
 

SECRETARIA GENERAL

Exp. 7753/2017

COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA I HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES – 
ESPECIAL DE COMPTES

ORDINARIA – DISPOSITIVA DE 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:  14 de desembre de 2017
Hora:   10.30 hores
Lloc: Saló de plens
Caràcter:  Ordinària – dispositiva de caràcter 
públic                     

On es tractaran els assumptes compresos en 
l’Ordre del dia que tot seguit es formulen.

El  Secretari  General  del  Ple  i  de  la 
Comissió  (R.  Conselleria  Presidència  13/12/12 
DOCV 26/12/12)

Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament segons codificació al marge)

Gandia, 11 de desembre de 2017

                                            ORDRE DEL DIA

Núm. EXTRACTE

ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior, d’11 d’octubre de 2017.

2 Derogació  del  Reglament  sobre  l’exclusió  de  l’obligació  de  presentar  factura 
electrònica en aquelles factures inferiors a 5.000 € (acord decisori).

3 Dació de compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust corresponent al 3r 
trimestre de 2017.

4 Dació  de compte de l’informe de seguiment  sobre  l’execució  del  pressupost 
corresponent al 3r trimestre de 2017.

5 Dació de compte de l’informe de morositat corresponent al 3r trimestre de 2017.

6 Dació de compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana  sobre  fiscalització  dels  acords  i  resolucions  contraris  als 

 



 

advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos, exercici 2015.

7 Reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  exp.  núm.  REX-03/2017  de 
l’Ajuntament. (dictamen).

8 Precs i preguntes. 

ESPECIAL DE COMPTES

1 Aprovació de l’expedient núm. 1/2017 de prescripció d’obligacions (dictamen).

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 d’Intervenció Municipal, ubicades al carrer de les Carmelites, àntic edific 
del Mercat.

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