
 
Ajuntament de Gata de Gorgos

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
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, RESOLC:

Primer: Convocar la propera sessió del Pleno en la Casa Consistorial el dia 15 de juliol de 
2014 a  les  20:00 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:

ORDE DEL DIA
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.- CULTURA
2.1.- Modificació estatuts de la MACMA
2.2.- Acceptació de la donació Obres Musicals
2.3.- Moció sobre espais culturals

3.- CENTRAL
3.1.- Moció modificació Llei Electoral Valenciana, nº de diputats i forma elecció.
3.2.- Creació Comissió informativa Especial Convenis Urbanístics.

4.- MEDI AMBIENT
4.1.- Sol·licitud de subvenció Pla Estalvi Energètic de l'Excma. Diputació.

5.- EDUCACIÓ
5.1.- Petició modificació de l'esborrany de Decret Currículum d'Educació Primària.

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1.-  Moció per a instar  a la  Conselleria de Benestar Social  per a complementar 
l'ordre 14/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al 
desenvolupament i programes d'atenció de necessitats inclusió social a menors i les 
seues famílies en període estival per a l'any 2014.
6.2.-  Moció  institucional  per  demanar  l'exempció  de  l'IVA  als  serveis  d'atenció 
infantil.

7.- HISENDA
7.1.- Compte General 2013.
7.2.- Aprovació del límit de la despesa no financera.
7.3.- Pressupost General Ajuntament del 2014.
7.4.- Modificació Ordenança Fiscal IBI, sobre tramitació procediments. 

8.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
9.- 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. L'Alcaldessa-Presidenta, signat María Teresa Signes Caselles.
P.S.M.La Secretària, signat Teresa Roig Mas.
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