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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 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 31 d’octubre de 2016.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,  de 24 d’octubre 
(ordinària) i 27 d’octubre (extraordinària) de 2016.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes de 24 d’octubre 
(ordinària) i 27 d’octubre (extraordinària) 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. Decret 154/2016, de 21 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el procediment de 
selecció de funcionaris interins i es creen les borses de treball per a la provisió interina 
de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional 
(DOGV núm. 7904 de data 26 d’octubre de 2016).

2. Resolució de 24 d’octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació, per la que s’amplia el termini de justificació de les 
subvencions destinades a  les  entitats  locals  i  entitats  ciutadanes  de  la  Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 7904 de data 26 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 24 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  de 
setembre de 2016.

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

3.3.- Dació de compte del decret núm. 6237 de data 25 d’octubre de 2016, sobre 
designació de representant de l’Ajuntament de Gandia a la Junta d’Explotació 
del Serpis.

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

3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat   Asociación Prointegración 
Laboral de los Minusválidos Psíquicos Mondúber  , 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 Pares de 
Xiquets Atesos al Centre d’Estimulació Primerenca  , 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.

3.6.-  Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat    Creu  Roja  Espanyola,  
Assemblea Gandia  ,  amb l’objecte de desenvolupar el Pla d’Emergència Social 
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.- Concessió de subvenció directa a la Fundació General de la Universitat de 
València per al desenvolupament del Centre Internacional de Gandia, 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    Associació  Banda Unió 
artisticomusical Sant Francesc de Borja 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.

 



 

3.9.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat    Associació Banda Centre 
Musical de Beniopa  , 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.

3.10.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i  l’entitat    Associació Musical del  
Grau 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.

3.11.-  Conveni  singular  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  la 
Diputació Provincial de València per a l’actuació ‘Manteniment i conservació de 
zones verdes del terme municipal’.

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

3.12.-  Proposta  de  determinació  del  caràcter  prioritari  en  el  marc  del  pla 
d’inversions de la societat d’economia mixta ‘Actuacions Ambientals Integrals’, 
corresponent a l’execució del dipòsit d’aigües pluvials parc del Clot de la Mota a 
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.

Gandia, 2 de novembre 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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