
CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

SESSIÓ 05/2020

PLE DE l'AJUNTAMENT

CARÀCTER ORDINARI 

DATA: 22 d'abril de 2020 HORA: 12.00 hores

LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament

D'orde del Sr. alcalde es convoca a vosté. a la sessió de referència per a tractar dels assumptes inclosos en el següent ORDE
DEL DIA:

La sessió se celebrarà de manera presencial, a porta tancada i seguint les mesures dictades en la Resolució 534/2020 (Distància
de seguretat, màscara i guants).

PART RESOLUTÒRIA
01. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de la sessió ordinària 03/2020, de 5 de març
i la extraordinària i urgent núm. 04/2020, de 12 de març
02.  SECRETÀRIA.  Proposta per  a  reprendre  la  tramitació  de  l'expedient  de  modificació  del  ROM,  amb  la  finalitat  de
possibilitar el vot no presencial en les sessions plenàries, per mitjans telemàtics, a la vista de la nova normativa 
03. SECRETÀRIA.  Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia 534/2020 de mesures extraordinàries amb vista al
funcionament dels òrgans col·legiats municipals i de l'Empresa Municipal de Servicis 
04. SECRETÀRIA. Convalidació de la resolució de continuïtat del servici d'arreplegada de residus sòlids urbans
05.  SECRETÀRIA.  Proposta aprovació devolució garantia definitiva relativa al contracte per a la prestació del servici  de
"Consergeria, vigilància, control d'accessos i informació, activitats esportives en pavelló, poliesportiu, pistes de tenis i pàdel i
neteja d'instal·lacions esportiva"
06. SECRETÀRIA.  Proposta aprovació devolució garantia definitiva  relativa  al contracte per a la prestació del servici de
"socorrisme, programa i activitats esportives, manteniment d'aigües, neteja i atenció al públic de les piscines municipals" 
07. SECRETÀRIA. Proposta de suspensió de contractes administratius especials d'explotació i manteniment de bars ubicats en
instal·lacions municipals (Mesures impacte econòmic i social COVID-19)
08. INTERVENCIÓ. Donar compte pla anual de control financer 2020, aprovat per la Intervenció municipal
09.  INTERVENCIÓ.  Proposta de  convalidació  de  la  resolució de  l'Alcaldia núm.  563/2020, per la  qual  es  declarara
l'excepcionalitat i necessitat que concorre per a la no-suspensió dels terminis i termes per a la tramitació de l'expedient de
modificació de crèdits 1/2020 per finançament d'inversions amb càrrec a superàvit aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament
en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març del corrent
10. INTERVENCIÓ. Convalidació de la resolució d'Alcaldia. 601/2020 destinació de superàvit a gasto social-art. 20 RD-ley
11/2020, modificada per la resolució 620/2020
11. INTERVENCIÓ. Convalidació resolució de l'Alcaldia  600/2020 relativa a concessió de crèdit extraordinari gastos COVID-
19 
12. INTERVENCIÓ. Aprovació justificació d'assignació a grup municipal socialista i grup Compromís, corresponent al primer
semestre de 201911:23 
13. INTERVENCIÓ. Reconeixement extrajudicial de crèdit factures EMPSA, corresponents a 2019
14. INTERVENCIÖN. Aprovació definitiva Ordenança municipal de subvencions 
15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Proposta modificació i Derogació Ordenances Fiscals
16. URBANISME. Proposta per a la implantació de comptadors de telelectura per tecnologia de xarxa fixa a tots els abonats del
Polígon Joan Carles I i Polígon Nord
17. CULTURA. Modificació del Reglament de funcionament del Consell de Cultura
18 CULTURA. Proposta acceptació cessió de l'obra fotogràfica de José Maiques Campos 
19. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ
20 RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de la 413/2020 fins a la 639/2020
21. PRECS
22. 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 l'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, 17 d'abril de 2020

La secretària general L'alcalde 
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