El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT d'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

CONVOCATÒRIA DEL PLE
Número de la sessió: 7
Data: 8 de maig de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala de plens
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 10 d’abril de 2019.
1.2. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 29 d’abril de 2019.
1.3. Dictamen de bonificacions en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a
l'exercici 2019 (F.2.1.1.2/2019/1)
1.4. Dictamen de devolució de la fiança núm. 42.389 (garantia de promoció) depositada per
Urbanitzadora Plana Baixa, SA en el Programa d'Actuació Integrada del sector urbà
industrial UI-7. (3710/2012/30)
1.5. Dictamen d'aprovació d’adhesió de l’Ajuntament d’Onda al Pla Edificant i aprovació de la
millora d’infraestructures del centres educatius de la localitat: CEIP Baltasar Rull, CEIP
Pío XII, CEIP Mestre Caballero, CEIP Miralcamp, Secció de l’IES Serra d’Espadà i Escola
Infantil Sambori. (M.2/2018/1)
1.6. Despatx extraordinari.

2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
(A.2.1.1/2019/5)
2.2. Dació de compte del compliment, durant el primer trimestre de 2019, d'allò que s'ha
disposat, respecte al personal eventual de les Entitats Locals, en l'article 104 bis de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. (C.1.3.1/2019/30)
2.3. Dació de compte de la informació econòmica primer trimestre 2019. (F.1.4.2/2019/6)
2.4. Dació de compte de l’informe sobre el compliment dels terminis previstos en 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, en relació
al primer trimestre de l'any 2019 de l'Ajuntament d'Onda, elaborat d'acord amb la guia per a
l'elaboració dels informes trimestrals de morositat publicada pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques en l'oficina virtual per a la coordinació financera amb les Entitats
locals. (F.3.2.1.1/2019/2)
2.5. Dació de compte del Període mitjà de pagament (PMP) regulat pel Reial decret 635/2014,
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera. (F.3.2.1.2/2019/2).
2.6. Precs i preguntes.

Onda, data al marge
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2. Control dels òrgans de govern:

