
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/7 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 27 / d’abril / 2017 a les 19:30
2a convocatòria: 3 / de maig / 2017 a les 19:30

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 23 de març 2017 i 12 d’abril 

2017.
2. Expedient 3782/2017. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/17.
3. Expedient 3800/2017. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/17.
4. Expedient 3700/2017. Suplement de crèdit extrajudicial núm. 1/17.
5. Expedient 3768/2017. Aprovació de crèdit extraordinari núm. 3/2017.
6. Expedient 3181/2017. Proposta d’adhesió al conveni tipus de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del 
Territori i entitats Locals de la Comunitat Valenciana (Ajuntaments, Diputacions i 
Mancomunitats), per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació 
urbana.

7. Expedient 3974/2017. Moció presentada per ACORD CIUTADÀ en defensa dels veïns 
i veïnes de Costa Nord, Sud i Ermita a rebre el servei de correu ordinari de Vinaròs.

8. Expedient 3986/2017. Moció presentada per GM POPULAR en defensa dels veïns de 
costa nord, sud i Ermita a rebre el servei de correus i informació veraç.

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 2356/2017. Dació compte de la liquidació Pressupostaria Exercici 2016.
11.Expedient 314/2017. Dació compte Estat d’execució primer trimestre 2017.
12.Expedient 6101/2017. Dació compte informe Sindicatura de comptes sobre control 

intern any 2015.

C) Precs i preguntes
13.Precs i Preguntes.

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra 

 



 

assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us 
recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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