Departament: Secretaria General
Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari dia 15 de gener de 2018
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 15
de gener 2018, a les 11:30 hores, amb subjecció a l'ordre del dia que es detalla:
ORDRE DEL DIA
1.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (Arts. 52 i 70 ROPLE):
ÚNIC.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI). (Pendent de dictamen).
*Atès el caràcter consecutiu, per imperatiu dels terminis legalment exigibles per a la
seua tramitació, amb el qual han estat convocats, per al pròxim dilluns dia 15/01/2018,
successivament, dintre del termini i en la forma escaient: la Junta de Govern (per
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança); la Junta de Portaveus (en funcions
de dictamen del projecte); i el propi Ple Extraordinari (per a l'aprovació formal del
dictamen), i en referència a aquest punt de l'ordre del dia, s'incorpora el document en
qüestió, que ho és, òbviament, a data de la present convocatòria, en qualitat d’
"Esborrany de Projecte de Modificació".
En cas que eventualment es produïren variacions en el contingut d'aquest document,
més enllà del tràmit formal que legalment correspon a cada òrgan, així es posarà en
coneixement dels membres de l'òrgan respectiu, per a la seua presa en consideració i
adopció, si escau, dels respectius acords.
Motivació: el caràcter extraordinari de la present convocatòria ve determinat pels
terminis exigits pel Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,en relació amb el que es disposa en l'article 1
del Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, publicat en el BOE de 30/XII/2017, pel
qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en
matèria social.
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, 10 de gener de 2018
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12) )

Lorenzo Pérez Sarrión
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