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 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/6 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 30 de maig de 2018 a les 19:00

Lloc SALÓ DE PLENS
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Agraïment públic, per jubilació, al funcionari Sr. Manuel Moyano Plaza pels 

serveis prestats a l’Ajuntament de Massamagrell. Exp. 2124/2018. 
2. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior núm. 4/2018, de 25 

d’abril de 2018. 
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, 

Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 16 de maig de 2018, 
sobre la proposta d'adhesió Institucional a la Xarxa de Municipis Protegits 
contra la Violència de Gènere. (Exp. 2089/2018) 

4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de 
Pressupostos, de data 23 de maig de 2018, sobre la proposta d'aprovació de la 
destinació del superàvit pressupostari 2017 a finançar inversions financerament 
sostenibles. (Exp. 2492/2018) 

5. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de 
Pressupostos, de data 23 de maig de 2018, sobre la proposta de rectificació 
d'error material, de fet o aritmètic, existent en l'acord del ple, de 28 de març 
2018, sobre revisió de preus del contracte de serveis de neteja de les vies 
públiques del municipi any 2017. (Exp. 1256/2018 i Contractació 11/2012). 

6. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de 
Pressupostos, de data 23 de maig de 2018, sobre la proposta d'aprovació de la 
sol•licitud a la Gerència Regional del Cadastre d'aplicar els coeficients 
d'actualització de valors cadastrals per 2019. (Exp. 2493/2018). 

7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de bases i de la convocatòria per a la 
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concessió d'Ajudes a l'excel•lència en l'estudi per a estudiants que obtinguen el 
títol d'educació secundària obligatòria (ESO) durante el curs 2017-2018. (Exp. 
5515/2017) 

8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de bases i de la convocatòria per a la 
concessió d'ajudes a l'excel•lència en l'estudi per a estudiants que obtinguen el 
títol de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 
2017-2018 ( exp. 5516/2017) 

9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal 
Ciutadans-C’s per traslladar al Govern de la Generalitat Valenciana i al Govern 
de l'Estat Espanyol el seu suport a la Constitució i resta de l'ordenament jurídic 
de l'Estat de Dret Espanyol. (Exp. 2379/2018). (Presentada el 9 de maig de 
2018, a les 12:30 hores) 

10.Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups 
municipals Partit Popular, Ciutadans-Partit de la Ciutadania, Veïns per 
Massamagrell i Esquerra Unida del País Valencià EUPV, sobre accés al sistema 
eletrònic de gestió. (Exp. 2657/2018). (Presentada el 24 de maig de 2018, a les 
10:57 hores) 

11.Despatx extraordinari (assumptes inclosos fora de l'ordre del dia per raons 
d'urgència) 

B) Activitat de control
12.Dació de compte de les resolucions de discrepàncies. (Exp. 2377/2018) 
13.Dació de compte de l'informe d'Intervenció sobre obligacions trimestrals de 

subministrament d'informació d'Entitats Locals, del 1r trimestre de l'exercici 
2018, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en compliment de l'Ordre HAP / 
2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (Exp. 2523/2018) 

14.Dació de compte dels informes de Tresoreria i d'Intervenció sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les 
obligacions de l'Ajuntament de Massamagrell, del període mitjà de pagament i 
de l'informe de morositat, del 1r. trimestre de l'exercici 2018 i compliment del 
subministrament d'informació. (Exp. 2495/2018) 

15.Dació de comptes de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0444 de 
data 20 d'abril, a la núm. 2018-0577 de data 24 de maig. (Llibre de decrets de 
l'aplicació Gestiona). 

C) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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