
 
Ajuntament de Massamagrell

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 12 / de setembre / 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. 8/2018, de 

25 de juliol, i núm. 9/2018, de 8 d’agost.
2. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'urbanisme i 

habitatge, de data 5 de setembre de 2018, sobre la proposta d'inadmissió de la 
sol•licitud i reclamació presentades per D. Gonzalo Úrculo Alvarez-Ossorio, 
en nom i representació de la Junta de Compensació del Sector 1 de la Platja de 
Massamagrell. (Exp. 2365/2018).

3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'urbanisme i 
habitatge, de data 5 de setembre de 2018, sobre la proposta d’aprovació del 
Projecte de "Il•luminació del Camp de Futbol Municipal". (Exp. 3934/2018).

4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'urbanisme i 
habitatge, de data 5 de setembre de 2018, sobre la proposta d’aprovació de 
l'Ordenança reguladora dels usos i costums del medi rural del terme municipal 
de Massamagrell. (Exp. 3275/2017).

5. Aprovació, si és el cas, de la proposta de moció del grup municipal Partit 
Popular de l'Ajuntament de Massamagrell sol•licitant la creació d’una comissió 
d’investigació sobre el contracte de serveis de Troballengua (Exp. 4268/2018).

B) Activitat de control
6. Dació de compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0832 de 

data 20 de juliol, a la núm. 2018-0993 de data 6 de setembre. (Llibre de decrets 
de l'aplicació Gestiona).

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075



 
Ajuntament de Massamagrell

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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