
 
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 organitzativa, i atesa la competència que a esta Alcaldia 
atribueix l’article 21.1.c) de la LBRL, RESOLC:

Primer: Convocar la propera sessió ordinària del Pleno en la Casa Consistorial 
el 26 de gener de 2016 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 s'escau, d’actes de sessions anteriors.
1.2.- Dació de compte de decrets de l'alcaldia i regidors delegats.
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
2.1.- Estatuts del CREAMA, amb proposta de modificació.
2.2.- Moció sobre la crisi de refugiats sirians.

3.- HISENDA
3.1.- Límit de despesa no financera de 2016. Amb proposta d'aprovació.
3.2.- Modificació del Pla d'Ajust. Amb proposta d'aprovació.
3.3.-  Pressupost  Municipal  2016  i  plantilla  de  personal.  Amb  proposta 
d'aprovació inicial.

4.- BENESTAR
4.1.- Acords de col·laboració per a evitar la suspensió del subministrament 
d'energia  per  raó  de  la  pobresa  energètica  Generalitat 
Valenciana-Empreses. Amb proposta de ratificació d'acord de la Junta de 
Govern de 23/12/2015.

5.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
6.- 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, amb la data i signatures digitals al marge.

L'Alcaldessa-Presidenta.

P.S.M.La Secretària,
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