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Ag/JM

CONVOCATÒRIA
En virtut de la previsió continguda en l'article 83 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així com el que
establix l'article 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 se
celebrarà en el lloc, dia i hora que s'assenyalen a continuació, amb l'ordre del dia que
seguidament es detalla:
Lloc:

Saló de Sessions de l'Ajuntament de València

Dia:

DIJOUS 27 de desembre de 2018

Horas:

13 hores
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'Acta de la sessió celebrada el passat 28 de setembre de 2018.
2. Dació de compte de les Resolucions emeses per la Presidència, des de la nº
453/18, de 19 de setembre a la nº 548/18, de 30 d'octubre (ambòs inclusivament)
de conformitat amb l'establit en els articles 42 i 46 del R.O.F.
3. Dació de compte de la sessió de la Junta de Govern celebrada el 20 de setembre
de 2018.
4. Revocació de l'encomana de gestió de l'explotació d'instal·lacions de sanejament i
depuració regulada per conveni subscrit per EMSHI i EPSAR de vint-i-set de juliol de
dos mil deu (BOP Nº 6344 de 31/08/2010).
5. Aprovació del model de carrera professional horitzontal; aprovació del Reglament
regulador del sistema de la carrera professional horitzontal i d'avaluació de l'exercici
del personal de l'EMSHI i aprovació de la Instrucció de Nòmina per a la implantació
de la nova estructura retributiva aprovada per aquest Reglament.
6. Adaptació de la RPT de l'exercici 2019 dels llocs dels funcionaris amb habilitació
nacional al que es disposa en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
7. Aprovació del Compte General 2017.
8. Despatx Extraordinari.
9. Precs i Preguntes.
València, a dèneu de desembre de dos mil dihuit

