Per la present li comunique que la Sra. Alcaldessa, amb data de hui, ha dictat
el Decret núm. 2.262/2019 que convoca a vosté a la sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que literalment diu així:
DECRET núm. 2.262/2019
Fent ús de les atribucions de l'article 21.1.c) de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, i en compliment de l’art. 36 del ROF,
RESOLC
U. Convocar sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament a les tretze hores
i quaranta minuts (13,40 h) de dijous, dia 29 d'agost de 2019.
Dos. Fixar com a ordre del dia de la sessió, el següent:
1. Aprovació Compte General de l'Ajuntament de l'exercici de 2018.
2. Aprovació inicial del Reglament regulador del procediment per a les
declaracions de la situació de risc de menors en el municipi de Quart de
Poblet.
3.
Modificacions
Pla
Estratègic
de
Subvencions
2019.
4. Modificació de l'encàrrec de gestió de la neteja viària de l'Empresa
Pública
de
Serveis
de
Quart
de
Poblet,
SLU.
5. Donar compte de l'informe d'Intervenció segons la Base 37 de les
d'execució del pressupost general per a l'exercici de 2019 corresponent al
segon trimestre.
6. 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 citada Llei, del segon
trimestre de 2019.
7. Informe definitiu del control financer, exercici 2018, en compliment del
Decret de l'Alcaldia núm. 3341/2018, de 19 de desembre.
8. Ratificació acorde de cessió de l'ús a la Generalitat Valenciana
(Conselleria de Sanitat i Salut Pública) de baix de propietat municipal situat
en carrer Reverend Pare José Palacios, 59.
9. Ratificació acorde designació representants locals en els Consells
Territorials de la Propietat Immobiliària.
Tres. Fer arribar aquesta convocatòria als senyors regidors i senyores
regidores.
Tot complint el Decret esmentat, li ho fem saber als efectes oportuns.
Quart de Poblet, 26 d'agost de 2019
La Secretaria acctal

Angeles Navarro Gimeno

