ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/19

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 22 / de novembre / 2018 a les 19:30
2ª convocatòria: 27 / de novembre / 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 11071/2018. Dictamen sobre la renúncia al lloc núm. 36 del Mercat
Municipal.
3. Expedient 9956/2018. Dictamen sobre resolució al·legacions presentades a la
modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la creació d'un lloc de Cap
d'Urbanisme.
4. Expedient 11607/2018. Dictamen sobre autorització de compatibilitat del Sr. Óscar
Javier Moreno Ayza per a exercir com a professor associat a temps parcial a la
Universitat Jaume I.
5. Expedient 11250/2018. Dictamen sobre proposta per a canviar el dia de celebració de
la sessió ordinària del Ple del mes de desembre 2018.
6. Expedient 9599/2018. Dictamen sobre proposta per a concedir la Medalla de la Ciutat
de Vinaròs a la Cultura a Rossend Aymí i Escolà.
7. Expedient 7703/2018. Proposta d'Alcaldia per a la interposició de recurs d'apel·lació
contra la interlocutòria de data 8 de novembre dictat en execució de STSJCV 680/17.
8. Expedient 11480/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Compromís en
defensa dels drets dels animals.
9. Despatx extraordinari.
10.Expedient 4580/2018. Dació de compte de l'informe remés al MINHAP sobre
l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària del 3er trimestre 2018.
11. Expedient 4277/2017.- Dació de compte de la informació referent al 3er trimestre de
2018 de l'estat de morositat i PMP.
B) Activitat de control
12.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.
C) Precs i preguntes
13.Precs i Preguntes.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

