
 

Unitat: Secretaria General

EXTRACTE  D'ACORDS  ADOPTATS  PEL  PLENARI  DE  LA  CORPORACIÓ  EN 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 6 DE JULIOL DE 2015

En compliment i als efectes que disposen l'article 56.1. i la disposició addicional 8.a.-f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 112  
del Reglament Orgànic, del Ple (ROPLE), em plau comunicar-vos els acords que, en 
extracte, han estat adoptats pel  Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada el 
dia 6 de juliol de 2015.

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria (art. 60.2 ROPLE).
El Ple de la Corporació aprova la ratificació de la urgència.

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA I JUNTA DE GOVERN: Dació compte de Decrets de 
l’Alcaldia sobre nomenaments i delegacions d’atribucions i d’acords de la Junta 
de Govern:  

2.1. Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local de la Ciutat de 
Gandia (2).
 2.1.1 Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local de la ciutat de 
Gandia.
2.1.2 Modificació decret nomenament dels membres de la Junta de Govern.

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.2. Cessament  i nomenament  d’òrgans directius.  
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat. 

2.3. Assignació de funcions i delegació d’atribucions al titular de la Coordinació 
General d’Assumptes d’Alcaldia. 
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.4. Nomenament de Tinents i Tinentes d’Alcaldia.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.5. Nomenament presidències Juntes Municipals de Districte. 
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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2.6. Delegacions d’atribucions a favor de membres corporatius (11).

2.6.(1) Delegacions d’Alcaldia d’atribucions a favor de membres corporatius (11).
Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives (Regidora de Govern).

2.6.(2) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana (Regidor de Govern). 

2.6.(3) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania (Regidor de Govern). 

2.6.(4) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
d’Administració, Modernització i Govern Obert (Regidor de Govern). 

2.6.(5) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de  Polítiques Educatives i de Joventut (Regidor de Govern). 

2.6.(6) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Sanitat Pública, Polítiques Saludables i Relacions Internacionals (Regidora de 
Govern). 

2.6.(7) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Gestió Responsable del Territori (Regidora de Govern). 

2.6.(8) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència (Regidora delegada). 

2.6.(9) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Polítiques Econòmiques i d’Innovació (Regidora de Govern). 

2.6.(10) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Cultura, Tradicions, Fires i Festes  (Regidora delegat). 

2.6.(11) Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de membre corporatiu. Àrea 
de Esports (Regidora delegada). 

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.7. Creació de les coordinacions generals d’Economia i Hisenda i d’Urbanisme, 
Habitatge i Recursos Humans. 
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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2.8.  Nomenament de la Padrina de la Setmana Santa de Gandia i Cambrera del 
Crist Ressuscitat 2016.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
 

3.-ALCALDÍA-PRESIDÈNCIA. Propostes:

3.1. Grups Polítics municipals: dació compte de la constitució i assignació de 
mitjans materials, econòmics i personals. 
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

3.2. Determinació del règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

3.3.  Reconeixement  del  règim  de  dedicacions  dels  membres  corporatius  i 
determinació de les  retribucions, assistències i indemnitzacions.
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

3.4.-  Creació,  denominació,  composició,  funcions  i   atribucions  de  les 
Comissions permanents del Ple.
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

3.5.-  Autorització per al  nomenament de persona que no tinga la condició de 
funcionari per a ocupar el càrrec de Coordinador  General d’Economia i Hisenda. 
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

3.6.-  Autorització per al  nomenament de persona que no tinga la condició de 
funcionari  per  a  ocupar  el  càrrec  de  Coordinador  General  d’Urbanisme, 
Habitatge i Recursos Humans.  
El Ple de la Corporació aprova la proposta. 

Gandia, 9 de julio de 2015

   EL COORDINADOR GENERAL                      EL SECRETARI GENERAL                  

    D'ASSUMPTES D'ALCALDIA                                        DEL PLE

     (Decret núm. 3620, de 19/06/2015)                              (R. Conselleria Presidència 13/12/2012, 

       DOCV 26/12/12)

    Antonio Vicente Enguix Morant                                      Lorenzo Pérez Sarrión

                                        (Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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