Per tal de poder preparar adequadament la convocatòria de la Junta de Govern de la Ciutat
de Gandia, l’ordre del dia i els assumptes que s’hi ha de tractar, les propostes que arriben a
la Secretaria General des dels diferents departaments s’han de presentar 48 hores abans de
la convocatòria; per tant, només s’admetran les presentades fins al dimecres a les 14.30
hores.
Així mateix, es recorda que les propostes que es presenten han d’anar rubricades pel cap de
servei, acompanyades dels expedients respectius així com la proposta signada per la
regidoria respectiva.
Si del contingut de l’assumpte o expedient es pot derivar compromís de despesa o obligació
econòmica per a l’Ajuntament, haurà d’incorporar-se la prèvia retenció de crèdit o l’oportú
informe econòmic.
De la mateixa forma, si es requereix informe jurídic, s’ha de comptar amb l’emés per
l’Assessoria Jurídica, o la nota de conformitat d’aquesta pel que fa a l’informe que conté, en
el seu cas, l’expedient.
L’esmentada documentació de cada departament s’entregarà –físicament o mitjançant, al
seu cas, l‘ús de la plataforma virtual Gestiona- davant la Secretaria General del Ple, en
funcions de titular de l’òrgan de recolzament de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia
(acord JGL 2/08/2010), fins les 14,30 hores del dimecres previ a la convocatòria de sessió.
La documentació que arribe amb posterioritat serà tinguda en compte per a la propera Junta
de Govern.
La que no complisca els requisits assenyalats, serà rebutjada, per a la seva cumplimentació,
pel Departament corresponent.
Qualsevol dubte pel que fa a la present Instrucció, serà atesa i resolta per aquesta Tinença
d’Alcaldia, mitjançant la col·laboració de la Secretaria General del Ple.
Gandia, 14 de febrer de 2012.
REGIDOR DE GOVERN TITULAR DE L’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ,
COORDINACIÓ DE GOVERN
I JOVENTUT
(D. 408 de 30/01/2012 i acord JG 06/02/2012)
Víctor Soler Beneyto

Cód. Validación: 5AFE3E5QGANNSZT7EQQTGZQ9R | Verificación: http://gandia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Víctor Soler Beneyto (1 de 1)
Firmado electrónicamente
Fecha Firma: 14/02/2012
HASH: 2cc8a68e7c39c9e176f819e537f81464

INSTRUCCIÓ DEL TINENT D’ALCALDE DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ,
MODERNITZACIÓ, COORDINACIÓ DE GOVERN I JOVENTUT SOBRE REMISSIÓ
D’ASSUMPTES DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA

