CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL
SESSIÓ
PLE DE l'AJUNTAMENT
CARÀCTER EXTRAORDINARI
DATA: 6 d’agost de 2018 HORA: 11.30 hores
LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament

10/2018

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

El caràcter extraordinari de la sessió ve determinat per la necessitat d'adopció dels
acords amb vista al compliment dels terminis de tramitació en uns casos i en altres per
a atendre les necessitats organitzatives i de gestió necessària per a la millora en el
funcionament dels serveis.
1. SECRETARIA. Proposta d’aprovació de la modificació Plantilla de Personal i Relació
de Llocs de Treball 2018
2. SECRETARIA. Ratificació Resolució Alcaldia 1551/2018, relativa a acceptació
subvenció fons FEDER, Casa l’Ayora
3. SECRETARIA. Proposta d'aprovació de la continuïtat del contracte per a la prestació
del servei de “socorrisme, programes i activitats esportives, manteniment de l'aigua,
neteja i atenció al públic en piscines”
4. SECRETARIA. Proposta de determinació de les Festes Locals per a l’any 2019
5. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de l'expediente de modificació de crèdits núm.
7/2018, Inversions Sostenibles Financerament
6. EDUCACIÓ. Proposta de sol·licitud de delegació de competències per a realitzar les
accions sol·licitades del CEIP Almazaf i CEIP Pontet, en el Pla edificant de la
Generalitat Valenciana
7. EDUCACIÓ. Proposta aprovació Pla de la Infància
8. ESPORTS. Proposta de denominació del frontó com a “Frontó Municipal José
Ventura Salvador” (expt. DEP/phd/001-2018)
[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, 1 d’agost de 2018
La secretària general

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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