
CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

SESSIÓ09/2020

PLE DE L'AJUNTAMENT

CARÀCTER ORDINARI 

DATA: 15 de juliol de 2020 HORA: 14.00 hores

LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament

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

La sessió se celebrarà de manera presencial, a porta tancada.

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar  l’esborrany de
l'acta de les sessions ordinària 07/2020, de 4 de juny i extraordinària 8/2020, de 29 de juny

2. SECRETARIA. Proposta rectificació i actualització de l'Inventari municipal de béns amb
efectes a 31 de desembre de 2020

3. SECRETARIA. Donar compte de la resolució 0983/2020 de revisió de preus Llar jubilats

4.   SECRETARIA. Donar  compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 1030/2020, de 3 de
juliol relativa a delegació especial competència d’ Alcaldia en matèria de personal

5. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  ajudes  a  emprenedors  (exp.
EXMOC/0019-2020)

6. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  compra  màquines  ozó  (exp.
EXMOC/0020-2020)

07. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  oficina  tècnica  industrial (exp.
EXMOC/0025-2020)

08. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit EPSA i POL (exp. EXMOC/0026-2020)

09. INTERVENCIÓ.  Proposta aprovació  justificació  assignació  econòmica  grup  Partit
Popular del 01/01/2019 al 15/06/2019

10. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació justificació assignació econòmica grups polítics
municipals del 15/06/2019 al 31/12/2019

11. INTERVENCIÓ. Proposta assignació econòmica als grups polítics municipals, exercici
2020

12. INTERVENCIÓ.  Proposta crèdit  extraordinària  Pla  emergències  Almussafes  (Exp.
EXMOC0030-2020

13. INTERVENCIÓ. Proposta crèdit extraordinari  subvenció adquisició patinets elèctrics i
bicicletes alumnes IES (Exp. EXMOC 0032-2020)

14. TRESORERIA. Dació de comptes de la situació de la Tresoreria municipal corresponent
al primer trimestre de 2020

15. URBANISME. Proposta aprovació Pla d’acció pel clima i energia sostenible (PACES)

per al municipi d’Almussafes
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16.  URBANISME. Proposta d'aprovació de l'addenda a la proposta final  del  pla general
estructural i del pla d'ordenació detallada d'Almussafes i sotmetiment a informació pública
(82.3 ROF)

17. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

18 RESOLUCIONS  DE  l'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
841/2020 fins a la 1076/2020

19. PRECS

20. 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, 9 de juliol de 2020

La secretària general L'alcalde 
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