7  Aprovació del 1er Informe d’esmenes al Catàleg de Béns i Espais Protegits després de 

l’aprovació del Pla General de Fontanars dels Alforins, presentat per Jose Luis Calabuig 

Ortuño amb registre d’entrada número 2020000877. 

2.8  Aprovació del Conveni Regulador de la implantació i explotació d’un sistema de 

recollida d’oli de cuina utilitzat a través de contenidors situats en la via pública amb el 

Consorci de Residus V5, amb registre d’entrada número 2020000335. 

2.9  Aprovació del Conveni Administratiu entre l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins i 

Telxius Torres España S.L.U. per a l’extensió del servei de telecomunicacions a 

Fontanars dels Alforins, amb registre d’entrada número 2020000876. 

2.10  Modificació de crèdits número 2/2020 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

finançat amb càrrec a nous ingressos efectivament recaptats. 

2.11  Modificació de crèdits número 3/2020 per transferència de crèdits.  

3.  CONTROL I FISCALITZACIÓ 

3.1  Dació de comptes de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019. 

3.2  Precs i preguntes. 

 

 


