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Expte. PLN/2019/20
EXTRACTE D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2019.
En compliment i als efectes que disposen l'article 56.1 i la disposició addicional 8.f) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 112 del
Reglament Orgànic, del Ple (ROGPLE), em plau comunicar-vos els acords que, en
extracte, han estat adoptats pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
desembre de 2019.
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 21 de novembre de 2019
(ordinaria).

2.Expedient 15510/2019. Proposta de modificació de la destinació de les
asignacions als grups polítics, modificant la lletra l) de l’apartat Sisè de l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 11 de juliol de 2019, relativa a la
destinació de les assignacions establides, que tindrà la següent redacció:
l) Transferències als partits polítics sota les sigles dels quals van concórrer en
les eleccions municipals en virtut de l'article 2.1.e de la Llei 8/2007, de
Finançament de Partits Polítics. Aquesta transferència haurà de ser justificada
mitjançant memòria en la qual constarà l'import, l'objectiu o finalitat i el
beneficiari’.
El Ple de la Corporació aprova aquest dictamen per unanimitat.

3. Expedient 27751/2019. Sol·licitud candidatura de Gandia a l'obtenció del segell
del reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF). Sol·licitar a UNICEF
Comité Español la consideració de Gandia com a candidata al Reconeixement
com Ciutat Amiga de la Infància, com a expressió de compromís de treballar de
forma coordinada i estable a favor de la infància i de la adolescència des de una
perspectiva de drets.
El Ple de la Corporació aprova aquest dictamen per unanimitat.
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El Ple de la Corporació, aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior, i autoritza
la seua transcripció al llibre d’actes corresponent.

4. Expedient 29030/2019- Proposta de resolució del grup municipal C’s Gandia
per a l'eliminació de plaques commemoratives i qualsevol tipus d'al·lusió a
personalitats condemnades per corrupció REGPLE 2019-0031. Revisar les
plaques conmemoratives i qualsevol tipus d'al·lusió que presidisquen els espais
públics de la nostra ciutat, amb l'objecto de trobar aquelles persones distingides
de les quals hagen sigut condemnades, en sentència ferma, per corrupció.
Si de la cerca anterior resultara algun nom, retirar aquesta placa commemorativa
o qualsevol tipus d'al·lusió a la persona condemnada pels fets que estem
tractant en aquesta moció”.
El Ple de la Corporació aprova aquest dictamen per unanimitat.
5. Expedient 28907/2019. Adhesió del municipi de Gandia a la Red Española de
Ciudades Inteligentes. Sol·licitar l'Adhesió del municipi de Gandia a la «RED
ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES» (RECI). L’acceptació dels estatuts de
la Red RECI que consten com annex. Facultar a l'Alcaldessa de Gandia per a
representar a l'Ajuntament en la xarxa en totes les actuacions que requerisquen
la seua execució. Anomenar al Cap de Polítiques econòmiques, innovació i
turisme com a responsable tècnic de Gandia en la xarxa. Realitzar consulta al
Ministeri d’Hisenda en relació amb la adhesió en els termes de la Disposició
Adicional Novena de la Llei reguladora de les bases de règim local'.
El Ple de la Corporació aprova aquest dictamen per unanimitat.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
6.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE NOVEMBRE AL
11 DE DESEMBRE DE 2019. (art. 73 ROPLE).

7.- Dació compte del Decret núm. 8050 de data 26/11/2019 de l’Alcaldia, sobre
designació dels membres integrants del Consell Sectorial de la Infància de
Gandia (exp. 27231/2019).
El Ple de la Corporació queda assabentat.
8.- Dació compte del Decret núm. 8153 de data 29/11/2019 de l’Alcaldia, sobre
designació dels membres integrants dels Consell Local de Comerç de Gandia
(exp. 27229/2019).
El Ple de la Corporació queda assabentat.
9. Informe d'Intervenció sobre càlcul del perìode mitjà de pagamanet a
proveïdors (PMP) corresponent al mes d'octubre de 2019 (INFORMESINT
2019-0650 de 26/11/2019) (exp.26752/2019)
El Ple de la Corporació queda assabentat.
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El ple de la corporació queda assabentat.

10.- Propuesta de Moción no resolutiva del Grupo Municipal pPpular de Gandia
sobre el estudio informativo del tren de la Costa Cullera-Gandia-Oliva-Denia.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

11.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6).
Es van formular reglamentàriament.
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Gandia, data i firma consignada al marge segons codificació electrònica.

