
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/37

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE SETEMBRE 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 26 de setembre de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 19 de setembre 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 de 19 de setembre 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. Escrit de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni de data 
20 de setembre de 2016 (R.E. núm. 30810 de data 22 de setembre de 2016), en el 
qual adjunta còpia de la resolució de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la 
qual  s’accepta  la  cessió  gratuïta de l’ús de l’immoble propietat  de l’Ajuntament  de 
Gandia situat al carrer Benicanena, 81.

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 19 de setembre   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.-  Pròrroga  del  conveni  subscrit  entre  l’entitat    Cáritas  Interparroquial  de 
Gandia   i  l’Ajuntament  de  Gandia,  per  a  col·laborar  amb  el  manteniment  del 
Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja.

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

 



 

3.3.- Sol·licitud de finançament de les instal·lacions de sanejament i depuració 
per al trienni 2017-2019. Exp. 17-FO-0015.

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

3.4.- Subrogació del préstec del Banc de Santander per a la liquidació derivada 
de la resolució del contracte de concessió d’obra pública de l’aparcament del 
Prado.

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

3.5.- Dació de compte de l'informe final del programa d'iniciativa Urban Gandia 
2007-2013 per a la regeneració de Santa Anna, Beniopa i República Argentina, de 
conformitat amb la sol·licitud de la Direcció General de Fons Europeus. 

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

Gandia, 27 de setembre 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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