
 

Departament: Secretaria General

Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 6 de juliol de 2015

 

CONVOCATÒRIA
 

Per tal d'acomplir el Decret de la l’Alcaldia-Presidència, de data de hui, i de conformitat 
amb el que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases del  Règim Local,  i  60.1  del  Reglament  Orgànic  del  Ple  (ROPLE),  em plau 
convocar-vos a la  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT que celebrarà el  PLE DE 
L'AJUNTAMENT, el dia 6 de juliol 2015, a les 12:00 hores, amb subjecció a l'ordre 
del dia que es detalla.
 
Motivació: el caràcter urgent de la present convocatòria ve determinat pel que disposa 
l’article 38 ROF.

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  podran  consultar  en  les 
dependències de la  Secretaria  General,  ubicades en la  primera planta de la  Casa 
Consistorial. 
 

                                              Gandia,  3  de juliol  de 2015

EL SECRETARI GENERAL  DEL  PLE

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

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

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria (art. 60.2 ROPLE).

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).

2.2. Cessament  i nomenament  d’òrgans directius.  

1 de 2 



 

2.3.  Assignació  de  funcions  i  delegació  d’atribucions  al  titular  de  la  Coordinació 
General d’Assumptes d’Alcaldia. 

2.4. Nomenament de Tinents i Tinentes d’Alcaldia.

2.5. Nomenament presidències Juntes Municipals de Districte. 

2.6. Delegacions d’atribucions a favor de membres corporatius (11).

2.7.  Creació  de  les  coordinacions  generals  d’Economia  i  Hisenda  i  d’Urbanisme, 
Habitatge i Recursos Humans. 

2.8.  Nomenament de la Padrina de la Setmana Santa de Gandia i Cambrera del Crist 
Ressuscitat 2016.

 3.-ALCALDÍA-PRESIDÈNCIA. Propostes:

3.1. Grups Polítics municipals: dació compte de la constitució i assignació de mitjans 
materials, econòmics i personals. 

3.2. Determinació del règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.

3.3. Reconeixement del règim de dedicacions dels membres corporatius i determinació 
de les  retribucions, assistències i indemnitzacions.

3.4.-  Creació,  denominació,  composició,  funcions  i   atribucions  de  les  Comissions 
permanents del Ple.

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. 

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.  
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