
 

CONVOCATÒRIA

 
Per tal d’acomplir la Resolució de la Presidència, mitjançant Decret de data de hui, em 
plau  convocar-vos  a  la  SESSIÓ  ORDINÀRIA  que  celebrarà  el  PLE  DE 
L’AJUNTAMENT, el dia 22 de gener  de 2015,  a les  19:00  hores, amb subjecció a 
l’ordre del dia que es detalla.
 
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,  ubicades  a  la  primera  planta  de  la  Casa 
Consistorial.

 ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

 
1. Aprovació acta sessió anterior, de 4 de desembre de 2014 (ordinària). 
 

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
  

1. Correspondència i disposicions.
 
2. Dació de compte del Decret núm. 7782 de 28/11/2014, pel qual s'accepta la donació 
de  l'embarcació  de  pesca  professional  “Enrique  i  Ana”,  oferida  a  l'Ajuntament  de 
Gandia pels seus propietaris.

3. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats durant els dies 26 de novembre 
de 2014 al 9 de gener de 2015.[  1  ]  
 
4.  Compareixença del Gerent de l'empresa pública D. Gonzalo Morant davant el Ple 
Municipal  per  analitzar  el  contracte  signat  entre  els  representants  de  l'empresa 
propietària de la discoteca Coco-Loco i l'Ajuntament de Gandia, pel qual es va procedir 
al  tancament  de la  mateixa,  i  per informar sobre la  situació actual  d'esta operació 
impulsada  i  sufragada  del  d'I.P.G.  (Aprovada  aquesta  compareixença  en  el  Ple 
extraordinari del dia 17 de gener de 2015).

5. Preguntes orals (art. 77.6 ROPLE).
                                            

  Gandia, 19 de gener de 2015
EL SECRETARI GENERAL  DEL  PLE
(R.C. Presidència  13/12/2012, DOCV 26/12/12)

Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament segons codificació al marge)

 
 

[  1  ]     La relació de decrets a que es refereix aquest punt ha sigut facilitada mitjançant un CD-Rom que s'ha 
repartit junt a la convocatòria del Ple, a cada grup polític.
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