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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 D’OCTUBRE 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 5 d’octubre de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 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 26 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. Resolució de 28 de setembre de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils als efectes de còmputs 
de terminis, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2016, a partir  
del dia 2 d’octubre de 2016 (BOP núm. 238 de data 1 d’octubre de 2016).

2. Decret núm. 5810 de data 4 d’octubre de 2016, en el qual s’aprova la instrucció 
2/2016,  del  regidor  titular  de l’Àrea  d’Administració,  Modernització  i  Govern  Obert, 
respecte a la implantació i el desenvolupament de sistemes d’informació.

3. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre ampliació del 
termini  de  justificació  del  programa  La  Dipu  te  Beca (BOPV núm.  191 de  data  3 
d’octubre de 2016).

4. Decret  núm.  5811  de  data  4  d’octubre  de  2016,  de  delegació  en  la  1a tinenta 
d’Alcaldia,  Sra.  Lorena  Milvaques,  de  l’exercici  de  les  atribucions  reservades  a 
l’Alcaldia des del dia 6 fins al 13 d’octubre 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 27 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.-  Dació de compte del decret núm. 5743 de data 28 de setembre de 2016, 
sobre designació dels membres integrants del Consell Local de Comerç.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia queda assabentada de l’esmentat decret 
en tots els seus termes.

3.3.- Trasllat a la Direcció Territorial d’Urbanisme de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori de l’informe emés pel Departament 
d’Urbanisme en referència a la sol·licitud de declaració d’interés comunitari per a 
la  instal·lació d’un càmping en  sòl  no urbanitzable  d’aquest  terme municipal 
(exp. PP-803).

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

3.4.-  Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat  Associació  Col·lectiu 
Obertament, amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat durant l’any 2016.

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

3.5.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Associació Diagnosticats de 
Fibromiàlgia i  Síndrome Fatiga Crònica de Gandia la comarca de Safor,  amb 
l’objecte de col·laborar amb l’entitat durant l’any 2016.

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

3.6.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia,  l’associació 
ASMISAF  i  la  Fundació  Konecta  dins  del  Programa  d’Integració  Laboral  de 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual i Malaltia Mental de la Fundació Mapfre.

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

3.7.- Aprovació del projecte de rehabilitació ‘in situ’ del col·lector al carrer Clot 
de la Mota i avinguda del Nord de la platja de Gandia.

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

 



 

3.8.-  Sol·licitud  d’ajudes  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per a la realització d’activitats relacionades amb el 
consum durant  l’exercici  2016,  d’acord amb l’ordre 14/2016 de 5 d’agost,  del 
Consell.

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

3.10.-  Sol·licitud  d’ajudes  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per al finançament de les despeses derivades de la 
realització de plans d’acció comercial, d’acord amb l’ordre 14/2016 de 5 d’agost, 
del Consell.

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

3.11.-  Sol·licitud  d’ajudes  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per al finançament de les despeses derivades de la 
realització d’estudis en mercats ambulants,  d’acord amb l’ordre 14/2016 de 5 
d’agost, del Consell.

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

3.12.-    Con  veni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Consell 
dels Joves de Gandia (CJG), per a la gestió, la dinamització i el suport d’accions 
relacionades amb el món juvenil, any 2016.

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

3.13.- Aprovació del plec de condicions que regularà la contractació d’operació o 
operacions de Tresoreria per import màxim de 13.900.000 euros, amb destinació 
a la cancel·lació de les operacions de Tresoreria vigents.

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

3.14.- Autorització per a sol·licitar la subvenció del ‘Plan Movea’, convocada pel 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el marc del Real Decret 1078/2015, de 
27 de novembre, per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

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

3.15.- Sol·licitud d’adhesió al Pacte Valencià per a la Mobilitat Segura i Sostenible 
(Pacte CA90).

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

3.16.-     Informe  a  les  al·legacions  que  fonamenten  els  recursos  de  reposició 
plantejats  contra  la resolució de 21 de juliol  de 2016 del  director  general  de 

 



 

Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, pel que fa a l’autorització de la 
tarifa per al servei de subministrament domiciliari d’aigua

Es retira de l’ordre del dia.

Gandia, 7 d’octubre 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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