
 

Departament: Secretaria General

Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari dia 14 d’octubre de 2015

 

CONVOCATÒRIA
 

Per tal d'acomplir el Decret de la Presidència, de data de hui, i de conformitat amb el 
que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 59.1 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), em plau convocar-vos a 
la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L'AJUNTAMENT, el dia 14 
d’octubre 2015,  a les  11.30 hores,  amb subjecció a l'ordre del dia que es detalla 
(escoltada la Junta de Portaveus del 7-10-2015, segons l'article 53.1.A) del ROPLE).
 
Motivació: El caràcter extraordinari de la present convocatòria ve determinat per la 
necessitat de convocar el Ple de la  Corporació abans del dia 15 d’octubre, per  tal que 
l’Ajuntament de Gandia puga acollir-se a les mesures que regula l’article 11 del Reial 
Decret-Llei/10/2015 de 11 de setembre, publicat al BOE núm. 219 de 12/09/2015. 

Si,  per  causa  justificada,  no  poguéreu  assistir  a  ella,  haureu  de  comunicar-ho  a 
l'Alcaldia amb la suficient antelació.
 
A partir d'aquesta data, queda a la vostra disposició l'expedient i tots els antecedents 
que  es  relacionen  amb  els  assumptes  a  tractar,  que  es  podran  consultar  en  les 
dependències  de  la  Secretaria  General,  així  com  en  l’agenda  corporativa  de  la 
plataforma Intranet.
                                              

Gandia,  7 d’octubre de 2015
 

EL SECRETARI GENERAL  DEL  PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12) )

 Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)

 

ORDRE DEL DIA
 

1.- COMISSIÓ DEL PLE D'ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE):

1.1.- Sol·licitud de bestreta de la participació de tributs de l'Estat de 2015 per a reduir 
el  període  mitjà  de  pagament  i  de  formalització  d'un  préstec  amb  el  Fons  de 
Proveïdors  per  a  la  cancel·lació  del  deute  pendent  amb  l'Agència  Estatal 
d'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que està 
sent objecte de compensació.

1.2.-  Modificació  pressupostària  mitjançant  crèdits  extraordinaris  i  suplements  de 
crèdits, expedient núm. E/02/2015.
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