
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/47

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 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 28 de novembre de 
2016.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 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 21 de novembre 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 15 de novembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i  Polítiques  Inclusives,  per  la  qual  es  concedeixen  i  es  dóna  publicitat  a  les 
subvencions  dirigides  al  desenvolupament  d’itineraris  integrats  per  a  la  inserció 
sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social per als exercicis 2016 i 
2017, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb un import concedit de 50.000 
euros per a 2016 i 150.000 euros per a 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

3.- SERVEIS

3.1.-    Ratificació del decret núm. 6796 de data 17 de novembre de 2016, pel qual 
se sol·licita a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball de la Generalitat Valenciana una subvenció destinada a la contractació 
de persones en situació de desocupació de llarga durada.

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

3.2.-  Convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  els  centres 
escolars públics i  concertats  de Gandia,  per  la  seua participació en els  jocs 
escolars de le Generalitat Valenciana 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.

 



 

3.3.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  el  Club  Unió 
Esportiva Portuaris, per a la promoció de l’esport 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.

3.4.-  Bases  reguladores  de  la  convocatòria  d’ajudes  individuals  dirigides  a 
proporcionar mitjançant la utilització de bo-taxi un mitjà alternatiu de transport 
adaptat a persones afectades per greus discapacitats en la seua mobilitat per 
l’any 2017.

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

3.5.-     Modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (76a MOD PG). 
Habilitació  d’estudis  de  detall  a  la  platja  Nord  de  Gandia.  Aprovació  dels 
projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació  ambiental:  document  inicial 
estratègic i esborrany del projecte de la 76a MOD (PP-792).

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

3.6.-     Modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (76a MOD PG). 
Habilitació d’estudis de detall a la platja Nord de Gandia. Sol·licitud d’inici del 
tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat 
de la 76a MOD PG (PP-792).

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

3.7.-     Annex  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  la 
Federació  Local  d’Associacions  Culturals  Falleres  ‘Junta  Local  Fallera’  de 
Gandia de 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.-     Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-081/2016,  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, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.9.-     Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat   Asociación 
de Empresarios de Hosteleria y Turismo de la Safor (ASEMHTSA)  , 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.

 



 

3.10.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i la Comunitat de 
Regants de la Marjal de Gandia, que té per objecte la coordinació i col·laboració 
en l’adequació de camins i séquies de la marjal de Gandia.

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

3.11.-     Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Confraria 
de Pescadors de Gandia, per a cobrir despeses generals de la llotja de peix i 
despeses vinculades a accions turístiques festives 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.

3.12.-     Adjudicació a l’entitat Banco Mare Nostrum S.A. d’operació de tresoreria 
per import d’1.000.000 euros.

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

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

Aprovació del  Pla de Seguretat i  Salut de les obres d’urbanització del  sector 
Equipaments Privats 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.

Gandia, 29 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)

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-11-29T14:07:28+0100
	Gandia
	FRANCISCO RIUS MESTRE - DNI 73905657X
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-11-29T14:24:34+0100
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto




