
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/14 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 30 / d’agost / 2018 a les 19:30
2ª convocatòria: 4 / de setembre / 2018 a les 19:30

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 5803/2018. Dictamen sobre modificació de Crèdit núm. 13/2018 en la 

modalitat de crèdit extraordinari.
3. Expedient 9071/2018. Dictamen sobre gratificació extraordinària a la Policia Local.
4. Expedient 5381/2018. Dictamen sobre constitució de Comissió Informativa Especial 

d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa Erasmus Plus.
5. Expedient 7122/2018. Dictamen sobre autorització de cessió de titularitat del lloc de 

venda núm. 29 del Mercat Municipal.
6. Expedient 8340/2018. Dictamen per a acceptar la renúncia del lloc de venda núm. 24 

del Mercat Municipal.
7. Expedient 5015/2018. Dictamen sobre autorització de cessió de titularitat del lloc de 

venda núm. 14 del Mercat Municipal.
8. Expedient 7703/2018. Dictamen sobre execució de Sentència del TSJCV núm. 680 

de data 04.09.2017 sobre Programa SUR14.
9. Expedient 2191/2018. Dictamen sobre resolució d'al·legacions a l'expropiació forçosa 

per a l'execució del projecte de carril lúdic espotiu a la ctra. de Vinaròs a l'ermita Sant 
Sebastià.

10.Expedient 1645/2015. Dictamen sobre resolució de l'adjudicació del Programa 
UE2R15.

11.Expedient 7936/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Popular a favor 
de la convivencia i el respecte a la llibertat de pensament.

12.Expedient 8073/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Popular a favor 
de l’obertura d’expedient de Responsabilitat Patrimonial, afectats PAI SUR-14.

13.Despatx extraordinari.

B) Activitat de control
14.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.
15.Dació de compte de l'estat d'execució pressupostària, estat de Tresoreria i estat del 

Deute del 2T/2018. Expedient 4926/2018.
16.Dació compte de la informació referent al 2on trimestre de 2018, de l'estat de 

 



 

morositat i PMP. Expedient 4277/2017.
17.Dació de compte de l'informe de la intervenció municipal sobre l'acompliment dels 

objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute. Expedient 
4580/2018.

C) Precs i preguntes
18.Precs i Preguntes.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


