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COMISSIÓ NO PERMANENT PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA (COVID 19)
COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
DE VALÈNCIA (COVID 19)
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

En compliment de l'ordenat per la
presidència, se li convoca a la sessió
de la Comissió no permanent per a la
Reconstrucció de la ciutat de
València amb la finalitat de combatre
els efectes de la COVID19, que se
celebrarà en l'hemicicle de la casa
consistorial, en la data, hora i amb el
caràcter indicats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l'ordre del dia adjunt. EL
SECRETARI,

En cumplimiento de lo ordenado por
la Presidencia, se le convoca a la
sesión de la Comisión no permanente
para la Reconstrucción de la ciudad
de València con la finalidad de
combatir los efectos de la COVID19,
que se celebrará en el hemiciclo de la
casa consistorial, en la fecha, hora y
con el carácter indicados, en la cual
se tratarán los asuntos contenidos en
el orden del día adjunto. EL
SECRETARIO,

SESSIÓ / SESIÓN ORDINÀRIA / ORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 09:30

21 de maig de 2020 / 21 de mayo de 2020

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.

ASSUMPTE / ASUNTO

1

Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió Aprobación, si procede, del acta de la sesión
extraordinària de 15 de maig de 2020.
extraordinaria de 15 de mayo de 2020.

2

Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió Aprobación, si procede, del acta de la sesión
extraordinària de 18 de maig de 2020.
extraordinaria de 18 de mayo de 2020.

3

Compareixences. (Relació aprovada per acord de la Comparecencias. (Relación aprobada por acuerdo de la
Comissió, en sessió de 18 de maig de 2020, Annex I).
Comisión, en sesión de 18 de mayo de 2020, Anexo I).
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