
 

DEPARTAMENT: Secretaria General

ASSUMPTE: : Decret de convocatòria Ple extraordinari  i urgent dia 8 d’agost 2018.

(Expte. PLN/2018/12)

CONVOCATÒRIA

En data  de hui  la  Alcaldessa-Presidenta  ha  dictat  decret  de  convocatòria,  amb el 
següent tenor literal:  

“Atesa la situació d’emergència creada en el terme municipal de Gandia amb motiu 
dels incendis produïts en determinades zones, resulta necessari convocar una sessió 
extraordinària i urgent del ple de la Corporació, per tal d’agilitzar els tràmits necessaris 
per  la  declaració  de  les  zones  de  Marxuquera  Alta,  urbanitzacions  Montesol, 
Montepino,  Las Cumbres i  L’Ermita  i  demàs zones d’aquest  municipi  que resulten 
danyades, com a zones greument afectades per una emergència de Protecció Civil, 
com a conseqüència de l’incendi que es va iniciar al terme municipal de Llutxent el 
passat 6 d’agost. 

I tenint amb compte la gravetat de la situació per als veïns afectats que requereix una 
resposta  ràpida  per  tal  de  pal·liar  les  conseqüències  ocasionades  per  l’esmentat 
incendi el més prompte possible. 

Amb aquesta finalitat, escoltada la Junta de Portaveus celebrada en el dia de hui, i en 
virtut de les atribucions que em confereix l’article 124.4.d) de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), 

DISPOSE

PRIMER.- Avocar per a la convocatòria i la celebració de la sessió plenària de hui, per 
les raons anteriorment expressades, la competència delegada en la primera Tinenta 
d’Alcaldia mitjançant decret núm. 4669 de data 27/07/2018. 

SEGON.-  Convocar  sessió  extraordinària  i  urgent  del  Ple  de  la  Corporació,  de 
conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  46.2.b)  de  la  LRBRL  i  60.1  i  61.2  del 
Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), que tindrà lloc a la Casa de Cultura Marqués de 
González  Quirós  (Casa  de  la  Marquesa),  tenint  en  compte  la  impossibilitat  de  la 
celebració al Saló de Ple de la Casa Consistorial, que es troba actualment amb obres 
a les  15:00  hores del dia 8 d’agost 2018, amb el següent:  
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ORDRE DEL DIA

 

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria (art. 60.2 ROPLE).

2.-  Sol·licitar al Govern de la Nació la declaració de les zones de Marxuquera Alta, 
urbanitzacions Montesol, Montepino, Las Cumbres i L’Ermita i demàs zones d’aquest 
municipi que resulten dañades, com a zones greument afectades per una emergència 
de Protecció Civil, com a conseqüència de l’incendi que es va iniciar al terme municipal 
de Llutxent el passat 6 d’agost. 

3.- Donar  compte del  decret  d’alcaldia  núm.  4864 de 7 d’agost  de 2018,  pel  qual 
s’ordena la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis 
per actuar de manera immediata en lo que afecta al municipi de Gandia i als seus 
residents. 

Motivació:  Atesa la situació d’emergència creada en el terme municipal de Gandia 
amb motiu dels incendis produïts en determinades zones, resulta necessari convocar 
una sessió extraordinària i urgent del ple de la Corporació, per tal d’agilitzar els tràmits 
necessaris  per  la  declaració  de  les  zones  de  Marxuquera  Alta,  urbanitzacions 
Montesol, Montepino, Las Cumbres i L’Ermita i demàs zones d’aquest municipi que 
resulten danyades, com a zones greument afectades per una emergència de Protecció 
Civil, com a conseqüència de l’incendi que es va iniciar al terme municipal de Llutxent  
el passat 6 d’agost. 

I tenint amb compte la gravetat de la situació per als veïns afectats que requereix una 
resposta  ràpida  per  tal  de  pal·liar  les  conseqüències  ocasionades  per  l’esmentat 
incendi el més prompte possible”. 

Gandia, en data 8 d’agost consignada al marge   
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