Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/7

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària
Motiu: «"En virtut de l'article 21.1 m) com a mesura extraordinària de
l'estat d'alarma i possible contagi del COVID 1, l'assistència al Ple es
realitzarà per videoconferència.»»

Data i hora

23 / de juny / 2020 a les 13:00

Lloc

viodeoconferència
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«videoconferència»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 5841/2019. Dictamen sobre modificació de la periodicitat ordinària de les
sessions de les cinc comissions informatives permanents creades per al mandat
2019-2022.
3. Expedient 6009/2019. Dictamen sobre aprovació inicial del reglament d'ús de la xarxa
de fibra òptica municipal de les àrees industrials de Vinaròs.
4. Expedient 2016/2020. Dictamen sobre modificació del Reglament d’honors,
distincions i protocol de l’Ajuntament de Vinaròs.
5. Expedient 4814/2018. Dictamen sobre aceptació d'adhesión de la Diputació Provincial
de Castelló al Conveni Marc de col.laboració entre la Generalitat, a través de la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I
de Castelló, l' Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució
d'un laboratori social especialitzat en serveis socials.
6. Expedient 3502/2020. Dictamen sobre Adhesió al "Reglament de servicis per a
infraestructures municipals de comunicacions i smartvillages" de la Diputació
Provincial de Castelló i sol·licitud de prestació de determinats servicis.
7. Expedient 4443/2019. Dictamen sobre proposta acceptació delegació de
competències per a dur a terme les actuacions al CEIP ASSUMPCIÓ - PLA
EDIFICANT
8. Expedient 2343/2020. Dictamen sobe ratificació de l'acta de cessió de terrenys amb
destinació a vials públics efectuada per la mercantil JANVERLAR S.L.
9. Expedient 3750/2019. Dictamen sobre acceptació de renúncia a la parada del mercat
municipal núm. 26.
10.Expedient 4384/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal
Ciudadanos relativa a inversions de manteniment i millora de les instal·lacions
portuàries.
B) Activitat de control
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11. Dació de compte de Decrets i Resolucions d'Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, des del dia 3 de maig al
dia 12 de juny de 2020.
C) Precs i preguntes
12.Precs i Preguntes.
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