
 

 

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DEL PLE 
D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ,  RECURSOS  HUMANS  I  SEGURETAT 
CIUTADANA EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2017.

 

En compliment i  als efectes previstos a l’article 111 del Reglament Orgànic del Ple 
(ROPLE),  i  una  vegada  aprovada  l'acta  de  la  sessió  el  dia  9  de  març  de  2017, 
s’exposen al públic, per a coneixement general, els acords que, en forma resumida, 
han  estat  adoptats  per  la  Comissió  del  Ple  d’Administració,  Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària-dispositiva de caràcter 
públic celebrada el dia 27 de febrer de 2017, en exercici de les atribucions de caràcter 
decisori delegades pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de juliol de 2015 (BOP 
núm. 143 de 28/07/2015), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 128 del ROPLE:
 
 

2.- Aprovació de l’Ordenança Municipal de Transparència, accés a la informació i 
reutilització de dades de l’Ajuntament de Gandia (acord decisori).

La Comissió,  per  unanimitat  dels  seus membres,  aprova la  proposta  sobre aquest 
assumpte

3.-Aprovació   del  Reglament  regulador  de  l’ús  dels  serveis  d’accés  públic  a 
internet (acord decisori).

La Comissió,  per  unanimitat  dels  seus membres,  aprova la  proposta  sobre aquest 
assumpte

4.-Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la memòria per a la gestió 
del servei de la grua-ORA (acord decisori).

La Comissió, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i C’s GANDIA) i 4 
vots en contra (PP), aprova la proposta sobre aquest assumpte.

5.-Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la memòria per a la gestió 
del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers (acord decisori).

La Comissió, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i C’s GANDIA) i 4 
vots en contra (PP), aprova la proposta sobre aquest assumpte. 

 
 

Gandia, 21 de març de 2017
 
 

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
I DE LA COMISSIÓ

(R.Conselleria de Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)
 

Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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