CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL
SESSIÓ
14/2017
PLE DE L'AJUNTAMENT
CARÀCTER EXTRAORDINARI
DATA: 15 de novembre de 2017 HORA: 14.00 hores
LLOC: Saló de plens de l'Ajuntament
D'ordre del Sr. alcalde es convoca a vs. a la sessió de referència per a tractar dels
assumptes inclosos en el següent ORDRE DEL DIA:
La justificació del caràcter extraordinari de la sessió ve donada per la necessitat de
complir amb els terminis de tramitació del expedient inclòs en l'ordre del dia en el
primer punt dels proposats. La resta d’assumptes s’inclouen per a rendibilització de
la convocatòria.
1. Proposta d'aprovació “Estratègia DUSI Almussafes-Benifaió. La nostra aposta per
dos municipis integrats” i sol.licitar ajuda per a la seua cofinançament fons FEDER
2017.
2. Proposta de manteniment de una plaça en plantilla d'auxiliar administratiu (Àrea
de Secretaria)
3. Proposta desafectació terrenys situats al terme de Benifaió, polígon 16, parcel·la
395, de bé de domini públic, servei públic, a bé patrimonial per a la seua posterior
alienació
4. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost, corresponent al tercer
trimestre de 2017
5. Dació de comptes de l'estat de Tresoreria, corresponent al tercer trimestre de
2017
[Nota: Des de l'entrada en vigor del Reglament d'Organització Municipal, es van deixar de transcriure literalment
les intervencions plenàries, passant a constar en acta el resum de les mateixes elaborat per la secretària general.
Si es desitja que conste en acta algun text concret de la seua intervenció es prega ho entreguen per escrit, abans
del començament de la sessió a la secretària
general i, si és possible, per correu electrònic a
almussafes_reg@gva.es ]

Almussafes, 10 de novembre de 2017
La secretària general

L'alcalde

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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