Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/7

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

27 / de juny / 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 les actes de les sessions anteriors núm. 5/2018, de
21 de maig de 2018 i núm. 6/2018 de 30 de maig.
2. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 13 de juny de 2018, sobre
la proposta de determinació de la data i denominació de les dues festes locals
per a l'any 2019. (Exp. 2556/2018)
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 13 de juny de 2018,
relatiu a l'adscripció al "Circuit Cultural Valencià" (Exp. 2955/2018)
4. Aprovació, si és el cas, de la proposta de les Bases reguladores per a la
concessió del servei municipal de cangurs, curs escolar 2018/2019. (Exp.
1123/2018)
5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups municipals
Compromís per Massamagrell, PSOE-PSPV y Empoderem Massamagrell, per
a l'adhesió de l'Ajuntament de Massamagrell a la iniciativa: “Salvem la nit: una
il•luminació nocturna respectuosa amb el medi ambient i les persones”. (Exp.
3110/2018). (Presentada el 20 de juny de 2018, a les 12:02 hores)
6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal Veïns Per
Massamagrell, relativa al nomenament dels edificis públics (Exp. 3103/2018).
(Presentada el 20 de juny de 2018, a les 12.51 hores).
B) Activitat de control
7. Dació de compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0578 de
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ANUNCI
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data 25 de maig, a la núm. 2018-0698 de data 21 de juny. (Llibre de decrets de
l'aplicació Gestiona).
8. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Dª Carolina Carot
Domingo, electa per la llista del Partit Popular, en les eleccions municipals del
24 de maig de 2015. (Exp. 3124/2018).
C) Precs i preguntes
---
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