Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/4

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

25 / d’abril / 2018 a les 19:00

Lloc

SALÓ DE PLENS
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior núm. 3/2018 de 28 de març.
2. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la comissió informativa d'Interior, Personal i Servicis
Municipals de data 16 d'abril de 2018 sobre la proposta d'Adhesió Institucional al Conveni de
Mobilitat de les Empleades Públiques per raó de Violència de Gènere. (Exp. 1776/2018)
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la comissió informativa d'Interior, Personal i Servicis
Municipals de data 16 d'abril de 2018 sobre la proposta d'Adhesió de l'Ajuntament de
Massamagrell a l'Autoritat de Transport Metropolità de València. (Exp. 1867/2018)
4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la comissió informativa d’Hisenda i Pressupostos de
data 18 d'abril de 2018 sobre la proposta de sol·licitud d'Adhesió al Sistema d'Adquisició
Centralitzada - Central de Compres de la Generalitat. (Exp. 1907/2018)
5. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la comissió informativa d’Hisenda i Pressupostos de
data 18 d'abril de 2018 sobre la proposta de sol·licitud d'adhesió genèrica de l'Ajuntament de
Massamagrell a la Central de Contractació de l'Estat. (Exp. 1603/2018)
6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de ratificació de la Resolució d'Alcaldia Núm.
2017-0394 de 6 d'Abril de 2018, per la qual es sol·licita la participació en les Ajudes per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics per als exercicis 2018 i 2019. (Exp. 770/2018).
7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups municipals PSOE,
COMPROMÍS i EM, per un finançament just per al transport metropolità de València. (Exp.
2039/2018). 2018-E-RPLN-3 de 19 d’abril de 2018.
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups municipals PSOE,
COMPROMÍS i EM, relativa al pressupost compromès pel Govern d'Espanya per a
desenvolupament de les mesures contemplades en el pacte d'estat contra la violència de gènere.
(Exp. 2038/2018). 2018-E-RPLN-4 de 19 d’abril de 2018.
9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció de l'Equip de Govern de Massamagrell amb
motiu del dia 26 d'abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica. (Exp. 2052/2018). 2018-E-RC-4534, 20
d’abril de 2018, a les 09:30 hores
10. Despatx extraordinari (assumptes inclosos fora de l'ordre del dia per raons d'urgència)
B) Activitat de control
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11. Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 2018-0364 de data 27 de març, sobre aprovació
de la Liquidació del Pressupost Municipal de 2017 i dels informes de l'àrea d'Hisenda Local
núm. 2018-0242: Informe Liquidació Pressupost 2017 i núm. 2018-0247: Informe compliment
objectius d'Estabilitat 2017. (Exp. 247/2018)
12. Dació de compte de l'informe d'Intervenció sobre remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública de la Liquidació del Pressupost 2017 a través de la plataforma: Oficina Virtual per a
Coordinació Financera amb les Entitats Locals (OVEELL). Avaluació del compliment dels
objectius establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (Exp. nº1756/2018).
13. Dació de comptes de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0375 de data 29 de març, a
la núm. 2018-0443 de data 19 d'abril. (Llibre de decrets de l'aplicació Gestiona).
C) Precs i preguntes
---
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