Per la present li comunique que la Sra. Alcaldessa, amb data de hui, ha dictat
el Decreto núm. 533/2019 que convoca a la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Quart de Poblet, el tenor literal del qual diu així:

DECRET núm. 533/2019
Fent ús de les atribucions de l'article 21.1.c) de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local,
RESOLC
U. Convocar sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament a les vint hores i trenta
minuts (20.30 h) de dimarts, dia 26 de febrer de 2019.
Dos. Fixar com a ordre del dia de la sessió, el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació acta sessió anterior, que correspon al dia 29 de gener de 2019.
Resolucions de la Presidència des de l'última sessió ordinària.
Modificació del Pla Estratègic de Subvencions, exercici de 2019.
Canvi de denominació de carrer i numeració.
Modificació del Pla Estratègic de Subvencions.
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de les Bases
de Concessió de les Subvencions.
7. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ajuda familiar per a
necessitats bàsiques.
8. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 251/2019, sobre aprovació de
l'oferta d'Ocupació Pública per a 2019.
9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 310/2019, sobre aprovació del
Pla de Disposició de Fons del primer i segon trimestre de l'exercici de 2019.
10. Donar compte de l'informe d'Intervenció segons la base 37 de les
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 2018 corresponent al
quart trimestre.
11. Donar compte de l'informe de Tresoreria en compliment de l'article quart de
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials i relació de factures incorporades per la
Intervenció, segons l'article cinqué, punt 4, de la llei esmentada, del quart
trimestre de 2018.
12. Propostes:
12.1. Grupo Municipal Socialista pel reforç i la posada en valor de les
mesures contemplades en el pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere.
12.2. Grupo Municipal Sí Se Puede, per a promoure mesures de protecció
davant l'increment de les cases d'apostes.
12.3. Grupo Municipal Socialista, per a demanar una major restricció en la
publicitat de les activitats de joc d'atzar i apostes.
12.4. Grupo Municipal Sí Se Puede, instal·lació desfibril·lador extern
semiautomàtic (DESA) per al seu ús per personal no sanitari.
13. Precs i preguntes.

14. Comunicacions.

Tres. Fer arribar la present convocatòria als Srs. Regidors i Sres. Regidores.
Tot complint el decret esmentat, li ho fem saber als efectes oportuns.
Quart de Poblet, 20 de febrer de 2019
El Secretari

José Llavata Gascón

