
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/46

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE NOVEMBRE 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 21 de novembre de 
2016.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 14 de novembre 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 14 de novembre de 2016, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

No hi ha cap assumpte en aquest punt de l'ordre del dia.

3.- SERVEIS

3.1.-    Dació de compte de l’acord adoptat  pel  Comité  de Seguretat  i  Salut  de 
l’Ajuntament de Gandia en sessió de 3 de novembre de 2016.

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

3.2.-   Ratificació  del  decret  núm.  6737  de  15  de  novembre  de  2016,  sobre 
designació de representants de l’Ajuntament en el conveni subscrit en data 19 
d’abril de 2007 entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament per a la construcció, 
finançament i conservació de l’antiga N-332 i millora dels vials de l’accés nord al 
Port d’Interés General de Gandia.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret en tots els seus termes.

3.3.- Sol·licitud d’ajuda econòmica al Patronat Provincial de Turisme de València 
per  a  l’obtenció i  manteniment de  les  certificacions Q de Qualitat  Turística i  
Bandera Blava a les platges durant l’exercici 2016.

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

 



 

3.4.- Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres escolars públics i 
concertats  de  Gandia  per  a  la  seua  participació  en  els  jocs  escolars  de  la 
Generalitat Valenciana durant l’any 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.5.-     Sol·licitud d’autorització per al finançament de projectes inclosos en el Pla 
Especial  de  Suport  a  la  Inversió  Productiva  en  Municipis  de  la  Comunitat 
Valenciana (Pla Confiança) (POMO-342).

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

3.6.-     Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial de data 10 de 
juliol  de  2014,  formulada  per  la  Sra.  M.C.C.R.,  per  lesions  suposadament 
causades per ensopegada amb passarel·la d’accés a la platja (exp. RP 041/2014).

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  de  l’expedient  de  contractació  CONT-081/2015,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  ‘Prestació  de  serveis  esportius,  recepció, 
manteniment  i  neteja  al  Centre  Esportiu  del  Grau’ i  els  plecs  de  clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte. 

3.8.-     Renúncia i  nomenament del  funcionari  responsable del  contracte d’obra 
consistent en la urbanització de la zona d’Equipaments Privats en sòl urbà de la 
platja de Gandia (exp. CONT-022/2014).

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

3.9.-     Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del projecte i plec de 
condicions particulars  per a la concessió de l’ocupació privativa de béns de 
domini públic del terme municipal de Gandia per a la gestió i manteniment de la 
senyalització, mupis i altres elements del mobiliari urbà informatiu que inclou 
l’ús, l’ampliació, gestió i manteniment del sistema de suports instal·lats en el 
domini públic per a bicicletes (exp. PATR-010/2016).

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  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat 
Fundación  de  Trabajadores  de  la  Siderurgia  Integral  ,  per  a  la  prevenció  i 
integració social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

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

 



 

3.11.-     Ratificació del conveni subscrit en data 11 de novembre de 2016, entre la 
Federació de Falles de Gandia i l’Ajuntament, pel qual se cedeix a aquest uns 
ninots indultats dipositats al Museu Faller 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, 21 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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