
 

COMISSIÓ DEL PLE D'ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS 
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA 

EXTRAORDINÀRIA- DISPOSITIVADE CARÀCTER PÚBLIC

SECRETARIA GENERAL

CONVOCATÒRIA

Per  indicació  de  la  Presidència,  em  plau 
convocar-vos a la sessió que ha de celebrar 
l’ esmentada Comissió:

Dia: 27 de juny de 2018
Hora: 10.30 hores.    
Lloc: Saló de Plens
Caràcter:  Extraordinària  –  dispositiva  de 
caràcter públic (art. 129.3 ROPLE) 
On es tractaran els assumptes compresos 
en l’Ordre del dia que tot seguit es formulen.

La  Secretària  General  del  Ple  i  de  la 
Comissió  (R.  Director  General  d’Administració 
Local de 22/05/2018)

Vanesa Felip Torrent
(Signat electrònicament segons codificació al marge)

Gandia, 22 de juny de 2018

                                            ORDRE DEL DIA

Núm. EXTRACTE

1

2

Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 7 de juny de 2018.

Aprovació  de  la  memòria  comprensiva  dels  aspectes  socials,  financers, 
tècnics i jurídics del servei de gestió de les ‘Escoles Infantil Municipals’, de 
conformitat amb el que disposa l’article 97 del TRRL i 197 de la LRLCV i de la 
forma de gestió. (Acord decisori)

MOTIVACIÓ: El caràcter extraordinari de la present convocatòria ve determinat per la 
necessitat  d'aprovació de la  memòria amb la antelació suficient  per a poder donar 
compliment a tots els tràmits establerts legalment per a la determinació de la forma de 
gestió del servei de les Escoles Infantils Municipals, tenint en compte que l’expedient 
ha d’estar finalitzat abans del començament del proper curs escolar.

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  podrà  consultar  en  les 
dependències  de  la  Secretaria  General,  ubicades  a  la  primera  planta  de  la  Casa 
Consistorial.

Així mateix, la convocatòria i  la documentació d’aquesta Comissió està penjada en 
l’Agenda Corporativa.
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