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Ajuntament de Gandia
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre derogació del 
reglament d’exclusió d’obligació de presentar factura 
electrónica en aquelles factures inferiors a 5.000 euros.

EDICTE
No havent-se formulat reclamacions durant el tràmit d’informació 
pública i audiència als interessats de l’expedient instruït al efecte, 
mitjançant la inserció d’edicte en el BOP núm.245, ha esdevingut 
definitiu l’acord adoptat per la Comissió del Ple d’Economia i Hi-
senda, en sessió celebrada el dia 14-12-2017 (en l’exercici de les 
atribucions de caràcter decisori delegades pel Ple de la Corporació 
en sessió de 6 de juliol de 2015), sobre Derogació del Reglament 
sobre l’exclusió de presentar factura electrònica en aquelles factures 
inferiors a 5.000 euros. 
La qual cosa es fa pública als efectes i en compliment del que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i 52.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.
Contra l’acord d’aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que 
posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar di-
rectament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio-
sa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà 
al de publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de València, de conformitat amb el que disposen els articles 
10-1.b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Gandia, 12 de febrero de 2018.—El secretari general del ple (R. 
Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12), Lorenzo Pérez 
Sarrión.
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