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Referència: 2780/2018

Procediment: Reglamentos

Interessat:  

Representant:  

UNIDAD ADMINISTRATIVA (CULTURA)  

 
Aprovació de les dates de les Sessions del Ple del Consell de Cultura d’Alcoi per a les 
anualitats 2018 i 2019. 

 
Per Decret d’Alcaldia número 2018/1831, de data 30/04/2018, es va aprovar la constitució i 
designació dels membres del Consell de Cultura d’Alcoi.

El dia 6 de juny es va convocar als membres del Consell per tractar aspectes de 
funcionament. Un dels temes va ser fixar les dades de les sessions del Ple del Consell.  

 
Per unanimitat de tots els seus assistents es va acordar que les dades de les sessions del 
Ple del Consell per a les anualitats 2018 i 2019 seran les següents:

5 de juliol de 2018, a les 20:00 hores
15 de novembre de 2018, a les 20:00 hores
14 de març de 2019 a les 20:00 hores
11 de juliol de 2019 a les 20:00 hores
14 de novembre de 2019 a les 20:00 hores

D’acord amb l’article 7 del Reglament del Consell de Cultura correspon a la Presidència, 
entre altres, «Formular l’ordre del dia de les sessions del Ple del Consell, convocar-les i 
presidir-les».  

 
Aquesta Alcaldia, RESOL:  

 
Primer. Aprovar les dates de les Sessions del Ple del Consell de Cultura d’Alcoi per a les 
anualitats 2018 i 2019 amb el següent calendari:

5 de juliol de 2018, a les 20:00 hores
15 de novembre de 2018, a les 20:00 hores
14 de març de 2019, a les 20:00 hores
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11 de juliol de 2019, a les 20:00 hores
14 de novembre de 2019, a les 20:00 hores  

 
  

Ho mana i signa l’Alcalde-President, i jo, com a Secretària, ho certifique.
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