
 
Ajuntament de Massamagrell

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/8 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 25 / de juliol / 2018 a les 19:00 

Lloc SALÓ DE PLENS 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. María José Sánchez Benito 

(Exp. 3696/2018).
2. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior núm. 7/2018, de 27 de 

juny.
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, 

Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 11 de juliol de 2018, 
sobre la proposta d'aprovació de les bases i de la convocatòria per a la 
concessió d'ajudes al material escolar per a alumnes de primària, curs 
2018-2019. (Exp. 185/2018).

4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de 
Pressupostos, de data 18 de juliol de 2018, sobre la proposta d'adhesió de 
l'Ajuntament de Massamagrell a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles 
de la Diputació de València. (Exp. 3144/2018).

5. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de 
Pressupostos, de data 18 de juliol de 2018, sobre la proposta d'aprovació de 
modificació pressupostària, modalitat: crèdits extraordinaris / suplements de 
crèdit del pressupost 2018, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. (Exp. 3553/2018).

6. Aprovació, si és el cas, de la proposta d'acord sobre les Bases per a la 
concessió d'ajudes econòmiques, alumnat de 2-3 anys empadronat a 
Massamagrell i escolaritzat en escoles infantils locals, curs escolar 2018/2019. 
(Exp. 340/2018)
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7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal de 
Ciutadans-Partit de la Ciutadania, per a captació de nous cicles formatius de 
formació professional en el municipi. (Exp. 3250/2018). (2 de juliol de 2018, a 
les 10:20 hores)

8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal de 
Ciutadans-Partit de la Ciutadania, sobre un municipi lliure de tovalloletes 
humides. (Exp. 3248/2018). (2 de juliol de 2018, a les 10:23 hores)

9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal de 
Ciutadans-Partit de la Ciutadania sobre la dimissió de l'alcalde d'Ontinyent, 
Jorge Rodríguez Gramage. (Exp. 3397/2018) (9 de juliol de 2018, a les 12:52 
hores)

10.Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció d'EUPV contra les obres 
d'ampliació de la V-21. (Exp. 3590/2018). (17 de juliol de 2018, a les 09:59 
hores)

11.Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups 
municipals Empoderem Massamagrell, Compromís per Massamagrell i 
PSOE-PSPV Massamagrell: "14 de setembre, Dia de Record i Homenatge a les 
Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura de Massamagrell" (Exp. 3591/2018). 
(17 de juliol de 2018, a les 12:34 hores)

12.Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció conjunta dels grups 
municipals Empoderem Massamagrell, Compromís per Massamagrell i 
PSOE-PSPV Massamagrell: “Pacte per la mobilitat no motoritzada per l'Horta 
Nord” (Exp. 3594/2018) (17 de juliol de 2018, a les 12:35 hores)

13.Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal Popular 
sobre el transport sanitari urgent. (Exp. 3697/2018) (19 de juliol de 2018, a les 
22:08 hores)

B) Activitat de control
14.Dació de compte de les resolucions de discrepàncies. (Exp. 3517/2018)
15.Dació de compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0699 de 

data 22 de juny, a la núm. 2018-0831 de data 19 de juliol. (Llibre de decrets de 
l'aplicació Gestiona).

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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