Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/12

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

31 / d’octubre / 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. 10/2018, de
12 de setembre i núm. 11/2018, de 3 d’octubre.
2. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Interior,
Personal i Serveis Municipals, de data 22 d'octubre de 2018, sobre la proposta
relativa a l'autorització de la compatibilitat a l'Enginyer Industrial per a exercir
activitats de docència com a segona activitat en el sector públic. (Exp.
3273/2018)
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de
Pressupostos, de data 24 d'octubre de 2018, sobre la proposta d'aprovació
inicial de modificació d'ordenances fiscals per a 2019 (Exp. 4694/2018).
4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de
Pressupostos, de data 24 d'octubre de 2018, sobre la proposta d'aprovació de
reconeixement extrajudicial d'obligacions, derivades de despeses realitzades en
exercicis anteriors, seguint els tràmits de les modificacions de crèdit,
modalitat: crèdits extraordinaris / suplements de crèdit. (Exp. 4774/2018)
5. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de
Pressupostos, de data 24 d'octubre de 2018, sobre la proposta d'aprovació de
modificació pressupostària, modalitat: Transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, per import de
60.800,00 €. (Exp. 4449/2018)
6. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 25 d'octubre de 2018,
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B) Activitat de control
10.Donar compte de l'escrit del portaveu de Compromís per incorporar un segon
suplent en les comissions informatives.
11.Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'obligació de subministrament
d'informació d'Entitats Locals, de les Línies Fonamentals dels Pressupostos de
2019, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de
l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual 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. 4307/2018)
12.Donar 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 2n trimestre de l'Exercici 2018 i compliment del
subministrament informació. (Exp. 3944/2018)
13.Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre obligacions trimestrals de
subministrament d'informació d'Entitats Locals, del 2n 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 qual 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. 3940/2018)
14.Donar Compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-0994 de data
7 de setembre, a la núm. 2018-1168 de data 25 d’octubre. (Llibre de decrets de
l'aplicació Gestiona).
15.Proposta de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra.
Sabrina León Granell, elegida per la llista del Grup Municipal Compromís per
Massamagrell, en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, i de la
renúncia de la candidata següent Dª María Cruz Caballer Huguet. (Exp.
4888/2018).
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sobre la proposta d'aprovació del Programa de beques d'escola infantil curs
escolar 2018/2019. (Exp. 1127/2018)
7. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 25 d'octubre de 2018,
sobre la proposta d'aprovació del Programa d'estada temporal en residència de
tercera edat. (Exp. 1128/2018)
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal de
Ciutadans-Partit de la Ciutadania, per al seguiment de les mocions en ordre de
supervisar el seu compliment i eficàcia. (Exp. 4516/2018) (1 d’octubre de
2018, a les 09:47 hores)
9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal de
Ciutadans-Partit de la Ciutadania, per adequar les instal•lacions de l'edifici
escorxador municipal per a un museu de l'horta amb utensilis de llaurança i
eines antigues dels llauradors i agricultors (Exp. 4842/2018) (23 d’octubre de
2018, a les 10:29 hores)
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C) Precs i preguntes
---
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