
 
Ajuntament de Massamagrell

 ANUNCI

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2019/9 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 29 / de maig / 2019 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. 6/2019, de 

24 d’abril, núm. 7/2019, de 29 d’abril i núm 8/2019, de 22 de maig. >> 
Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores núm. 6/2019, de 
24 de abril, núm. 7/2019, de 29 de abril y núm. 8/2019, de 22 de mayo. 

B) Activitat de control
2. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal 2018 

junt amb els informes d'Intervenció de la liquidació 2018 i de compliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de deute públic 
amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'any 2018. 
(Exp. 202/2019) 

3. Donar compte de l'Informe anual de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, i de les 
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, el 2018, per a elevar al 
Ple amb ocasió de la dació de compte de la liquidació de 2018. (Exp. 
202/2019) 

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre remissió al Ministeri d'Hisenda 
de la liquidació del pressupost 2018 a través de la plataforma: Oficina Virtual 
per Coordinació Financera amb les Entitats Locals (OVEELL). (Exp. 
202/2019) 

5. Donar compte dels informes de Tresoreria i d'Intervenció relatius al període 
mitjà de pagament i de morositat del primer trimestre del 2019 i compliment 
del subministrament d'informació a la OVEELL. (Exp. 2204/2019) 
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6. Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre obligacions trimestrals 
d'informació d'entitats locals, del primer trimestre del 2019 al Ministeri 
d'Hisenda en compliment de la normativa reguladora de les obligacions de 
subministrament d'informació a la OVEELL. (Exp. 2018/2019) 

7. Donar compte de les resolucions d'alcaldia, des de la núm. 0459/2019, de data 
17 d’abril, a la núm. 0601/2019, de data 23 de maig. (Llibre de decrets de 
l'aplicació Gestiona) 

C) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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