
 
Magnífic Ajuntament de Burriana

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO.

Lugar:  Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial.
Día: 10 de junio de 2015
Hora: 09: 45 horas

 C O N V O C A T O R I A  

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión extraordinaria en el lugar, día y hora 
indicados con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.- Parte Única 

1. Aprobación, en  su caso, de los borradores de las actas correspondientes a las
sesiones ordinarias celebradas el día 5 de marzo de 2015, 2 de abril de 2015, y
7 de mayo de 2015, así como los borradores de las actas correspondientes a
las sesiones extraordinarias celebradas el día 10 de abril de 2015, y el día 27
de abril de 2015, en su versión en las dos lenguas oficiales.

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.

La Secretaria

Documento firmado electrónicamente al margen



 
Magnífic Ajuntament de Burriana

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions d'esta casa consistorial
Dia: 10 de juny de 2015
Hora: 09.45 hores

C O N V O C A T Ò R I A  

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. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries
ordinàries realitzades els dies 5 de març de 2015, 2 d'abril de 2015 i 7 de maig
de  2015,  així  com  els  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  plenàries
extraordinàries realitzades els dies 10 d'abril de 2015, i 27 d'abril de 2015, en la
seua versió en ambdues llengües oficials (Secretaria)

Cosa que pose en el vostre coneixement.

La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia està a la disposició dels
membres de la corporació a la Secretaria.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, s'entendrà convocada
la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

La secretària

Document firmat electrònicament al marge
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