Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/12

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

23 / de maig / 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 3751/2019. Dictamen sobre adjudicació del lloc núm. 25 (tipologia
productes varis) del Mercat Municipal.
3. Expedient 3750/2019. Dictamen sobre adjudicació del lloc núm. 26 (tipologia
productes varis) del Mercat Municipal.
4. Expedient 4908/2018. Dictamen sobre aprovació de la manifestació de conformitat
dels propietaris i fixació del justipreu per l'expropiació Forçosa de terrenys per a
l'ampliació de l'IES Sanchís Vilaplana.
5. Expedient 2191/2018. Dictamen sobre aprovació de la manifestació de conformitat
dels propietaris i fixació del justipreu de l'expropiació per execució del projecte de
carril lúdic esportiu en Ctra. de Vinaròs a l'ermita de Sant Sebastià.
6. Expedient 4443/2019. Dictamen sobre sol·licitud de delegació de competències per a
les actuacions previstes en el Pla Edificant.
7. Expedient 9808/2014 Dictamen sobre pròrroga del contracte administratiu en règim
de concessió del servei municipal de transport col·lectiu urbà de viatgers.
8. Expedient 3703/2019. Dictamen sobre resolució de l'adjudicació a Zyssa Resorts de
la condició d'urbanitzador per cessió de la mercantil Ingsoma Dos SA respecte de
l'execució de la zona ajardinada -esportiva del projecte de reparcel·lació del SUR18.
B) Activitat de control
9. 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.
10.Expedient 4277/2017.- Dació de compte de la informació referent al 1er trimestre de
2019 de l'estat de morositat i PMP.
11. Expedient 3545/2019. Dictamen sobre informació remesa al MINHAP del primer
trimestre 2019.
12.Expedient 3201/2019.- Dació de compte de la informació que determina l'article 218.1
del RDL 2/2204, referent als informes de resolució de discrepàncies de l'exercici
2018.
13.Dació de compte de diligència en relació a l'acte de sorteig REINA /REI Festes de
Sant Joan i Sant Pere 2019.
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C) Precs i preguntes
14.Precs i Preguntes.
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