DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D' ALCÀNTERA DE XUQUER A CELEBRAR EL DIJOUS 25 DE
GENER DE 2018.
R.A. Nº 21 /2018.
El Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Alcántera de Xúquer (València), En Julio Aurelio
García Martínez.
En exercici de les atribucions regulades en l'article 21-1-c(de la Llei 7/1985, de 02 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, article 41-4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
per la qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
l'article 26.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Atès el calendari de sessions aprovat pel plenari d'aquest ajuntament el 18 de juny del 2015, així
com l'adaptació consensuada per a la sessió ordinària del mes de gener de 2018 en el ple de 02 de
novembre de 2017.
RESOLC
1º.-CONVOCAR, als membres de la corporació municipal a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
PLE, a celebrar el dia DIJOUS 25 DE GENER DE 2018 a les 21:00 HORES, en primera
convocatòria, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.
2º.-APROVAR EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ :

ASSUMPTES RESOLUTIUS
ÚNICA. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
3º.-NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ.- Enviament electrònic al correu electrònic dels membres de
la corporació municipal en gestió de notificació d'aquesta convocatòria a sessió ordinària de ple, i
publicació per a generar coneixement en el tauler d'anuncis oficials d'aquest ajuntament, en la
págima web institucional i per mitjà d'anunci de veu pública.
De no reunir-se el nombre suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria,
transcorregudes 48 hores següents, tenint en compte que no es consideren hàbils el dissabte i el
diumenge.
Així mateix, faig constar que l'assistència dels membres de la corporació és obligatòria, de no
existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la
presidència, en evitació de la sanció en què en qualsevol altre cas, puga incórrer conforme a
l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 02 d'abril i corcondantes del text refós de règim local i del
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic.
Així ho ordena l'Alcalde-President en Alcàntera de Xúquer a 22 de gener de 2018.
Signat, l'Alcalde, Julio Aurelio García Martínez

Signat, la fedatària municipal, Secretària-Interventora Mª Teresa Soler i Tarazona

