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AJUNTAMENT d'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

CONVOCATÒRIA DEL PLE
Número de la sessió: 3
Data: 13 de març 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 13 de febrer de 2019.
1.2. Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
F.1.3.3/2019/22.
1.3. Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits F.1.2.1/2019/1 mitjançant
Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris.
1.4. Dictamen de participació de l'Ajuntament d'Onda en la convocatòria d'ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, Corral Roig UI-4. (L.2.3/2019/2)
1.5. Dictamen de participació de l'Ajuntament d'Onda en la convocatòria d'ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, Miralcamp UI-6. (L.2.3/2019/3)
1.6. Dictamen de participació de l'Ajuntament d'Onda en la convocatòria d'ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, Sis Quarts UI-7. (L.2.3/2019/4)
1.7. Proposició de l’alcaldia sobre el Dia Internacional de la Dona 8 de març de 2019.
(A.2.2.3/2019/8)
1.8. Despatx extraordinari.

2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
(A.2.1.1/2019/3)
2.2. Dació de compte del compliment, durant el quart trimestre de 2018, 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 de Règim Local. (C.1.3.1/2019/20)
2.3. Dació de compte de l'informe de l'article 15.6 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
(F.1.4.2/2019/3)
2.4. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de 2018. (F.1.4.2/2019/4)
2.5. Dació de compte de la comunicació de dades de les execucions trimestrals i de l'informe
d'Avaluació del compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent al quart
trimestre de 2018. (F.1.4.2/2019/2).
2.6. 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 quart trimestre de l'any 2018 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.3.2.1.1/2019/1)
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2. Control dels òrgans de govern:

2.7. 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.3.2.1.2/2019/1)
2.8. Precs i preguntes.
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