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DEPARTAMENT: Secretaria General

ASSUMPTE: Convocatòria Ple Ordinari dia 2 d’abril de 2015

CONVOCATÒRIA

 
Per tal d’acomplir el Decret de la Presidència, de data de hui, em plau convocar-vos a 
la SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 2 d’abril de 
2015, a les 10:00  hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla.
 
Si,  per  causa  justificada,  no  poguéreu  assistir  a  ella,  haureu  de  comunicar-ho  a 
l'Alcaldia amb la suficient antelació.
 
A partir d’aquesta data, queda a la vostra disposició l’expedient i tots els antecedents 
que  es  relacionen  amb  els  assumptes  a  tractar,  que  es  podràn  consultar  en  les 
dependències  de  la  Secretaria  General,  ubicades  a  la  primera  planta  de  la  Casa 
Consistorial.

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:

 26 de febrer de 2015 (extraordinària)
 2 de març de 2015 (ordinària)

2.- PROJECTES DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:

2.1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 16 de 
març  de  2015,  sobre  modificació  de  l’acord  de  cessió  d’ús  gratuïta  a  la  Unió 
Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, del Centre Polivalent Sociocultural, situat al 
Parc Ausiàs March.

2.2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 16 de 
març de 2015, sobre valoració i classificació de diversos llocs de treball corresponents 
al departament de Promoció Econòmica.

3.-  COMISSIÓ  DEL  PLE  D’ALCALDIA  I  RÈGIM  INTERIOR.  Dictamen  (art.  70 
ROPLE):

3.1. Reglament de Funcionament Intern del Cos de la Policia Local de Gandia. [1] 

4.-  COMISSIÓ  DEL  PLE  D’URBANISME,  MEDI  AMBIENT,  TERRITORI, 
SOSTENIBILITAT, HABITATGE I SERVEIS URBANS. Dictamen (art. 70 ROPLE):

4.1. Aprovació del Pla Especial de la Marjal de Gandia (PEMG), que incorpora el Pla 
Especial  de Protecció del  Bé d’Interès Cultural  (BIC) de l’Alqueria del Duc i  el  Pla 
Especial Pitch&Putt. (PP-741)         
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5.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):

5.1.-  Sol·licitud de bestreta de la participació dels tributs de l’Estat,  a reintegrar en 
l’exercici.

II. PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. Correspondència i disposicions.

2. Dació de compte del decret núm. 1354 de data 5/03/2015, pel qual s’accepta la 
donació d’una rèplica de la vara de l’Alcalde de Gandia, actualment dipositada en el 
municipi  de  Pinet,  oferida  a  l’Ajuntament  de  Gandia  per  part  del  Sr.  Arturo  Torró 
Chisvert, a títol personal.

3.  Dació de compte del decret núm. 1357 de data 6/03/2015, pel qual s’accepta la 
donació a favor de l’Ajuntament de Gandia de cinc obres pictòriques, per part del Sr. 
Antoni Durà Melis.

4. Dació de compte dels decrets i resolucions dictades durant els dies 2 al 26 de març 
de 2015. [  2  ]   

5.- Dació de compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, 
en sessió de data 16 de març de 2015, sobre l’aprovació del Pla Pressupostari exercici 
2016-2018.

6.-  Dació de compte de la Memòria del Defensor de la Ciutadania (Sindicatura del 
Poble  de  Gandia)  corresponent  a  l’any  2013  (art.  70  de  la  Carta  de  Participació 
Ciutadana).

7. Preguntes orals (art. 77.6 ROPLE).

                                            
  Gandia, 30 de març de 2015

                                     
                                      EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
                                      (R.C. Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

 
                                                 Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat  electrònicament, segons codificació al marge)
 

[1] El  text  del  Reglament  figura  en  la  agenda corporativa  i  en  el  document  proposta,  repartit  en  la 

Comissió d’Alcaldia i Règimen Interior. 

[  2  ]     La relació de decrets a que es refereix aquest punt ha sigut facilitada mitjançant un CD-Rom que 'ha 
repartit junt a la convocatòria del Ple, a cada grup polític.
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