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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 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 24 d’octubre de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 17 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 17 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 19 d’octubre de 2016,  de la  Conselleria  de Justícia,  Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es concedeixen i 
es dóna publicitat a les subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en 
matèria de recuperació de la memòria històrica, a fi de la promoció de la convivència 
democràtica,  desenvolupades  per  ajuntaments  i  mancomunitat  de  la  Comunitat 
Valenciana, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia com a beneficiari de 12.749,15 € 
per a realitzar el  Projecte de recuperació dels refugis de la Guerra Civil Espanyola.  
«Als  subterranis  del  mercat  municipal  de  Gandia» (DOGV núm.  7901 de  data  21 
d’octubre de 2016).

2. Escrit del secretari general de la Federación Española de Municipios y Provincias de 
data 3 d’octubre de 2016, en el qual comunica que s’han concedit a l’Ajuntament de 
Gandia dues subvencions, per als projectes  Prevenció de l’osteoporosi i pèrdua de 
mobilitat en persones majors (5.262,66 €) i Campanya de prevenció i informació sobre  
consum recreatiu d’alcohol i altres drogues i convivència ciutadana (4.093,18 €).

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 17 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 dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut a la 
sessió extraordinària del dia 24 de maig de 2016.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords. 

3.3.- Dació de compte dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut a la 
sessió ordinària del dia 28 de juny de 2016.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords. 

3.4.- Dació de compte dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut a la 
sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2016.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords. 

3.5.- Dació de compte dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut a la 
sessió extraordinària del dia 29 de setembre de 2016.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords. 

3.6.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat   Asociación de Minusválidos 
Físicos de Gandia  , 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.

3.7.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i  l’entitat    Associació Mosaic  ,  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.

3.8.-  Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat    Fundación  Arzobispo 
Miguel Roca  , 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.

3.9.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat   Asociació Prominusválidos 
Psíquicos 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.

 



 

3.10.-  Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat    Asociació 
Prominusválidos Psíquicos 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.

3.11.-  Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat    Associació  de 
Comerciants  de  República  Argentina,  El·líptica  i  Adjacents  ,  amb  l’objecte  de 
col·laborar en les activitats de l’associació.

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

3.12.-  Concessió  de  subvenció  directa  a  UNED-Centre  regional  Alzira,  amb 
l’objecte de dur a terme els serveis que, com a institució universitària, presta en 
el camp de la docència i la difusió de la cultura, 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.-  Criteris  i  condicions per a  la concessió de forma directa  i  excepcional 
d’ajudes per al servei de menjador escolar, curs 2016-2017.

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

3.14.-  Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Gandia  al  programa  de  la  Diputació  de 
València per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals de la 
província  de  València  per  a  realitzar  pràctiques  formatives  en  el  marc  del 
programa  de  pràctiques  formatives  en  la  modalitat  “post”.  BDNS  (identif.): 
310596.

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

3.15.- Aprovació dels projectes necessaris per al tràmit d'Avaluació Ambiental: 
Document Inicial  Estratègic i  Esborrany del  Projecte de la 79a MOD PG (exp. 
PP-801).

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

3.16.- Sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació ambiental i territorial de la 79a MOD 
PG (exp. PP-801).

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

3.17.- Resolució de l’informe ambiental i territorial de la 77a modificació puntual 
de l’ordenació detallada del Pla General: modificació de l’ordenança de rètols 
monopostes (exp. PP-799).

 



 

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

Gandia, 24 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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