
 

Unitat: Secretaria General

Expte.: 4797/2018 

EXTRACTE D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2018

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 22 de març 
de  2018.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE 15 DE FEBRER (ORDINÀRIA) 
I 22 DE FEBRER (EXTRAORDINÀRIA) DE 2018.

El Ple de la Corporació aprova les actes de les sessions anteriors, celebrades en data 
15 de febrer (ordinària) i 22 de febrer (extraordinària) de 2018. 

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE):

2.1.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
IES Ausiàs March.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.2.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Les Foies.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.3.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
IES Maria Enríquez.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.4.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
IES Tirant lo Blanc.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.5.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre El 
Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  
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2.6.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Mondúber.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.7.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
IES Veles e Vents.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.8.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Roís de Corella.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.9.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Joan Martorell.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.10.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Sant Francesc de Borja.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.11.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Benipeixcar.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.12.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Joan XXIII.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.13.-    Sol·licitud  de  delegació  de  competència  i  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a 
terme el Pla Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre 
CEIP Botànic Cavanilles.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

2.14.-    Inici  del  procediment  per  a  la  concessió  de  felicitacions  públiques  a 
membres del Cos de la Policia Local de Gandia (exp. 3631/2018).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  
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3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE).

3.1.-   Modificació pressupostària per transferència de crèdits, exp. 1/T-004/2018.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

3.2.-    Modificació  de  convenis  subscrits  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  la 
Federació Local d’Associacions Culturals Falleres Junta Local Fallera de Gandia 
(exp. 4415/2018).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

3.3.-   Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-01/2018 de l’Ajuntament.

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

3.4.-   Aprovació despesa plurianual conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Ajuntament de Gandia per a la creació de la Càtedra 
‘Gandia Turisme Intel·ligent (exp. 4411/2018).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

4.-  COMISSIÓ  DEL PLE  D’URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SERVEIS  URBANS. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE).

4.1.-    Adhesió del municipi de Gandia a la iniciativa europea del ‘Pacte de les 
Alcaldies pel Clima i l’Energia’ (exp. 4267/2018).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

4.2.-    Informació  pública  del  Projecte  d’Estudi  de  Detall  illa  27  platja  ‘Gran 
Manzana’ (exp. PP-824).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

4.3.-   Projecte de reparcel·lació forçosa de la Unitat d’Execució del sòl urbà ARRU 
Simancas:  tràmit  d’audiència  de  la  nova  proposta  de  compte  de  liquidació 
definitiu (exp. PP-691).

El Ple de la Corporació aprova el dictamen sobre l’assumpte de referència.  

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DE ÒRGANS DE GOVERN

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 7 DE FEBRER FINS A 
L’11 DE MARÇ DE 2018 (art. 73 ROPLE).

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE 
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

2.1.-   Dació de compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust corresponent al 
4t trimestre de 2017 (Informesint núm. 0018 de 30/01/2018).

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.2.-   Dació de compte de l’informe de seguiment sobre l’execució del pressupost 
corresponent al 4t trimestre de 2017 (Informesint núm. 0057 de 19/02/2018).

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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2.3.-    Dació de compte de l’informe de morositat corresponent a l’exercici 2017 
(Informesint núms. 0058 de 19/02/2018 i 0059 de 20/02/2018).

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.4.-    Dació  de  compte  de  l’informe  de  auditoria  de  registres  comptables  de 
factures corresponents a l’exercici 2017 (Informesint núm. 0082 de 26/02/2018).

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.5.-   Dació de compte de l’acord de la JGCG de 12/03/2018, pel qual s’aprova el 
Pla Pressupostari de l’Ajuntament corresponent als exercicis 2019-2021.

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Es van formular reglamentàriament. 

Gandia, 29 de març  de 2018

EL REGIDOR DE GOVERN DELEGAT                 SECRETARI GENERAL                     
    D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ              ACTAL DEL PLE
                  I GOVERN OBERT                                                         
 (Decret núm. 00698, de 10/02/2017)                                   (Acord JGCG 26/02/2018)

       

                José Manuel Prieto Part                           Francisco Rius Mestre 

                                        (Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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