
 

Unitat: Secretaria General.
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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 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 22 de febrer de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 8 de febrer 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 8 de febrer de 2016, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  
 
2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

Es dóna compte del següent:

1.-  Resolució  de  26  de  gener  de  2016,  de  la  Secretaria  General  de  Coordinació 
Autonòmica i  Local,  per la qual es desenrotlla  la informació a subministrar per les 
corporacions locals relativa a l’esforç fiscal i la seua comprovació en les delegacions 
d’Economia i Hisenda (BOE núm. 31 de data 5 de febrer de 2016).

2.- Decret 8/2016, de 5 de febrer, del Consell,  pel qual s’aprova el Reglament dels 
òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat (DOCV núm. 7714 de data 8 de febrer 
de 2016).

3.- Resolució de 30 de desembre de 2015, de la secretària autonòmica d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i directora general del SERVEF, per la 
qual es publiquen les subvencions concedides pel SERVEF durant el quart trimestre 
de 2015 i es dóna publicitat a dues subvencions concedides en anys anteriors (DOCV 
núm. 7715 de data 9 de febrer de 2016).

4.- Edicte  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  l’exposició 
pública i  notificació col·lectiva del padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica i de diverses taxes que s’indiquen, per a l’exercici 2016, dels ajuntaments 
que es relacionen, entre els quals figura el de Gandia amb l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, la Taxa de Recollida de Fems Urbana i la Taxa de Guals (BOPV 
núm. 30 de data 15 de febrer de 2016).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquests assumptes 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 8 de febrer 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 proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 15 de febrer de 2016.

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

3.3.- Dació de compte del decret núm. 0791 de data 17 de febrer de 2016, sobre 
designació dels membres integrants del Consell Sectorial de Benestar Social.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada de l’esmentat 
decret. 
 
3.4.-  Nomenament del  responsable de les beques del  contracte de concessió 
d’ús privatiu de domini públic en el polígon Alcodar de Gandia per a l’exercici 
d’una  activitat  empresarial  educativa-cultural  i  instal·lacions  esportives 
accessòries (PATR-021/2012).

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

3.5.-  Informe de les al·legacions presentades durant  el  tràmit  d’audiència  als 
possibles  titulars  de  dret  indemnitzatoris  en  el  projecte  de  reparcel·lació 
Equipaments Privats de la platja de Gandia (PP-735).

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

3.6.- Autorització per a l’aplicació del Fons de Contingència.

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

3.7.- Personació de l’Ajuntament de Gandia en les Diligències Prèvies 3589/2014 
que  se  segueixen  al  Jutjat  d’Instrucció  núm.  3  de  Gandia,  i  nomenament 
d’advocat i procurador que duguen a terme la representació de l’Ajuntament i la 
defensa dels interessos municipals.

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

3.8.- Personació de l’Ajuntament de Gandia en les Diligències Prèvies 40/2015 
que  se  segueixen  al  Jutjat  d’Instrucció  núm.  3  de  Gandia,  i  nomenament 
d’advocat i procurador que duguen a terme la representació de l’Ajuntament i la 
defensa dels interessos municipals.

 



 

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

3.9.- Aprovació de l’expedient i els plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques del contracte administratiu especial consistent en 
alienació de la parcel·la municipal núm. 34 C8-1, pla parcial Benieto-Ciutat del 
Transport, patrimoni públic del sòl (CONT-012/2016). 

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

Gandia, 23 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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