Departament: Secretaria General

CONVOCATÒRIA
Per tal d'acomplir el Decret de la Presidència, de data de hui, i de conformitat amb el
que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del
Règim Local, i 59.1 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), em plau convocar-vos a
la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L'AJUNTAMENT, el dia 26
de maig 2017, a les 11:00 hores (una vegada finalitzada la Junta General del IPG
SAU convocada para las 10 hores del dia 26-05-2017) de, amb subjecció a l'ordre del
dia que es detalla (escoltada la Junta de Portaveus del 22-05-2017, segons l'article
53.1.A) del ROPLE).
Motivació: De conformitat amb els articles 53 i 54 del ROPLE, a fi de pronunciar-se
sobre l’acord, també a adoptar, si escau, prèviament, pel ple, en funcions de Soci ÚnicJunta General- d’IPG SAU, en liquidació, societat mercantil de capital exclusiu
municipal, en relació a la cessió global d’actius i passius.
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 en la primera planta de la Casa
Consistorial.
Gandia, 22 de maig de 2017
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12) )

Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)

ORDRE DEL DIA
1.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictamen (art. 70 ROPLE):
ÚNIC.- Acceptació per l’Ajuntament de la cessió global d’actius i passius de la societat
pública mercantil Iniciatives Públiques de Gandia, SAU (IPG, SAU) en liquidació.
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