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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/6

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:

Data i hora

18 / de juny / 2020 a les 10:00

Lloc

Videoconferència
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«https://zoom.us/j/97047807673»

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
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 5 DE MAIG DE
2020.CSV:4MZYPEHWLS9CDCXRZNAJKN59E
2. Expedient 13012/2020. Aprovació provisional de l’expedient núm. E/004/2020
de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits.CSV:74YAL2AM7R5DXK3WKX2QP9CG7
3. Expedient 13011/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits Rex 4/2020.

Número: 2020-3744 Data: 15/06/2020

Ordinària
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.
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA

C) Precs i preguntes
--DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-3744 Data: 15/06/2020
Codi Validació: 7H4DGK2QN33PDS3M42TLSK53P | Verificació: https://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

B) Activitat de control
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 16 D’ABRIL AL 9
DE JUNY DE 2020(art. 73 ROPLE)
6. Expedient 9518/2020.- Dació de compte de l'informe d’intervenció PMP mes
de març 2020. CSV:37GLWNNCRA7FDDPNL65PH5933
7. Expedient 9656/2020.- Dació compte de l'informe d'Intervenció de seguiment
del Pla d'Ajust del primer trimestre de
2020.CSV:FF4QQNFYLP6KQH9X4X29MQZRK
8. Expedient 11137/2020.- Dació compte de l'informe d'execució del pressupost
primer trimestre 2020. CSV:7N3PCNRHW69P5QESSJZE4LQMR
9. Expedient 11224/2020.- Dació compte de l'informe d'Intervenció sobre
Morositat 2019.CSV:9TMKZW92Z6KD49NG72W354HX9
10.Expedient 12393/2020.- Dació compte de l'Auditoria de Registre Comptable
de Factures de l'Exercici 2019.CSV:A23YN2G67X6A7T7YDNSLEHNWG
11.Expedient 12797/2020.- Dació de compte de l'informe d’intervenció PMP mes
d'Abril de 2020.CSV:9MDDNG47D3ZDY4YTTWN2WEQW6
12.Dació de compte del decret núm. 2896 de 22/04/2020, sobre suspensió dels
terminis previstos en la normativa reguladora per a la remissió dels comptes i
la resta d’informació financera al Tribunal de Comptes, en aplicació de l’article
48 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
Covid-19 (exp. 9543/2020).CSV: 5ZMJEJT574TFQSG4N9RZFKYRD
13.Dació de compte de l’acord la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, de
data 4 de maig de 2020, sobre delegació d’atribucions de la Junta de Govern
de la Ciutat de Gandia a favor de l’alcaldessa i presidenta d’aquest òrgan, en
relació a l’àrea Smart City (exp.15236/2019).CSV:
9PXLQ4KRDEF334DNWKD6Y763A
14.Expedient 13323/2020.- Declaració institucional presentada conjuntament
pels grups municipal GMS/PSOE, Compromís + Gandia unida, PP i C’s
GANDIA en relació a la petició de millores normatives i de recursos als
Ajuntaments. (REGPLE 2020-0011).CSV:5Y2YKC2K36LH9ZMWKJLK9MQ96
15.Expedient 13351/2020.- Declaració institucional presentada pel Grup
Municipal Popular sobre problemes estructurals a la Seu (REGPLE
2020-0015).CSV: 3PGWSDGEQAH2FKNSEDENMXYSF
16.Expedient 13352/2020.- Declaració institucional presentada pel Grup
Municipal Popular sobre l’ingrés mínim
vital.CSV:9CW3EZC6TQNGLDCFN9WDT2FZH

DECRET

CSV:5ARZ5EM7EHT574Z4DXJR2WS23
4. Expedient 12872/2020. Aprovació Text Regulador Preu Públic per l’adquisició
de productes, articles i publicacions de l’Ajuntament de Gandia.
CSV:ARM2QZMGDZ2KLGEG5AQFKEZAT

