
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/49

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 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 19 de desembre de 
2016.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 12 de desembre 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 12 de desembre 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 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 
per la qual es publica l’Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual s’aprova la 
instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i  de 
relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local (BOE núm. 295 
de data 7 de desembre de 2016).

2. Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Comissió de Govern del Tribunal de 
Comptes,  per la  qual  s’amplia  l’àmbit  de funcionament  del  Registre  Telemàtic  a la 
recepció  dels  extractes dels  expedients de contractació  de les entitats  locals  i  les 
incidències en la seua execució, de la documentació corresponent als convenis que 
legalment han de remetre les entitats locals, de les seues modificacions, pròrrogues o 
variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i 
la seua extinció, i de la relació certificada comprensiva dels convenis, qualsevol que 
fóra la seua natura i quantitat, formalitzats per les esmentades entitats en l’exercici 
anterior (BOE núm. 295 de data 7 de desembre de 2016).

3. Acord de 7 de desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel  
qual  s’aprova  la  instrucció  relativa  a  la  tramesa  telemàtica  de  convenis  i  de  les 
relacions  anuals  dels  convenis  subscrits  per  les entitats  del  sector  públic  valencià 
(DOGV núm. 7936 de data 14 de desembre de 2016).

4.  Resolució de 9 de desembre de 2016, del director general de Centres i Personal 
Docent, per la qual es procedeix a la regularització de les subvencions concedides a 
ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres 
de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de 
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat 
Valenciana  (Programa Xarxa  de  Llibres),  per  al  curs  2015-2016,  on apareixen  les 

 



 

següents dades referents al municipi de Gandia:
Ajuntament CIF Ensenyament Resolució 

inicial
Import 
regularitzat

Diferència

GANDIA P4613300E
PRIM-EE 314.462,88 198.163,34 -116.299,54

ESO-FPB 205.507,76 72.180,15 -133.327,61

 (DOGV núm. 7935 de data 13 de desembre de 2016).

5. Resolució de 29 de novembre de 2016, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies 
festius hàbils per a la pràctica comercial en 2017 (DOGV núm. 7937 de data 15 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 12 de desembre 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.- Oferta d’ocupació pública 2016.

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)

Adjudicació  a  l’entitat  Bankia  S.A.,  d’operació  de  tresoreria  per  import  de 
4.500.000 euros  .

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

Gandia, 20 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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