
DECRET
Convocatòria del Ple  ordinari núm. 07/2017

Relació de fets

Vistos els expedients conclosos que hi ha al departament de Secretaria.

Fonaments de dret

D’acord amb allò que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en relació amb els art. 41.4, 78 i concordants del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, i per donar compliment a l'acord plenari de 6 de juliol de 2015, pel qual s'aprovà
el règim de sessions, i oïda la Junta de Portaveus.

En virtut de tot això,
RESOLC:

Primer. Convocar la sessió  ordinària núm. 07/2017,  del PLE DE L’AJUNTAMENT, perquè tinga
lloc, en primera convocatòria, el dia 27 d'abril de 2017, a les 21.00 hores , i dos dies després, a la
mateixa hora, en segona convocatòria, al saló de sessions de la casa consistorial, i que tindrà lloc
sota el següent:  

 ORDRE DEL DIA 

PUNT 1r. Dictamen a la proposta d'aprovació i subscripció del Conveni de col·laboració entre la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, i l'Ajuntament de Benicarló, per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i
renovació urbana.

PUNT 2n.  Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia, de data 12 d'abril de 2017,
sobre la participació en la convocatòria  de l'IVACE, d'ajudes per a projectes  d'inversió per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'Àrea Industrial de Benicarló.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'alcaldia, de data 21 de març de 2017, de
sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, la inclusió al Pla Provincial d'Obres i Serveis
per a l'any 2017 de diverses actuacions.

PUNT 4t.  Dictamen  a  la  proposta  d'aprovació  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  núm.
3/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

PUNT 5é. Dictamen a la proposta de Secretaria relativa al sistema de transcripció dels acords i
resolucions dels òrgans de govern.

PUNT 6é. Dictamen a la proposta de suport a la querella argentina.
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PUNT  7é.  Dictamen  a  la  proposició  d'Alcaldia  per  tal  de  sol·licitar  al  Ministeri  d'Hisenda  la
reposició de les places vacants de la Policia Local.

PUNT 8é.  Proposició  d'aprovació  de  la  comanda  de  gestió  a  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  per  la
contractació de l'empresa encarregada de realitzar el programa de diagnòstic del territori (Pacte
territorial per l'ocupació del litoral Maestrat).

PUNT 9é. Proposició nomenament del jutge de pau titular del Jutjat de Pau de Benicarló.

PUNT 10é. Donar compte de l'Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de
Benicarló. Exercici de l'any 2015.

PUNT 11é.  Dació  de compte de la  relació  de resums  dels  decrets,  i  resolucions  de l'Alcaldia  i
tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de març de 2017 al 15 d'abril de 2017.

PUNT 12é. Precs i preguntes. 

Segon.  Contra aquest acte,  que posa fi  a la via administrativa,  podeu interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut
aquesta notificació davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb els articles 123 i 124
de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

Així  mateix,  podeu interposar  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu,  amb seu  a  Castelló,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de  l'endemà
d'haver rebut aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa als articles 8 i 46 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.

Tercer.  Si  qualsevol  membre  no  pogués  assistir  a  aquesta  sessió,  haurà  de  comunicar-ho  a
aquesta Alcaldia.

Quart. Traslladeu aquesta resolució per Secretaria.

L'alcaldessa En dono fe,

El secretari acctal.  

Rosario Miralles Ferrando Marcos Segarra Piñana

Benicarló, 24 d'abril de 2017


