CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL
SESSIÓ
11/2017
PLE DE l'AJUNTAMENT
CARÀCTER ORDINARI
DATA: 5 de octubre de 2017 HORA: 20.00 hores
LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament
D'orde 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 ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIORS Aprovar l'acta de la sessió
ordinària de 14 de setembre de 2017
2. SECRETARIA. Dacíó de comptes de l’aprovació definitiva del Reglament Intern de la
Policia Local de Premis, Distincions i Condecoracions
3. SECRETARIA. Dació de comptes de l’aprovació definitiva del Reglament del Consell
Municipal d’Infància i Adolescència.
4. SECRETÀRIA. Dació de comptes de la Resolució de 22 de setembre de 2017 de la
Direcció General de la Funció Pública, per la qual s'efectua la formalització definitiva
d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de Caràcter Nacional: Titular Tresoreria
5. SECRETÀRIA. Proposta d’autorització de la cessió del contracte de gestió del servei Cesi
Gestió contracte aigües potables. (82.3 ROF)
6. DESPATX EXTRAORDINARI
CONTROL I FISCALITZACIÓ
7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1687/2017 fins el 1852/2017
8. Dació de comptes de sentències recaigudes. Sentència 21/17 en procediment ordinari
000444/2016-A
9. PRECS
10. 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, 2 de octubre de 2017
La secretària general

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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