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DECRETO

Expedient núm:

Òrgan Colegiat:

PLN/2019/15

El ple

Diana Morant Ripoll, EN CUALITAT DE PRESIDENTA D'AQUEST,
DISPOSE:
PRIMERO. Que se convoque la próxima sessió d'aquest òrgan colegiat:

Ordinària

Data i hora

26 de setembre de 2019 a les 19:00

Lloc

Saló de Plens
No admit participació a distància

SEGON. Que es duguen a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i
notificació als membres d'aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar el següent ordre del dia:

Número: 2019-6294 Data: 23/09/2019

Tipus Convocatòria

DECRET

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 25 de juliol de 2019
2. Expedient 20221/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
3. Expedient 20476/2019.Aprovació d'inversions corresponents als pressupostos
participatius 2019 i aprovació de l'expedient núm E/04/2019 de modificació de
crèdits.
4. Expedient 16131/2019. Autorització per a nomenament de persona que no
tinga la condició de personal funcionari per a ocupar el càrrec de director
general.
5. Expedient 20218/2019. Notificació de convocatòries dels òrgans col·legiats.
6. Expedient 18847/2019. Distincions i condecoracions DC-0005/2019. Agents
46131304, 46131306, 46131307 i 46131327.
7. Expedient PP-801 79a. MOD PG. Aprovació definitiva del projecte de la 79a.
Modificació Puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General, consistent en la
reordenació i la urbanització de la illa B de la Unitat d’Execució del sector IV,
Barranc Sant Nicolau.
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B) Actividad de control
12.DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 16 DE JULIOL A
16 DE SETEMBRE
13.Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de juny de 2019
(INFORMESINT 2019-0414 de 29/07/2019) (exp. 17829/2019).
14.Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de juliol de 2019
(INFORMESINT 2019-0470 de 02/09/2019) (exp. 20325/2019).
15.Dació de compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de
2019 (LIT 2019-0043 de 16/07/2019) (exp. 16957/2019).
16.Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre l’estat d’execució del
pressupost corresponent al segon trimestre de 2019 INFORMESINT
2019-0415 de 29/07/2019 (exp. 17848/2019).
17.Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust corresponent al
primer trimestre de 2019 (INFORMESINT 2019-0205 de 26/04/2019) (exp.
10108/2019).
18.Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust corresponent al
segon trimestre de 2019 (INFORMESINT 2019-0407 de 26/07/2019) (exp.
17435/2019).
19.Dació de compte del decret núm. 5250 de 30 de juliol de 2019, de
nomenament de la padrina de Setmana Santa (Expte. 16184/2019)
20.Dació de compte del decret núm. 6011, de 5 de setembre de 2019, de
nomenament dels representants de l'Administració Local en la Junta Local de
Seguretat (exp. 20395/2019)
21.Dació de compte dels decrets núm. 6112 i 6128 sobre suspensió de classes
en tots els àmbits educatius de la ciutat davant les fortes pluges (exp.
21043/2019)
22.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 29 de juliol de 2019 de designació
de representants de l’Ajuntament de Gandia en òrgans i entitats (exp.
17658/2019).
23.Dació compte de l'acord de la JGCG de 8 d'agost de 2019 (punt 5 de l'ordre
del dia), sobre nomenament del titular de la Direcció General d’Alcaldia i
Relacions Institucionals (exp. 16135/2019).
24.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 8 d'agost de 2019, sobre
nomenament del titular de la Direcció General de Política Festiva i Fira (exp.
16130/2019).
25.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 8 d'agost de 2019 de
nomenament titular de la Direcció General del Medi Natural (exp. 16132/2019)
26.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 8 d'agost de 2019 de
nomenament titular de la Direcció General de Comunicació i Premsa de
l’Alcaldia (exp. 16136/2019).
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8. Expedient PP-658 Sanxo Llop. Resolució del recurs de reposició presentat el
16 de juny de 2019 per APRUSA, SA contra l'acord de rescissió de la condició
d'agent urbanitzador i declaració d'ineficàcia del conveni urbanístic per al
desenvolupament del programa del sector Sanxo Llop
9. Expedient 18849/2018, Aprovació definitiva de la declaració de zona
acústicament saturada de la plaça castells i zones adjacents.
10.Expedient 20692/2019. Determinació de les festes locals 2020
11.Expedient 21292/2019. Reconeixement de compatibilitat del regidor Sr.
Pascal Renoult Natiez

27.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 8 d'agost de 2019, sobre
nomenament del titular de la Direcció General de Recuperació del Patrimoni
Artístic i Memòria Històrica (exp. 16133/2019).
28.Dació de compte de l’acord de la JGCG de 8 de setembre de 2019 sobre
nomenament del titular de la Direcció General de Participació Ciutadana (exp.
16134/2019).
29.Dació de compte de l'acord de la JGCG de 16 de setembre de 2019, de
ratificació del decret núm. 6113 de 12 de setembre de 2019, pel qual
s'aproven les línies fonamentals dels pressupostos de l'exercici 2020 (exp.
21070/2019).
30.PREGUNTES ORALS
31.Dació de compte de la declaració institucional presentada per COMP+GNDU
sobre emergència climàtica (REGPLE 2019-0024)
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