
S/SH/JG/Nº 31/2019

il/AG

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que establixen els articles 83 de la Llei 8/2010, de 23

de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, 112 i següents del Reial

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

D'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per la present

se li convoca a la SESSIÓ ORDINÀRIA de la JUNTA DE GOVERN, que tindrà lloc,

en primera convocatòria, a les 09:30 hores del proper dijous 7 de FEBRER de

2019, en la seu de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, sítia a València,

plaça de l'Ajuntament núm. 9, planta tercera, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'Acta de la sessió celebrada el passat 19 de desembre de 2018, així

com, de l'Acta de la sessió celebrada el 10 de gener de 2019.

2. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació

complementària de l'obra denominada «Aqüeducte entre la planta potabilitzadora

d'El Realó i Albal». Actualització 2018. [PI 08/2009 Complementària EXPRO]

4. Aprovació de la certificació final de l'obra «Nova adducció des de l'estació de

tractament d'aigua potable (ETAP) de la presa (Manises) a la xarxa metropolitana

d'aigua en alta». Tram 1 fase II. [PI 02/2012 T1 FII Cert]

5. Aprovació tècnica del projecte modificat de l'obra denominada «Nova adducció

des de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de la presa (Manises) a la

xarxa metropolitana d'aigua en alta tram II» (Desde TI a Matubo I)». [PI 02/2012

TII].



6. Dació de compte de la Sentència núm. 18/2018, del Tribunal de Comptes, sobre

procediment de reintegrament per dèficit comptable núm. B/2012/11 en què EMSHI

és demandant en la seua condició de liquidador de la societat EMARSA.

7. Despatx extraordinari.

8. Precs i preguntes.
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