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CONVOCATÒRIA

En virtut de la previsió continguda en l'article 83 de la Llei 8/2010, de 23 de

juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en l'article 46.3 de la Llei 7/1985,

de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com el que establixen els

articles 77 i 80.3 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  tinc  l'honor  de  convocar-li  a  la  SESSIÓ  ORDINÀRIA de

l'ASSEMBLEA de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), que tindrà

lloc, en primera convocatòria, a les 09:30 hores de dijous 9 de juliol de 2020,

via telemàtica i presencial per als representants designats pels Portaveus

dels grups polítics,  en l'Edifici de Tabaquera de l'Ajuntament de València,

Sala de Premsa, Pati A, 2a planta, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Dació de compte de les resolucions emeses per la presidència, des de la núm.

2020/31,  de  4  de  febrer  fins  a  la  núm.  2020/259,  de  23  de  juny  (ambdós

inclusivament) de conformitat amb el que establixen els articles 42 i 46 del R.O.F.

3. Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern celebrades en dates 6 de

febrer, 5 de març, 14 de maig i 18 de juny de 2020.

4. Aprovació del conveni entre l'EMTRE i l'EMSHI relativa a l'alienació dels immobles

sitis en el núm. 9 de la Plaça de l'Ajuntament de València i l'adquisició d'un o més

immobles  que  permeten  albergar  les  seus  independents  d'ambdós  entitats.

(2020/SEC_SEC_CONV/3)

5.  Aprovació  de  la  memòria  anual  de  l'Entitat  relativa  a  l'exercici  2019.

(2020/SEC_MEM_ACT/1)



6.-  Modificació  de  crèdits  6/2020  per  crèdit  extraordinari.

(2020/INT_MODIFPPTO/6)

7.-  Aprovació  del  pla  econòmic  financer  de  l'Entitat  Metropolitana  de  Serveis

Hidràulics a desenvolupar en 2020-2021. (2020/INT_ASIN/5)

8.- Dació compte de la resolució núm.78/2020, de 28 de febrer, de Liquidació del

Pressupost 2019.

9. Despatx extraordinari.

10. Precs i preguntes

L’accès a la documentació de la sessió está al contingut del mail.

El que li comunique per al seu coneixement i efectes.
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