Ajuntament de Massamagrell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/14

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de novembre / 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. 12/2018, de
31 d’octubre i núm. 13/2018, de 16 de novembre.
2. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i
Habitatge, de data 21 de novembre de 2018, sobre atorgament de la
conformitat a l'actuació "Obres d'adequació i millora de carril bici CR-300,
tram Massamagrell", presentat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori. Exp. 5210/2018
3. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Benestar Social, Sanitat i Consum, de data 14 de novembre de 2018,
sobre la proposta d'aprovació del Reglament de la biblioteca pública municipal
de Massamagrell. Exp. 2272/2018
4. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Interior,
Personal i Serveis Municipals, de data 19 de novembre de 2018, sobre la
proposta d'aprovació de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat
temporal del personal al servei de l'Ajuntament de Massamagrell. Exp.
5180/2018.
5. Aprovació, si és el cas, del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i de
Pressupostos, de data 21 de novembre de 2018, relatiu a l'aprovació del
projecte d'inversió anual d'aigua i clavegueram any 5, de la gestió pública del
servei d'abastiment d'aigua i clavegueram. Exp. 4540/2018.
6. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del Grup Municipal
Ciutadans- Partit de la Ciutadania de Massamagrell per prohibir l'obertura de
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B) Activitat de control
10.Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre resolucions de discrepàncies.
Exp. 5223/2018
11.Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre obligacions trimestrals de
subministrament d'informació d'Entitats Locals, del 3r trimestre de l'exercici
2018, al Ministeri d'Hisenda 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. 4737/2018
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 3r trimestre de l'exercici 2018 i compliment del subministrament
d'informació. Exp. 4736/2018
13.Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre obligació de comunicar al
Ministeri d'Hisenda, per a la seua publicació, el cost efectiu dels serveis
públics, relatius a l'any anterior (2017), en compliment de les obligacions
previstes en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Exp. 2890/2018
14.Donar compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 2018-1169 de data
26 d’octubre, a la núm. 2018-1281 de data 21 de novembre. (Llibre de decrets
de l'aplicació Gestiona).
C) Precs i preguntes
--DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Codi Validació: 4LDMHQM7XAPPQ24STTQEHFX54 | Verificació: http://massamagrell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

cases d'apostes i joc en les proximitats de centres escolars. Exp. 4951/2018 (26
d’octubre de 2018, a les 22:15 hores)
7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal Veïns per
Massamagrell, per a l'estudi i redacció d'una ordenança municipal reguladora
de la publicitat directa a les bústies. Exp. 5300/2018 (21 de novembre de 2018,
a les 13:20 hores)
8. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal Popular de
l'Ajuntament de Massamagrell en suport al sector agrari valencià després dels
últims episodis de pluges intenses. Exp. 5319/2018. (21 de novembre de 2018,
a les 22:57 hores)
9. Aprovació, si és el cas, de la proposta de Moció del grup municipal Socialista
de Massamagrell amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra
la Violència de Gènere. exp 5347/2018. (22 de novembre de 2018, a les 14:58
hores)

