
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/5 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 27 / de febrer / 2019 a les 19:30 

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors.
2. Expedient 13699/2015. Dictamen sobre proposta de modificació del Conveni per a la 

implimentació de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible e integrat (EDUSI) 
de l'Àrea Urbana Benicarló-Vinaròs.

3. Expedient 11171/2017. Dictamen sobre aprovació inicial de la mutació demanial 
externa del bé immoble "parcel·la dotacional amb destinació Dotacional-Sanitari 
prevista en el Pla Parcial SUR17.

4. Expedient 10257/2016. Dictamen sobre ratificació acta de cessió de terreny amb 
destinació a vial públic en C/ Planes Altes D nº 1-35.

5. Expedient 1034/2018. Dictamen sobre proposta per a iniciar els tràmits per a la 
resolució de l'adjudicació del PAI del Sur Salines.

6. Expedient 217/2019. Dictamen sobre rectificació inventari béns de les entitats locals 
exercici 2018.

7. Expedient 12428/2018. Dictamen sobre proposta de millora de la prestació per 
incapacitat laboral.

8. Expedient 12175/2018. Dictamen sobre aprovació del Pla Anual Normatiu per a 
l'exercici 2019.

9. Expedient 561/2019. Dictamen sobre proposta de tots el grups municipales per a 
l'adhesió a la Plataforma Ciutadana per un nou Centre Ocupacional.

B) Activitat de control
10.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.
11.Dació de compte de l'estat d'execució pressupostària, estat de tresoreria i estat del 

Deute del 3r i 4rt trimestre 2018. Exp. 4926/2018
12.Dació de compte de la informació referent al 4rt trimestre de 2018 de l'estat de 

morositat i PMP. Exp. 4277/2017.
13.Dació de compte de l'informe remés al MINHAP sobre l'acompliment dels objectius 

d'estabilitat pressupostària. Exp.4580/2018.

C) Precs i preguntes
14.Precs i Preguntes.
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