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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/1

El ple

Diana Morant Ripoll, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSE:
PRIMER. Que es convoque la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Cal assenyalar que la modificació que es proposa es conseqüència
de l'aprovació del Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre, publicat
el 28/12/2019 i que fixa com a termini màxim per a la publicació
definitiva de la modificació l'1 de març de 2020. Els tràmits per a
l'aprovació i publicació de l'ordenança impliquen l'aprovació per la
Junta de Govern de la Ciutat de Gandia del projecte d'ordenança i
la posterior aprovació inicial pel ple de la Corporació, prèvia emissió
de dictamen per la comissió d'Hisenda i Economia o de la Junta de
portaveus si es el cas. L'expedient s'ha finalitzat a data 9 de gener
de 2020, per la qual cosa no es podia convocar la Junta de Govern
de la Ciutat de Gandia fins a aquesta data. Una vegada s'adopta
aquest acord l'expedient es troba conclús per a la seua aprovació
pel Ple, previ dictamen.
El Ple no es pot convocar per a altre dia posterior al 10 de gener ja
que tenint en compte els terminis de remissió al BOP de València,
de la publicació de l'aprovació inicial- que si es fa per tràmit
d'urgència te un termini de dos dies hàbils- d'exposició al públic per
a presentació d'al·legacions - 30 dies hàbils-, de la celebració d'altre
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Extraordinària urgent
Motiu: «
El caràcter urgent de la present convocatòria ve determinat
en la proposta d’acord del punt 2 de l’ordre del dia que es sotmet a
l’aprovació del Ple, pels terminis exigits per l’article 32.2 del Text
Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret
1/2004, de 5 de març, la disposició addicional tretzena del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb el que
es disposa en l’article 5é del Decret Llei 18/2019, de 27 de
desembre, publicat en el BOE núm. 312 de 28/12/2019, pel qual
s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i
de seguretat social.
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ple en cas d'al·legacions i de la remissió al BOP de València i
publicació de l'aprovació definitiva, si es demora la convocatòria
seria pràcticament impossible donar compliment als termini màxim
de publicació de la modificació definitiva.»
Data i hora

10 / de gener / 2020 a les 10:30

Lloc

Salón de Plenos
No admet participació a distància

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

C) Precs i preguntes
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B) Activitat de control
---
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A) Part resolutiva
1. Ratificació de la urgència
2. Exp. 398/2020. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Import de Béns Inmobles (IBI).
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