Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 29/04/2020
HASH: ebaeefb97e7a25183869499b7a9a009c

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/5

El ple

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

Vanesa Felip Torrent ( 2 de 2 )
Secretaria General del Pleno
Data Signatura : 29/04/2020
HASH: b1e95b819239afb7951b73e94d6cde29

Les diferents normes que s'han anat aprovant a conseqüència
de la propagació del coronavirus i la declaració de l'Estat
d'Alarma i tenint en compte l'evolució de la crisi sanitària
generada pel COVID-19, han regulat l'excepcionalitat de les
reunions presencials i la modalitat no presencial de treball
amb l'objectiu de garantir el dret a la salut dels treballadors, la
conciliació laboral i familiar i l'adequada prestació dels serveis
públics. Per aquest motiu la sessió es celebrarà per
videoconferència, d'acord amb el que s'estableix en el decret
de l'ajuntament de Gandia núm 2020-2690 de 31/03/2020 i
l'art. 46.3 de la LRBRL.
Data i hora

5 / de maig / 2020 a les 10:00

Lloc

Videoconferencia
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«https://zoom.us/j/91380627779»

SEGON. Que es duguen 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:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
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Tipus de
convocatòria

Número: 2020-2971 Data: 29/04/2020

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
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B) Activitat de control

DECRET

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Expedient 9363/2020. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2020OAL Leandro Calvo de modificació de crèdits mitjançant crèdits
extraordinaris, (exp.9363/2020)CSV:3SXPZFYS7L5JMH2M46THKA67Z
3. Expedient 9559/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits, exp Nº 1/2020
OAL Alfons el Vell.CSV:3QSHKX46N37JQHR7ZD3RFE6WT
4. Expedient 7521/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REX 2-2020
CSV: 5TQRNKL7NA5AX7TDZ5GM32Q6K
5. Expedient 9362/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REX
3-2020.CSV:AH25GPACZ9KT7RLNCGDGE3SFN
6. Expedient 9558/2020. Planificació Pressupostària. Aprovació gaste pluriennal,
conveni pluriennal amb l'Associació Foment d'Agricultura, Indústria i
Comerç.CSV:46ZJMRSKQEMLT5T9SQ3SQ2N3N
7. Expedient 7520/2020. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/003/2020
de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits. CSV:T2EQDCNPSM5ERH6SELYSMDD3T
8. Expedient 7520/2020. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/002/2020
de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits. CSV:4342XZAFW69Q6WC6XD4K9XL6R
9. Expedient 9392/2020. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis en el Mercat
Municipal d’Abastiments.CSV:4NYZJFLA96XPCTGLMA9Y6PXKQ
10.Expedient 9388/2020. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública.
CSV:3NZGWWFSM775C2L24G6ZRCEAY
11.Expedient 25908/2019, PP-878, Expedient 25908, PP-878 Programa
d’Actuació Aïllada illa 7B del sector Sanxo Llop. . CSV:
3EPF9N7NKEWM943G6DS7NEWXAc
12.Expedient 11561/2018- Aprovació provisional del Projecte de la 83a.
Modificació Puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General consistent en
una redistribució de la Xarxa primària de la zona Roís de Corella per a
ampliar el sòl amb ús esportiu i disminuir la zona destinada a aparcament
.CSV:6QG6PHX6JZ7P3L2E6C9S9E39Y
13.Expedient 23037/2018. Aprovació definitiva del Pla Acústic
Municipal.CSV:4Y35DCJLMTNTW7K7A4CJ9HXWA
14.Expedient. 25662/2019.Cessament i nomenament de membre vocal de la
Junta Municipal de Districte de Beniopa.CSV:
A7FLDEWR3CJ25RMLCA4Y565DA
15.Expedient. 25662/2019 Cessament i nomenament de membre vocal de la
Junta Municipal de Districte de la Platja.
CSV:4YCQ6CN6HTLCKEXATT4LP49CE
16.Expedient 6350/2020. Constitució del Consell Sectorial de la Gent Gran de
Gandia. CSV:6YZL3FG2TTE6PZAMCPJ4ZLH2A
17.Expedient 8407/2020. Ratificació del decret núm. 2690 de data 31/03/2020,
de l’Alcaldia, sobre habilitació per a la celebració de sessions telemàtiques
dels òrgans col·legiats municipals. CSV:XE9X7HHAMTT2E55SR25NYJCYR
18.Expedient 8127/2020. Ratificació del decret núm. 2661 de data 27/03/2020,
sobre substitució de la funció interventora pel control financer en la tramitació
de les factures i les ajudes d’emergència, fins que el normal funcionament
dels serveis siga restablert. CSV:H5FHAXDCNWT7KTNJ64R5PA9LD
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19.DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 15 DE FEBRER
AL 15 D’ABRIL DE 2020 (art. 73 ROPLE).
20.Dació compte del Decret 2020-1850 d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019 (exp. 5642/2020).CSV:
7KQJ52ZDNGJHD6HX4FGJSWA5Y
21.Dació compte del'informe d'intervenció de reparos de l'exercici 2019,
INFORMESINT 2020-0116 (expte.
5642/2020).CSV:ADPEGF4WTD62R5NPMFXEPGFSF
22.Dació de compte de l'informe d’intervenció de Morositat de l’exercici 2018,
INFORMESINT 2020-0172 (exp.
7381/2020).CSV:5SFWR44YEYCZP3HJYPL54HNJY
23.Dació de compte de l'informe d’intervenció del Plà de Control Financer 2020
INFORMESINT 2020-0179 (exp.
7556/2020).CSV:79CTMWN9JKHFYSTP7E5N6NP3Z
24.Dació de compte de l’informe de morositat primer trimestre 2020 LIT
2020-0041 (exp 9479/2020).CSV:3QEFDCPJZJ4EKWQRDKAN6F277
25.Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors corresponent al mes de febrer de 2020
(exp.8363/2020).CSV: 7GCYESXJMEQRES6F46CEXYAWL
26.Dació de compte de l'informe d'intervenció sobre aprovació del Pla
Pressupostàri exercicis 2021-2023 INFORMESINT 2020-0165 (exp.
6996/2020).CSV:9CHG7CQ5SKWXME3GD5C7XSLNG
27.Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en
sessió extraordinària celebrada el dia 12 de març de 2020, sobre modificació
de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió
d’1 de juliol de 2019, sobre delegació d’atribucions d’aquest òrgan a favor de
membres corporatius (exp.
15236/2019).CSV:4LWL43TNG3NJXLE9AR5QKMYH9
28.Dació compte del Decret núm. 1789 de data 27 de febrer de 2020, pel qual es
designen els membres integrants del Consell de la Formació Professional de
Gandia (exp. 5687/2020).CSV:ANMYDJ2QDWFHK256Q4YNE342D
29.Dació de compte del decret núm. 2321 de data 12/03/2020, de regidor
delegat de Govern Interior i Coordinació Administrativa, sobre adopció de
mesures preventives extraordinàries amb motiu de l’epidèmia ocasionada pel
COVID-19 (exp.7410/2020).CSV:67ZPHCKWQFZP6YWSDKGKQZ35J
30.Dació de compte del decret 2343, de data 12-03-2020, de la regidora
delegada de Sanitat Pública i Polítiques Saludables sobre adopció de
mesures preventives extraordinàries amb motiu de l'epidèmia ocasionada pel
COVID-19 DE (exp. 7510/2020).CSV:6XRRJCQPQHM6HDE2363AQHCWZ
31.Dació de compte del decret núm. 2421 de data 13/03/2020, del regidor
delegat en matèria de Contractació i Patrimoni, sobre aplicació de la
tramitació d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis o
de qualsevol altra actuació contractual que precise l’Ajuntament per a
l’execució de mesures per a fer front a la COVID-19 (CONT-001/2020,exp.
7618/2020).CSV:HE6SJCAJJ4K67P4JM7PSXFK44
32.Dació de compte del decret núm. 2433 de data 13/03/2020,del regidor
delegat de Govern Interior i Coordinació Administrativa, sobre suspensió de
processos selectius
(exp.7539/2020).CSV:6FXSQHR52RJZEWKP575ZX4SRE
33.Dació de compte del decret núm. 2442 de data 13/03/2020, de l’Alcaldia,
sobre adopció de mesures preventives extraordinàries amb motiu de
l’epidèmia ocasionada per la COVID-19 (exp.
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7658/2020).CSV:3L47HCSGEYG97LLPTZYA5JH63
34.Dació de compte del decret núm. 2505 de data 15/03/2020, de l’Alcaldia,
sobre adopció de mesures en compliment del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma pel govern d’Espanya per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (exp.
7410/2020).CSV:3MLF34GJ95N42TCPQRXP7RFK6
35.Dació de compte del decret núm 2506 de data 15/03/2020, del regidor
delegat de Govern Interior i Coordinació administrativa, sobre Mesures a
seguir per la situació del Covid-19. (exp, 7410/2020.)
CSV:5QT6RXKSSSW7YEM25G77YZWXM
36.Dació de compte del decret núm. 2552 de data 17/03/2020, del regidor
delegat de Govern Interior i Coordinació administrativa sobre mesures a
seguir per la situación del COVID-19 en els contractes de formació.
(exp.7410/2020).CSV:5NF4APWWE22K532GPENPNR3WS
37.Dació de compte del decret núm. 2557 de data 18/03/2020, de l’Alcaldia, pel
qual es concedeix una subvenció directa a l’entitat Càritas Interparroquial de
Gandia, per a finançar les despeses derivades del manteniment del Centre
d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja, en execució de mesures
excepcionals i urgents previstes en el Reial Decret 463/2020 (exp.
28875/2019). CSV:3RC3QHYH96H4EDL5GLLMHG7ED
38.Dació de compte del decret núm. 2576 de data 20/03/2020, de l’Alcaldia, pel
qual s’ordena el tancament de xicotetes tendes d’alimentació a les 22.00
hores (exp. 8013/2020).csv: 46HTMAZ3SG3MDTGRWKHMWXLDY
39.Dació de compte del decret núm. 2594 de data 23/03/2020, de l’Alcaldia,
sobre adopció de mesures socials davant la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, en relació a les rendes per lloguer d’habitatges del Parc públic
propietat de l’Ajuntament de Gandia (exp. 8014/2020). CSV:
7FHSJJ2TFPYTQQFHJJ5XKXWXW
40.Dació de compte del decret núm.2660 de data 26/03/2020, de l’Alcaldia,
sobre adopció de mesures socials davant la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, en relació a les ajudes d’emergència extraordinàries (exp.
8144/2020).CSV:42HSHL4GK7KLTHF22Q4PMWRJL
41.Dació de compte del decret núm.2669 de data 29/03/2020, de l’Alcaldia, pel
qual es concedeix una subvenció directa a l’entitat Creu Roja
Espanyola-Comitè Local de Gandia, per a finançar les despeses derivades
del Pla d’Emergència Social exercici 2020, en execució de mesures
excepcionals i urgents previstes en el Reial Decret 463/2020 (exp.
1091/2020).CSV: 5FP5RTEHLQ9FTTCAMPWEHRT3H
42.Dació de compte del decret núm. 2691 de data 31/03/2020, de l’Alcaldia, pel
qual s’adopten mesures excepcionals i urgents sobre el funcionament de
serveis públics municipals essencials (exp.
8413/2020).CSV:7XC7WJ2EKNK7KMNHCN3ERYNA3
43.Dació de compte del decret núm. 2692 de data 1/04/2020, del regidor delegat
de Govern Interior i Coordinació administrativa, sobre aplicació permís
temporal retribuït per a empleats públics al servei de l'Ajuntament de Gandia.
(exp. 7410/2020).CSV:32TZJQP92SZKEAZNJ7A57KTHQ
44.Dació de compte del decret núm. 2761 de data 08-04-2020, de l’Alcaldia,
sobre recuperació de la vigència del decret núm. 4201 de 19/06/2019, sobre
delegació d’atribucions en la regidora de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i
Polítiques Inclusives
(exp.14940-2019).CSV:57SF7GYCXPJ7W5HKKXZNXAD5W
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C) Precs i preguntes
45.Preguntes Orals (art. 77.6ROPLE)
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