
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2021/6 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «por las restricciones del toque de queda.»

Data i hora 27 / de maig / 2021 a les 17:00 

Lloc Saló de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 3860/2020. Dictamen sobre modificació del saldo inicial de drets 

reconeguts de Pressupostos tancats dels exercicis 1996 a 2003.
3. Expedient 9367/2020. Dictamen sobre modificació del Pla Anual Normatiu 2021.
4. Expedient 9693/2019. Dictamen sobre resolució d'al·legacions i aprovació definitiva 

del Reglament de funcionament del Consell d'Inclusió i Drets Socials.
5. Expedient 10234/2019.Dictamen sobre aprovació inicial del Reglament Orgànic 

Municipal.
6. Expedient 3013/2021. Dictamen sobre aprovació inicial de l'Ordenança Municipal 

Reguladora de les Bases Específiques per a la subvenció del Programa d'Ajudes 
Econòmiques esportives a clubs, associacions i esportistes de la ciutat de Vinaròs.

7. Expedient 2177/2018. Dictamen sobre aprovació del Pla Reduït de Prevenció 
d'Incendis Forestals.

8. Expedient 2091/2021. Dictamen per a ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2021-1315, 
de 30 de març de 2021, i sol·licitar la subvenció per a l'execució d'obres compreses 
entre els objectius de desenvolupament sostenible REACTIVEM CASTELLÓ - 
OBRES, exercici 2021.

9. Expedient 4001/2021. Dictamen per a ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2021-1423, 
de 10 de maig de 2021, i sol·licitar a la Conselleria amb competències en matèria de 
medi ambient l'ajuda per a realitzar les obres proveïment d'aigua, sanejament i 
defensa contra inundacions - Av. Barcelona.

10.Expedient 2051/2019. Dictamen per a declarar la caducitat de l'expedient 
administratiu de "resolució de l'adjudicació d'un Programa per al desenvolupament 
d'actuacions integrades - SUR15.

11.Expedient 1946/2021. Dictamen per a admetre a tràmit la iniciativa de Programa 
d'Actuació Integrada formulada per INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU 
relativa a la UE2R06 "Raimundo d'Alós".

12.Expedient 3690/2021. Proposta de resolució per a fixar el dia de celebració de la 
sessió ordinària del Ple del mes de juny 2021

13.Expedient 3794/2021. Dictamen sobre canvi de titularitat del lloc núm. 1 del Mercat 
Municipal.

 



 

14.Expedient 1961/2021. Dictamen sobre canvi de titularitat del lloc núm.29 del Mercat 
Municipal.

15.Expedient 4122/2021. Dictamen sobre el Pla de Demersals del Mediterrani
16.Expedient 3901/2021. Proposta de resolució presentada pel GM Popular sobre el 

"Plan del Gobierno de implantar peajes en la Red de Autovías Estatales".

B) Activitat de control
17.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.
18.Dació de compte de l'informe d'Intervenció d'Evaluació de l'acompliment de l'objectiu 

d'estabilitat pressupostària i acompliment de l'objectiu de deute (primer trimestre 
2021).

C) Precs i preguntes
19.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


