
DEPARTAMENT: Secretaria General

ASSUMPTE: Convocatòria Ple extraordinari dia 11 d’octubre de 2018 (Expte. PLN/2018/14)

CONVOCATÒRIA

Per tal d’acomplir el Decret de l’Alcaldia-Presidència, de data de hui, i de conformitat  
amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases  del  Règim  Local,  i  62  del  Reglament  Orgànic  del  Ple  (ROPLE)  em  plau 
convocar-vos  a  la  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  que  celebrarà  el  PLE  DE 
L’AJUNTAMENT, el dia  11 d’octubre de 2018,  a les 10.30  hores, amb subjecció a 
l’ordre del dia que es detalla( escoltada la Junta de Portaveus del 05/10/2018 segons 
l’article 53.1.A del ROPLE).
 
A partir d’aquesta data, queda a la vostra disposició l’expedient i tots els antecedents 
que  es  relacionen  amb  els  assumptes  a  tractar,  que  es  podrà  consultar  en  les 
dependències  de  la  Secretaria  General,  així  com  en  l’agenda  corporativa  de  la 
plataforma Intranet. 

ORDRE DEL DIA

1.-  COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME,   MEDI  AMBIENT I  SERVEIS URBANS. 
Dictamen (arts. 70 i 136 ROPLE):

1.1.-  Compareixença  de l’Ajuntament  de Gandia  a  l’acte  d’amollonament  entre  els 
termes municipals de Xeraco-Gandia per la zona de la “platja del Corriol”, i sol·licitud 
d’ajornament  fins que no es disposen dels  informes sectorials corresponents (exp. 
PP-814)

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52, 70 i 136 ROPLE):

2.1.- Pressupost participatiu 2018 (exp. 18579/2018).

Motivació: el caràcter extraordinari de la sessió es justifica per una part, pel que fa al 
punt 1.1 de l’ordre del dia, en la necessitat de donar compliment, prèvia aprovació pel 
ple  de la  Corporació,  al  requeriment  efectuat  per  l’Ajuntament  de Xeraco per  a  la 
compareixença de l’Ajuntament de Gandia al acte convocat el dia 15/10/2018, a les 
12.00 hores, es durà a terme l’amollonament entre el termes municipals de Xeraco i 
Gandia, zona de la platja del Corriol.

I per altra banda, pel que fa al punt 2.1 de l’ordre del dia, el caràcter extraordinari de la 
sessió  es  justifica  en  la  necessitat  d’aprovar  les  inversions  corresponents  als 
pressupostos participatius de l’exercici 2018, per a que es puguen executar en aquest 
exercici ja que no es poden incorporar al exercici següent. A més ha de tindre´s en 
compte que el pressupost vigent es va aprovar definitivament en data 20 de juliol de 
2018. 

Gandia, en data i firma al marge segons codificació electrònica. 
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