Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/5

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / de març / 2022 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 9380/2021. Dictamen sobre modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora
de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
3. Expedient 1979/2022. Dictamen sobre aprovació de l'operació de crèdit per import de
1.553.778'94 euros corresponent al Fondos de Impulso Económico para Financiación
de sentencias firmes".
4. Expedient 1922/2022. Dictamen sobre derogació del Reglament per a l'exercici de la
potestad sancionadora per l'Ajuntament de Vinaròs.
5. Expedient 3392/2021. Dictamen sobre aprovació d'expedient de contractació de la
concessió del servei d'estacionament regulat de vehicles en la via pública de Vinaròs.
6. Expedient 1784/2022. Dictamen sobre canvi de titularitat del lloc núm. 23 del Mercat
Municipal.
7. Expedient 1132/2022. Dictamen sobre noms de carrers.
8. Expedient 1968/2022. Dictamen sobre revocació d'acord plenari adoptat el
04.04.1955 pel qual es va nombrar "alcalde honorario de la ciudad" al Sr. Camilo
Alonso Vega.
9. Expedient 3756/2019. Dictamen sobre adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs a l'Agència
Valenciana de Protecció del Territori.
10.Expedient 1844/2022. Ratificació del Decret núm.: 2022-0515, de 02.03.2022, per tal
de sol·licitar a la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient ajuda
per a les obres del projecte de conexions a la red general de pluvials entroncament
Av. Barcelona.
B) Activitat de control
11.Dació de compte de Decrets i Resolucions d'Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
12.Dació de compte de la nova composició del Grup Municipal Totes i Tots Som Vinaròs.
13.Dació de compte del Decret núm. 2022-0512, de 02.03.2022, d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022 en la modalitat de generació de
crèdits (exp. 875/2022).
14.Dació de compte del Decret núm.: 2022-428, de 21.02.2022, d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022 en la modalitat de generació de
crèdits (exp. 1414/2022)
15.Dació de compte del Decret núm.: 2022-417, de 21.02.2022, d'aprovació de
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l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2022 en la modalitat de generació de
crèdits (exp. 1443/2022).
16.Dació de compte dels informes sobre resolucions de discrepàncies (exp. 1345/2022)
C) Precs i preguntes
17.Precs i Preguntes.
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