
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/4

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE FEBRER DE 2016

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 ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 25 de gener de 2016.

Llegida la minuta de l’acta de la sessió anterior, la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes l’acta del 25 de gener de 2016, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  
 
2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

Es dóna compte de:

1.- Escrit  del  director  de  l’Escola  Superior  d’Arxivística  i  Gestió  de  Documents 
(ESAGED), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 8 de gener de 
2016, pel qual s’agraeix a l’Ajuntament de Gandia la seua col·laboració en la sessió 
que es va impartir el passat dia 16 de desembre de 2015 a la seu de la UAB, sobre el  
tema To be or not to be. Procediment electrònic & simplificació documental, a càrrec 
dels funcionaris públics municipals, el Sr. Lorenzo Pérez Sarrion (Secretari General del 
Ple) i el Sr. Joan Carles Faus Mascarell (Tècnic de Processos i Arxiu Administratiu). I 
emplaça a l’Ajuntament a continuar amb aquesta col·laboració per al curs 2016-2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

  
3.- SERVEIS

3.1.-    Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 28 de gener de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació de compte de la resolució de 25 de gener de 2016, de la Secretaria  
Autonòmica d’Hisenda de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aprovant 
el Pla Econòmic-Financer de l’Ajuntament de Gandia 2015-2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada de la resolució 
transcrita en tots els seus termes.

 



 

3.3.-   Modificació del lloc de treball núm. 08/001 (tresorer).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova 
la proposta sobre l’assumpte de referència.
 
3.4.-   Rectificació d’error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, en sessió d’11 de gener de 2016, sobre avocació d’atribucions 
delegades per aquest òrgan, en matèria de recursos humans, en el Coordinador 
General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans. Delegació d’atribucions en 
esta  matèria  a  favor  del  regidor  de  govern  titular  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert.

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

3.5.-    Ratificació dels acords adoptats en la reunió celebrada el 28 d’octubre de 
2015 entre els representants del Ministeri de Foment-Demarcació de Carreteres 
de l’Estat  en  la  Comunitat  Valenciana i  l’Ajuntament  de Gandia,  en  relació a 
l’expedient de les obres ‘N-337. Accés Sud al Port de Gandia des de la carretera 
N-332, PK 220,800’.

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

3.6.-    Renovació  del  conveni  entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  i 
l’Ajuntament de Gandia, per a la creació de la Càtedra d’Innovació Campus de 
Gandia.

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

3.7.-    Conveni  de  col•laboració  entre  l’Ajuntament  i  l’entitat  Fundación  Santa 
María  la  Real,  per  a  la  implantació  del  programa  ‘Lanzaderas  de  empleo  y 
emprendimiento solidario’.

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

3.8.-    Aprovació del  tràmit  del  document inicial  estratègic i  de l’esborrany del 
projecte  de la  70a modificació del  Pla  General,  per  a  la  sol•licitud d’inici  del 
tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat 
(PP-788).

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

Gandia, 1 de febrer de 2016 
EL REGIDOR SECRETARI DE LA 

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

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

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge
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