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DECRET CONVOCATÒRIA PLENARI

En ús de les facultats que m'atribueixen els articles 21.1.c) de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 24 del Reial Decret Legislatiu 781/86, 
i  41.4),  79,  80  i  82  del  Reial  Decret  2568/86,  de  28  de  novembre,  i 
considerant-se per esta Alcaldia urgent esta convocatòria, ja que està pròxim 
el cessament del jutge de pau titular i el substitut (29 de maig de 2016), no 
devent ajornar-se al proper Ple Ordinari, vinc a ordenar es convoque sessió 
extraordinària i urgent de l'Ajuntament Ple, el divendres 22 d'abril de 2016, 
a les 14:00 hores, amb el següent Orde del Dia:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria.

2.- CENTRAL.

2.1.- Elecció del Jutge/ssa de Pau de Gata de Gorgos, titular i substitut/a.

Gata de Gorgos, a data i signatures digitals al marge.

L'Alcaldessa-Presidenta, Magdalena E. Mengual Morata.

PSM, La Secretària, Teresa Roig Mas.
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