Magnífic Ajuntament de Borriana

Lugar: Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial.
Día: 9 de octubre de 2017
Hora: 12:00 horas
CONVOCATORIA
El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión extraordinaria en el lugar, día y hora
indicados con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte Única
1. Entrega de la Insignia de Oro de la ciudad de Borriana a D. José Luis Rueda
Herranz, funcionario de este Ayuntamiento jubilados durante el 2017.
2. Conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.
La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, está a la disposición de
los señores miembros de la Corporación en la Secretaría de la misma.
Si en primera convocatoria no existiera el “quórum” necesario, se entenderá
convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO.

Magnífic Ajuntament de Borriana
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions d'esta casa consistorial
Dia: 9 d'octubre de 2017
Hora: 12.00 hores
CONVOCATÒRIA
El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió extraordinària en el lloc, dia i hora indicats amb
el següent
ORDRE DEL DIA
I.- Part única
1. Entrega de la Insígnia d'Or de la ciutat de Borriana, al Sr. José Luis Rueda
Herranz, funcionari d'este Magnífic Ajuntament, jubilat durant l'any 2017.
2. Celebració del Dia de la Comunitat Valenciana.

Cosa que pose al vostre coneixement.
La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia està a la disposició dels
membres de la corporació a la Secretaria.
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Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, s'entendrà convocada
la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

