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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/7

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

27 / de juliol / 2020 a les 10:00

Lloc

Videoconferència
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«ID de reunión: 959 9662 1860»
L'art. 46.3 de la LRBRL disposa que "En tot cas, quan
concórreguen situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedisquen o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació
descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substituïsca a
aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent,
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per
mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres
participants es troben en territori espanyol i quede acreditada la
seua identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre
ells en temps real durant la sessió, disposant-se els mitjans
necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de les mateixes
segons siga procedent legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les
audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics
o audiovisuals que garantisquen adequadament la seguretat
tecnològica, l'efectiva participació política dels seus membres, la
validesa del debat i votació dels acords que s'adopten."

Número: 2020-4696 Data: 22/07/2020

Ordinària
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Tipus de
convocatòria
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Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 22/07/2020
HASH: ebaeefb97e7a25183869499b7a9a009c

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Per tot l'anteriorment exposat es considera necessària la celebració
de la pròxima sessió plenari per videoconferència.

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 de l'acta de la sessió anterior de data 18 de juny 2020
2. Modificació Text Regulador Preu Públic d'Aparcaments Municipals Coberts
(exp. 17476/2020) CSV: 7ZPAHHMMH7DMG6ZJEWECDSSJH
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Atés que d'acord amb l'apartat 1.3 de l'annex I de l'Acord de 19 de
juny, del Consell, que s'addiciona per RESOLUCIÓ de 17 de juliol
de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de
modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de
l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció
enfront del Covid-19, les persones de sis anys d'ara en avant estan
obligades a l'ús de la màscara en tot moment en la via pública, en
espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic.

DECRET

Considerant la dificultat de celebració presencial de la sessió
plenària prevista per a dilluns que ve 27 de juliol tenint en compte
que és impossible respectar la distància mínima de seguretat entre
els assistents amb la ubicació actual dels escons destinats a els/les
regidors llevat que es duguera a terme una reestructuració del saló
a l'efecte del seu condicionament en condicions adequades per al
funcionament normal de la sessió incloent aquesta la utilització dels
micros per part dels membres de la Corporació que hagen
d'intervindre a cada moment, la qual cosa seria una mesura
desproporcionada i menys garantista als efectes sanitaris, que la
celebració de la sessió per videoconferència.

Número: 2020-4696 Data: 22/07/2020

Atesa la detecció dels nous casos de COVID-19 en el municipi de
Gandia que han ocasionat la necessitat d'adopció de mesures
addicionals tendents a contindre la propagació del coronavirus,
establides aquestes en la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2020, de
la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s'acorda la suspensió temporal d'activitat dels locals de discoteques
i bars d'oci nocturn de la ciutat de Gandia durant 14 dies comptats a
partir del dissabte 18 de juliol, com a conseqüència de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 que viu en l'actualitat la
localitat.

C) Precs i preguntes
17.PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE)
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) Activitat de control
6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 10 DE JUNY AL
15 DE JULIOL DE 2020 (art. 73 ROPLE)
7. Dació de compte de l'informe resum de control intern 2019 (exp. 17241/2020)
CSV: AXD5KWRG49HM5SGQ7S735Y5MZv:
8. Dació de compte de l'informe d'auditoria d'actuacions ambientals integrals,
exercici 2019 (exp. 17334/2020) CSV: 94KX64DAYAP4SFSF9E46SMXDZ
9. Dació de compte de l'informe d'intervenció del PMP de mes de maig.
(exp 14665/2020) CSV: 55R7X674TJJJNWAT2XM2QMZAE
10.Dació de compte de l'informe de la sindicatura sobre Auditoria Operativa
Actuacions Ambiental en Ajuntaments de més de 10.000 Habitants
(exp.15507/2020)Web per a validar: https: //www.sindicom.gva.es/verifica.html
CSV:e8d586a3-a044-4732-b99d-9ca79f51cb26
11.Dació de compte del decret núm. 4511 de 16/07/2020, de l’Alcaldia, pel qual
es designen els membres integrants del Consell Animalista de Gandia (exp.
1631/2020)CSV: 5QEK4MD9NTD4KAWN94M6CJMM4
12.Declaració institucional presentada pel grup municipal Compromís Més
Gandia unida en suport al camp valencià (exp.
17916/2020)CSV:C2HRJCCTJKDRCE9A9WNAA7ATW
13.Declaració institucional presentada pel grup municipal Compromís Més
Gandia Unida sobre adhesió de l'aliança europea per a
una reconstrucció verda (exp 17952/2020) CSV:
3TYXX4NTHJPWTEAETD93YXLKE
14.Declaració Institucional presentada pel grup municipal PSPV-PSOE sobre
adopció Mesures reforçar sanitat pública (exp. 17956/2020)
CSV:3DHMWQ4X2ZWHGKWT4HJQ75MDL
15.Declaració institucional presentada pel grup municipal PP relativa a l’Ordre
Ministerial 423/2020 per la qual s’estableix un pla de gestió per a la
conservació dels recursos pesquers demersals al Mediterrani (exp
17962/2020) CSV: 4ZQGCX2JJ65JFQH6PFZXTGWSS
16.Declaració institucional presentada pel grup municipal C’s Gandia per la qual
es reclamen mesures de garantia per a la seguretat i
la convivència ciutadanes enfront de l’ocupació il·legal d’habitatges
(exp 17964/2020) CSV:6FMKWJCKSGEA2AM227GGWSNDQ
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3. Autorització de prèstec per a actuacions ambientals integrals per al
finançament del dipòsit de pluvials del Clot de la Mota (exp. 17546/2020)
CSV: 3S5SRPN2CWWKT42T3LJRN3JXG
4. Modificació de Crèdit Expedient 1/E-005/2020 (exp. 17829/2020)
CSV:4NSZWPELMHPS7QRE6Q743XEXL i CSV:
5774HTWZDJEP576QHLSZN77Y2
5. Expedient 17980/2020. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i
Indemnitzacions) CSV: 6HJ7XEG7PJGGRQWZ65W3GDE52

