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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 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 27 de desembre de 
2016.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 19 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 19 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. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre calendari fiscal 
de l’exercici 2017 (BOPV núm. 244 de data 21 de desembre de 2016).

2. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 19 de desembre 
de 2016 (R.E. núm. 41637 de data 21 de desembre de 2016), relatiu a la queixa núm. 
1611314,  formulada pel  Sr.  J.DlP.V.  sobre la  falta  de resposta a la  seua sol·licitud 
d’informació sobre activitat a la platja de Gandia, en el qual dóna per conclosa la seua 
investigació i  procedeix al  tancament de l’expedient  amb l’arxiu de totes les seues 
actuacions.

3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 20 de desembre 
de 2016 (R.E. núm. 41642 de data 21 de desembre de 2016), relatiu a la queixa núm. 
1613392, formulada pel Sr. R.A.P., en el qual dóna per conclosa la seua investigació i  
procedeix al tancament de l’expedient amb l’arxiu de totes les seues actuacions.

4.  Anunci  del  Consorci  de  Residus Pla  Zonal  V5  sobre  aprovació  definitiva  de  la 
modificació  de  l’ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  transferència,  transport, 
valorització i eliminació de residus sòlids urbans,  ecoparques 2017 (BOPV núm. 245 
de data 22 de desembre de 2016).

5. Acord de 23 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s’inicien les actuacions per 
a  pal·liar  els  danys  produïts  per  les  fortes  pluges  ocorregudes  en  la  Comunitat 
Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016 (DOGV núm. 7944 de data 27 
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.-   Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de la Safor, amb l’objecte de col·laborar amb el manteniment del 
local que l’associació utilitza com a seu local, i diverses activitats de 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.

3.2.-  Acceptació  del  pagament  realitzat  per  l’agent  urbanitzador  de  la  unitat 
d’execució  del  sector  Les  Foies,  corresponent  al  compliment  dels  objectius 
complementaris  prevists  a  la  proposició  juridicoeconòmica  i  en  el  conveni 
urbanístic de gestió (PP-613).

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

3.3.-     Aprovació del projecte de l’Ordenança Municipal de Transparència, accés a 
la  informació  i  reutilització  de  dades  de  l’Ajuntament  de  Gandia  (art.  127,1  a 
LRBRL).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova  el  projecte  de  l’Ordenança  Municipal  de  Transparència,  Accés  a  la 
Informació, i Reutilització de Dades de l’Ajuntament de Gandia, de conformitat amb 
l’article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

3.4.-     Conveni marc subscrit en data 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat 
Valenciana  (Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  ambient)  i  l’entitat 
Ecoembalajes España, S.A., per a regular la gestió del contenidor groc (recollida 
selectiva  d’envasos  lleugers)  i  del  contenidor  blau  (recollida  selectiva  de 
paper-cartó).

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

Gandia, 27 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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