
 
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, 
RESOLC:

Primer: Convocar la propera sessió del Pleno en la Casa Consistorial,  el dia 28 / 
maig / 2013 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:

ORDEN DEL DÍA

SESSIÓ ORDINÀRIA

1.- CENTRAL

1.1.- Declaració municipi en contra de la pràctica de la fractura hidràulica o fracking.

1.2.- Sol·licitud al Consell gestions sobre deficient finançament LOFCA. Finançament autonòmic.

2.- AGRICULTURA

2.1.- Millora de la segurat al camp valencià.

3.- URBANISME.-

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

4.- EDUCACIÓ.-

4.1.- Recurs de Reposició a la Resolució de 2-4-2013, DOCV 5-4-13 núm. 6997, sobre unitats 
escolars.

5..- BENESTAR SOCIAL

5.1- Resolució per la defensa, aclariment i millora de les competències municipals en l'àmbit dels 
serveis socials.

6.- HISENDA.-

6.1.- Exp. Reconeixement Extrajudicial Crèdits 3/2013. Amb proposta d'aprovació. 

6.2.- Exp. de Modificació de Crèdits 7/2013. Amb proposta d'aprovació inicial.

7.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

8.- 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 Ana Maria Soler Oliver.

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