ANUNCI
CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. SESSIÓ ORDINÀRIA

L’alcalde de la Corporació Local, mitjançant Decret núm. 939/2020, de 23 de juliol, ha resolt en el dia de hui convocar
sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT:
Primer. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:
Lloc: Casa Consistorial (Sala de Plens)

Data: 28 de juliol de 2020

Hora: 20.00 h

Ordre del dia:
1. ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [30-06-2020. M08] APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 661, d’1 de juny de 2020 fins al núm. 806, de 30 de juny.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M17/2020 (19-06-2020) fins a la M20/2020 (10-07-2020).
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Decret 892/2020, de 14 de juliol, d’Àrees i Delegacions d’Alcaldia en Membres Corporatius. Modificació. Donar
compte.
3.2. Contracte de gestió dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla:
nomenament persona responsable del contracte.
3.3. Comissió de Seguiment i Control del servei de l’aigua potable i el clavegueram al terme municipal de Silla:
constitució.
3.4. Donar compte:
3.4.1. Informe anual de l’Ajuntament de Silla sobre resolucions adoptades per l’alcalde/president de l’Entitat Local
contràries als reparos efectuats, les principals anomalies en matèria d’interessos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i els anticipis de caixa fixa de l’exercici 2019.
3.4.2. Informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Silla per a donar compte al Ple dels Informes de control financer
definitius elaborats durant l’exercici 2019.
3.5. Expedient de suplement de crèdits 5/2020 de l’Ajuntament de Silla: aprovació inicial.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
5.PRECS I PREGUNTES
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Segon. Traslladar aquesta convocatòria als membres de la Corporació de l’Ajuntament.

L’alcalde
Firmado

VICENTE| digitalmente por
ZARAGOZA VICENTE|ZARAGOZA|
ALBEROLA
2020.07.23
|ALBEROLA Fecha:
13:58:11 +02'00'

SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

