
 

Ajuntament de Gata de Gorgos

RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA

CONVOCATÒRIA DE PLENO

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.

Vists els escrits presentats pel portaveu del grup municipal PSOE, Vicent Font, 
números  2982  i  3111/2013,  a  l'empara  de  l'article  78.2  del  ROF  i  dels 
corresponents del ROM,

RESOLC:

Primer: Convocar la propera sessió del Pleno en la Casa Consistorial, el dia 15/ 
juliol / 2013 a les 13:00 hores,  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:

ORDEN DEL DÍA

1.- HISENDA

1.1.- Ajustar amb exactitud dels volums de la recaptació de la taxa i dels 
costos del servei de recollida i tractament de residus sòlids.

1.2.-  Devolució  avals/depòsits  que  es  troben  avalant  obligacions  que 
depenguen de l'Ajuntament i no siga possible establir un límit temporal per 
al seu compliment.

2.- CENTRAL.-

2.1.-  Reprovació  de  la  utilització  que  està  fent  en  els  mitjans  de 
comunicació  l'Alcaldessa  de  l'Ajuntament  del  fet  de  què  no  percep 
remuneració econòmica pels serveis que presta per al  Municipi,  ja que 
l'única raó d'este fet  insòlit  és que ella  mateixa i  el  seu grup no han 
complit amb la voluntat del ple ordinari d'inici de l'actual Corporació de 
negociar amb els grups polítics la retribució corresponent.

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. L'Alcaldessa-Presidenta, signat Ana Maria Soler Oliver.

P.S.M.La Secretària, signat Teresa Roig Mas.
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