Ajuntament de Gata de Gorgos
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 25 de novembre 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:

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

2.- CENTRAL

3.- CONTRACTACIÓ

3.1- Pressupost refós número 2 de les obres del projecte modificat del de FINALITZACIÓ DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DE LA U.E. SAU 6-VIII.

4.- MEDI AMBIENT
4.1.- Ecovidrio. Amb proposta de renovació i acceptació de les condicions reflectides en el quart Conveni
Marc entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, i l'entitat ECOVIDRIO.

5.- HISENDA
5.1.-Expedient de Modificació de Crèdit núm. 23/2014. Amb proposta d'aprovació inicial.
5.2.-Expedient de Modificació de Crèdit núm. 24/2014. Amb proposta d'aprovació inicial.
5.3.- Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Bens Immobles. Amb proposta inicial de modificació.
5.4.- Límit de la despesa no financera per a l'exercici 2015 (Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'Orde
del Dia).
5.5.- Pressupost Municipal del 2015. Amb proposta d'aprovació inicial.
5.6.- Declaració de Crèdit no disponible del Pressupost del 2015 (Prèvia ratificació de la seua inclusió en
l'Orde del Dia).

6.- URBANISME

6.1.- Pla General d'Ordenació Urbana. Amb contestació de les al·legacions presentades.
6.2.- Modificació puntual número 21 de les NN.SS. Amb proposta d'aprovació inicial.

7.- CULTURA
7.1- Declaració com a Festa d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, del Misteri dels Reis Mags
a Gata de Gorgos.
7.2.- Moció per a que es mantinga la tradició de les desfilades de bandes de música al camp de Mestalla.
7.3.- Moció per la Reobertura de Ràdio-Televisió Valenciana.

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. Signatures digitals al marge.
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2.1.- Moció conjunta de tots els grups municipals contra la violència de gènere amb motiu del 25 de
novembre
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