
CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

SESSIÓ 7/2019

PLE DE l'AJUNTAMENT

CARÀCTER ORDINARI

DATA: 4 d'abril 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
4/2019, de 7 de març, i la de la sessió extraordinària 5/2019, de 25 de març

 2.  SECRETARIA Ratificació acords  adoptats per  l'Associació Valenciana (Xarxa INNPULSO CV).
Modificació estatuts i aprovació de quotes 2019 (82.3 ROF)

 3.  ALCALDIA.  Proposta d'adhesión a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries (82.3 ROF)

 4. SECRETARIA. Rectificació i actualització de l'inventari de béns municipal amb efectes de  2015,
2016 i 2017 (82.3 ROF)

 5.  SECRETARIA. Dació de comptes de l'aprovació definitiva del Reglament Regulador del Registre
Electrònic

 6.   SECRETARIA. Dació  de  comptes  de  l'aprovació  definitiva  del  Reglament  Regulador  del
Procediment Sancionador per Infraccions d’Ordenances i Reglaments Municipals, excepte les fiscals

 7. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe d'auditoria financera i de compliment de l'exercici
2017 de l'EMPSPA, SLU; emés per Dula Auditors, SLP

 8. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de la resolució de l'Alcaldia núm. 0682/2019, d'aprovació del Pla
pressupostari a mitjà termini 2020-2022

 9.  INTERVENCIÓ. Dació  de  comptes  de  la  resolució  de  l'Alcaldia  núm. 0687/2019,  dictada  en
expediente EXMOC/0009-2019, d'incorporació de romanents d'Inversions Financerament Sostenibles
procedents de l'exercici 2018

10. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

11. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des del 579/2019 fins el
780/2019

12. PRECS

13. 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, 27 de març 2019
La secretària general L'alcalde
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