
Núm. 18_/2013

Decret

De conformitat amb allò previst en l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, LBRL, i acord adoptat en la sessió plenària extraordinària celebrada el 
dia 21 de juny de 2011, i atesa la competència que a esta Alcaldia atribueix l’article 21.1.c) de  
la LBRL,

RESOLC:

Primer: Convocar sessió ordinària del Plenari de la Corporació, que se celebrarà el dia 29 de 
GENER de 2013, a les 20.00 hores, en la Casa Consistorial, en primera convocatòria, i, de 
no concórrer el número de membres legalment necessaris per a la seua vàlida constitució, dos  
dies després a la mateixa hora en segona convocatòria,  d’acord  amb l’Orde del  Dia que a  
continuació s’expressa:

1.- DESPATX ORDINARI
1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors.
1.2.- Dació de compte de decrets de l'Alcaldia.
1.3.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics.
1.4.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials.
1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- FOMENT
2.1.- Proposta de resolució instant al Govern d'Espanya a prorrogar el programa PREPARA 

recuperant la cobertura del Reial Decret-Llei 1/2011, publicat el 12 de febrer de 2011.

3.- EDUCACIÓ
3.1.-  Proposta de resolució de demanar al Govern de l'Estat la retirada de l'esborrany de 

l'avantprojecte de la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa).
3.2.- Sol·licitud inspecció centres educatius del municipi.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1.- Proposta de resolució sobre petició de continuar prestant indefinidament el servei de 

teleassistència a la Generalitat Valenciana i a la Diputació provincial.

5.- CULTURA.
5.1.- Tramitació de la “FESTA DE BOUS AL CARRER DE GATA DE GORGOS” com a Patrimoni 

Cultural Immaterial
5.2.- Sol·licitud al Govern Central i al Consell de la Generalitat Valenciana, sobre recepció 

mútua diverses televisions.

6.- SEGURETAT CIUTADANA
6.1.- Conveni de col·laboració del Ministeri de l'Interior amb l'Ajuntament  sobre protecció de 

persones  i  béns,  així  com  el  Protocol  d'Assistència   Guàrdia  Civil  informació 
automatitzada. Amb proposta d'aprovació.

7.- URBANISME

 



7.1.- Expedient de Declaració de necessitat d'ocupació de finques expropiació UE sector SAU 
6-VIII. 

8.- HISENDA
8.1.- Pressupost 2013. Amb proposta d'aprovació inicial.

9.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES.

Segon: Notificar la convocatòria i l’Orde del Dia de la sessió a tots els membres de la 
Corporació.

Tercer: Publicar la convocatòria en el tauler d’anuncis municipal.

Gata de Gorgos, a 25 de gener de 2013.

L'Alcaldessa-Presidenta, PSM, La Secretària,

Signat: Ana Mª Soler Oliver Signat: Teresa Roig Mas.


