
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/35

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE 
GANDIA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 14 D’AGOST DE 2018

En compliment i als efectes que disposen l’article 56.1 i la disposició addicional 8a-f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 
196.3  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats 
Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  em  plau 
comunicar-vos els acords que, en extracte, han estat adoptats per la Junta de Govern 
de la Ciutat de Gandia, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 14 d’agost 
de 2018.

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, ratifica el caràcter urgent 
de la convocatòria.

2.-     Dació de compte del decret núm. 4950, de data 14 d’agost de 2018, deixant 
sense  efecte  els  decrets  de  data  27/07/18,  sobre  avocació  temporal  de  les 
atribucions delegades per l’Alcaldia en membres corporatius i òrgans directius.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret, transcrit en tots els seus termes.

3.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia en sessió de 30 de juliol  de 2018 (punt 3.9 de l’ordre del  dia),  sobre 
avocació  temporal  d’atribucions  delegades  per  aquest  òrgan  en  membres 
corporatius i òrgans directius. Delegació d’atribucions en l’Alcaldia.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN

(Decret núm. 3174 de 28/05/2018)
José Manuel Prieto Part Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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