Magnífic Ajuntament de Burriana

Lloc: sala de Juntes d’este Ajuntament
Dia: dimarts 9 de febrer de 2016
Hora: 18,30 hores, primera convocatòria
C O N V O CATÒ R IA
El Consell Social de la Ciutat celebrarà sessió extraordinària al lloc, dia i hora
esmentats, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Sol·licituds de diverses entitats d´incorporació al Consell Social.
La documentació integra dels assumptes continguts en l´ordre del dia està a disposició
dels membres del Consell a la Secretaria de l´Ajuntament .
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum necessari, es constituirà en segona
convocatòria mitja hora després de l’assenyalada per a la primera.
La secretària,
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CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT

Magnífic Ajuntament de Burriana

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD
Lugar: Sala de Juntas del Ayuntamiento
Día: martes, 9 de febrero de 2016
Hora: 18:30 horas, primera convocatoria

C O N V O CATO R IA
El Consejo Social de la Ciudad celebrará sesión extraordinaria en el lugar, día y hora
expresadas, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Solicitudes de diversas entidades de incorporación al Consejo Social .
La documentación íntegra de los asuntos contenidos en el orden del día están a
disposición de los miembros del Consejo en la Secretaria del Ajuntamiento.
Si en primera convocatoria no hubiera quórum necesario, se constituirá en segunda
convocatoria media hora después de la indicada para la primera.
La secretària,
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