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000001/2019/SECPLE
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
DE 14 DE GENER DE 2019
De conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 24 de juny del 2015, per
la que s'establia el règim de sessions de la Corporació, he resolt convocar sessió ordinària del
Ple que tindrà lloc el dia 14 de gener de 2019 a les 16.30 hores en primera convocatòria i
en segona per al dia 17 de gener de 2019 a la mateixa hora, la sessió transcorrerà de conformitat
amb l'ordre del dia següent:
1/2019. Aprovació de l'acta de la sessió anterior que va tindre lloc el dia 10 de desembre de 2018.
2/2019. Dació de comptes de decrets i resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa
l'art. 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre.
3/2019. Dació de comptes de l’informe de control financer del tercer trimestre de 2018.
4/2019. Proposició de l'alcaldia per sol·licitar a l'Agència Valenciana de Turisme la declaració de la
Setmana Santa d'Almassora com a festa d'interès turístic provincial de la Comunitat Valenciana.
5/2019. Proposició de l’alcaldia per acceptar la proposta de delegació de competències subscrita
pel Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació de la Consellería d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport en data 22 de novembre de 2018 a l'Ajuntament d'Almassora per a l'actuació de
tancament de rebedors exteriors, sostre entrada, remodelar pistes i crear una nova, tancament del
passadís exterior del centre CEIP Doctor Errando Vilar.
6/2019. Proposició de l'alcaldia per informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes de
subministrament d'aigua potable en els termes sol·licitats per la concessionària.
7/2019. Proposició del grup municipal del Partido Popular sobre la proposta del govern d'Espanya
de pujar l'impost del dièsel.
8/2019. Proposició del grup municipal Socialista, del Partido Popular i de Compromís de declaració
institucional sobre la problemàtica del sector citrícola de la província de Castelló.
9/2019. Proposició del grup municipal socialista sobre la fibromialgia.
Despatx extraordinari.
Precs i preguntes.
Almassora, a 9 de Enero de 2019
L'Alcaldessa

09/01/2019

Mercedes Gali Alfonso

Document signat digitalment. Consulta la seua validesa al servei de validació de https://sede.almassora.es
Informant el núm. de validació: 12434306534402507206

