
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/48

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE DESEMBRE 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 12 de desembre de 
2016.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 28 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 28 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. Anunci  de  l’Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València  sobre  exposició  al 
públic de la concessió de subvencions a ajuntaments majors de 30.000 habitants de la 
província de València, destinades a desenrotllar programes i activitats que fomenten la 
igualtat entre dones i hòmens i/o en contra la violència de gènere, any 2016, en el qual 
consta l’Ajuntament de Gandia com a beneficiari d’una ajuda de 30.000 € (BOPV núm. 
230 de data 29 de novembre de 2016).

2. Llei  11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928 de 
data 30 de novembre de 2016).

3. Resolució d’1 de desembre de 2016,  de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  concedeixen  ajudes  econòmiques  destinades  a 
ajuntaments,  mancomunitats  de municipis  i  entitats  locals  menors de la  Comunitat 
Valenciana i del Carxe, en la qual consta una subvenció de 15.958,75 € a l’Ajuntament 
de Gandia (DOGV núm. 7931 de data 5 de desembre 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 28 de novembre 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’octubre de 2016.

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

3.3.-  Resolució  d’al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  conveni  entre 
l’Ajuntament de Gandia i l’empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., per a 
l’electrificació del sector Equipaments Privats de la Platja de Gandia (PP-735).

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

3.4.- Pròrroga i  modificació del  conveni subscrit en data 13 de maig de 2013 
entre l’Ajuntament de Gandia i l’associació Escola de Música Districte Marítim 
Grau de Gandia, per a impartir ensenyaments musicals 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.

3.5.-     Pròrroga i  modificació del  conveni subscrit  en data 13 de maig de 2013 
entre l’Ajuntament de Gandia i l’associació Unió Artístico Musical Sant Francesc 
de Borja, per a impartir ensenyaments musicals 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.-     Pròrroga i  modificació del  conveni subscrit  en data 13 de maig de 2013 
entre l’Ajuntament de Gandia i  l’associació Centre Musical  de Beniopa, per a 
impartir ensenyaments musicals 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.

3.7.-     Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-077/2016,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  ‘Manteniment  i  conservació  de  les 
instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Gandia’ 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.

3.8.-     Aprovació de l’expedient núm. 1/2016 de prescripció d’obligacions.

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’Associació 
Musical  Grau de Gandia,  per  a la cessió d’ús a favor d’aquesta entitat  d’una 
caseta  de  propietat  municipal  situada  en  l’Av.  de  les  Marines,  núm.  1  de  la 
urbanització de Les Foies, per a la seua utilització com a seu social.

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

3.10.- Aprovació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
(Estratègia DUSI Gandia) i sol·licitud d’ajuda.

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

3.11.-     Aportació extraordinària a la mercantil IPG S.A. com a conseqüència dels 
pagaments realitzats a través del mecanisme del Fons d’Ordenació.

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

3.12.-     Reclamació  d’indemnització  per  responsabilitat  patrimonial  de  data 
13/05/2015,  formulada  per  la  Sra  Teresa  Bertó  Cabrera,  per  danys  materials 
suposadament causats per aplicació de pintura al trinquet (exp.   RP 038/2015)  . 

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

3.13.-  Impugnació  de  les  desestimacions  d’ajudes  dels  expedients 
EMCORP/2016/486/46 i ECORJ/2016/434/46.

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

Gandia, 13 de desembre 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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