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Núm. d'expedient: 5/2022/SECPLE
Convocatòria de la sessió del Ple
Tipus: ordinària
Data: 13/06/2022
Hora: 13:00
Lloc:

sala de plenos

De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 15 de juny del 2019, pel
qual s’establia el règim de sessions de la Corporació, he resolt convocar la sessió ordinària que
tindrà lloc el dia i l’hora indicades en primera convocatòria i, en segona, per al dia 16 de juny de
2022.
Ordre del dia:
50/2022. Aprovació de l'acta corresponent a la sessió que va tindre lloc el dia 9 de maig de 2022.
51/2022. Dació de comptes de decrets i resolucions de l’alcaldia de conformitat amb el que disposa
l’art. 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
52/2022. Dació de compte de la resolució d'alcaldia 2022/1404 relativa a la modificació del Pla
Estratègic de Subvencions 2021-2023 de l'àrea d'esports.
53/2022. Dació de Comptes de la informació comptable del primer trimestre de 2022.
54/2022. Aprovació de la modificació de la base 24 de les d’execució del pressupost.
55/2022. Proposició del grup municipal de Compromís sobre els drets menstruals.
56/2022. Proposició de tots els grups municipals relativa a la declaració institucional per a instar
el govern d'Espanya a modificar l'art. 27.3 de la Llei 7/2022 de 8 d'abril, de residus i sòls
contaminats per a una economia circular, per a tornar a autoritzar la crema de residus vegetals
generats en l'entorn agrari o silvícola.
57/2022. Proposició de tots els grups municipals relativa a la declaració institucional amb motiu
del dia internacional de l'orgull LGTBI.
Despatx extraordinari.
Precs i preguntes.

Document signat digitalment. Validar en https://sede.almassora.es/ca Núm. de validació: 14156423357223160320

Almassora, a 8 de junio de 2022
L'alcaldessa

08/06/2022

Mercedes Gali Alfonso

