
CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

SESSIÓ 3/2019

PLE DE l'AJUNTAMENT

CARÀCTER ORDINARI

DATA: 7 de febrer de 2019 HORA: 20.00 hores

LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament
D'ordre del  Sr.  alcalde es convoca a vs.  a  la  sessió de referència per  a
tractar dels assumptes inclosos en el següent ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTÒRIA

 1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de la
sessió ordinària 1/2019, de 10 de gener, i de l'extraordinària 2/2019, de 23 de gener

2.  ALCALDIA.  Presa de possessió de  Josefa  Pastor  Ramón  com a regidora  d'este
ajuntament

3.  ALCALDIA.  Dació  de  compte  de  la  resolució  de  l'Alcaldía  núm.  167/2019,
Nomenament de Davinia Calatayud Sebastià com a  tinent d'Alcaldia i membre  de la
Junta de Govern

 4. SECRETÀRIA. Proposta aprovació mesures amb vista a l'establiment de codis ètics i
de bones pràctiques "Compilance" (en compliment de  la Llei 18/2018, GV per al foment
de la Responsabilitat Social)

 5. SECRETÀRIA. Proposta aprovació estratègia de transparència en desplegament de
la línia estratègica de Governança en el Pla Director

 6. SECRETÀRIA. Proposta acord  inici expedient de declaració de nul·litat i  revisió
d'ofici en part dels acords adoptats pel Ple de 31 de juliol de 2006 i pel de 3 de març de
2016, suspenent l'execució de l'acte i sol·licitant dictamen el Consell Jurídic Consultiu 

 7. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia des del
15/2019 fins el 292/2019

 9. PRECS

10. PREGUNTES

[Nota:  Des  de l'entrada en  vigor  del  Reglament  d'Organització Municipal,  es  van  deixar  de
transcriure literalment les intervencions plenàries, passant a constar en acta el resum de les mateixes
elaborat per la secretària general. Si es desitja  que  conste en acta algun text concret de la seua
intervenció es prega ho entreguen per escrit,  abans del començament de la sessió a la secretària
general i, si és possible, per correu electrònic a almussafes_reg@gva.es ]

Almussafes, 4 de febrer 2019
La secretària general L'alcalde
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