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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 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 17 d’octubre de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 10 d’octubre 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 10 d’octubre 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 4 d’octubre de 2016, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es 
publica  la  relació  de  festes  laborals  per  a  l’any  2017  (BOE núm.  244  de  data  8 
d’octubre de 2016).

2. Decret  núm.  5993  de  data  13  d’octubre  de  2016,  sobre  personació  Diligències 
Preliminars A123/16-2, Tribunal de Comptes.

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 11 d’octubre   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 l’informe de l’Interventor General Municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes d’agost 
de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe. 

3.3.- Aprovació de la inclusió de clàusules de responsabilitat social en els plecs 

 



 

de clàusules administratives particulars.

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 la    Fundación Nuestra Señora del  
Amparo  (Preventorio)  ,  amb  l’objecte  de  col·laborar  amb  el  manteniment  de 
l’entitat, 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 de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer de la Safor  ,  amb l’objecte de col·laborar amb esta 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 entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat    Asociación de la Safor de 
Ayuda a  Enfermos Mentales (ASAEM)  ,  amb l’objecte  de col·laborar  amb esta 
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.

Gandia, 17 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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