
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/9 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 24 / de maig / 2018 a les 19:30
2ª convocatòria: 29 / de maig / 2018 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 4475/2018. Dictamen sobre Modificació de Crèdit 8/2018, en la modalitat 

de crèdit extraordinari per a l'adquisició de vehicle policia.
3. Expedient 4639/2018. Dictamen sobre Modificació de Crèdit 9/2018, en la modalitat 

de crèdit extraordinari per a la rehabilitació Corral de Batet.
4. Expedient 4642/2018. Dictamen sobre Modificació de Crèdit 10/2018, en la modalitat 

de crèdit extraordinari per a la renovació de la plaça Sant Antoni i parquet 
polideportiu.

5. Expedient 4754/2018. Dictamen sobre canvi de dia en la celebració de la sessió 
ordinària del Ple del mes de juny de 2018.

6. Expedient 4814/2018. Dictamen sobre declaració institucional de col·laboració amb la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Universitat Jaume I, Ajuntament de 
Benicarló i altres, per a l'estudi i valoració dels serveis socials municipals.

7. Expedient 4258/2018.- Dictamen per a acceptar la delegació de competències 
proposada per proposta de resolució del Conseller d'Educació en matèria 
d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Vinaròs.

8. Despatx extraordinari.

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 2753/2018. Dació compte de la liquidació del Pressupost General 2017.
11.Expedient 1121/2018. Dació compte de la informació que determina l'article 218.1 del 

RDL 2/2004, referent als informes de resolució de discrepàncies exercici 2017.
12.Expedient 4926/2018. Dació compte Estat d'execució pressupostària primer trimestre 

2018.
13.Expedient 4277/2017. Dació compte de l'estat de morositat i PMP corresponent al 

primer trimestre de 2018.

C) Precs i preguntes
14.Precs i Preguntes.
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