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DECRET   CONVOCATÒRIA PLENO  

Constituït l'Ajuntament el 11 de juny del 2011, de conformitat amb l'article 38 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, i el 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,  de Bases de Règim Local; havent-se realitzat un plenari el 7 de abril  de 2014 
d'elecció i proclamació d'Alcaldessa, al haver renunciat l'anterior,

RESOLC:

Primer: Convocar  sessió  extraordinària  del  Ple  d'esta  corporació,  per  al  proper 
divendres, ONZE D'ABRIL DE 2014, a les 14:00 hores, en el Saló de Sessions de 
la Corporació, que es desenvoluparà d'acord amb el següent:

ORDE DEL DIA

1.- Grups Polítics i Portaveus. Per a coneixement del Ple.

2.- Assignació  econòmica per a grups polítics

3.-  Número,  atribucions  i  composició  de  les  comissions  informatives.  Amb 
proposta d'aprovació.

4.-  Mesa de Contractació. Amb proposta de modificació.

5.-  Determinació  de  les  quantitats  a  percebre  pels  corporatius  en  concepte 
d'indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d'aprovació.

6.-  Determinació  de  membres  corporatius  que  exerciran  els  seus  càrrecs  amb 
dedicació  exclusiva  i  determinació  de  les  seues  retribucions.  Amb  proposta 
d’aprovació.

7.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de 
l'Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

8.- Nomenament de tinents d'alcalde. Per a coneixement del Ple.

9.- Delegacions de l'Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

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.

P.S.M., La Secretària. Signat: Teresa Roig Mas.

L’Alcaldessa-Presidenta, Signat: María Teresa Signes Caselles.

(signatures digitals)
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