
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/33 (2150/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE SETEMBRE DE 2017

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 4 de setembre de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, d’11 d’agost de 2017.

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  d’11  d’agost  de  2017, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 17 d’agost de 2017 
(R.E. núm. 33772 de data 18 d’agost de 2017), referent a la queixa núm. 1704913, 
presentada pel Sr. M.A.S.L.,  en el qual fa la següent recomanació a l’Ajuntament de 
Gandia:

(...)  RECOMENDAR al  Ayuntamiento  de  Gandía que,  en  situaciones  como la  analizada,  se 
extremen  al  máximo  los  deberes  legales  que  se  extraen  del  art.  21  de  la  Ley  39/2015,  del 
Procedimiento  dministrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  proceda  a  informar  al 
interesado acerca de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la denuncia presentada.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia queda assabentada i  acorda,  per 
unanimitat,  acceptar  la  recomanació  del  Síndic  de  Greuges  de  la  Comunitat 
Valenciana en els termes transcrits. 

2.  Anunci  de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i  Vertebració del  Territori, 
sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 70 del Pla General de Gandia. Exp. 
21060270 (BOPV núm. 158 de data 17 d’agost de 2017).

3. Decret 109/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari 
laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2018 
(DOGV núm. 8113 de data 25 d’agost de 2017).

4. Informe del Síndic de Greuges sobre l’atenció i protecció a les dones víctimes de 
violència de gènere a la Comunitat Valenciana. Any 2017 (R.E. núm. 31599 de data 28 
de juliol de 2017).
 
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 16 d’agost de 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Ratificació  del  decret  núm.  5200  de  data  17  d’agost  de  2017,  sobre 
adjudicació  del  contracte  de  subministraments  consistent  en  arrendament  i 
manteniment d’impressores per a l’Ajuntament de Gandia (exp. CONT-007/2017).

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

3.3.-  Inscripció  de  l’Agrupació  d’Interés  Urbanístic  de  la  Unitat  d’Execució 
Montepino  en  el  Registre  d’Agrupacions  d’Interés  Urbanístic  i  Entitats 
Urbanístiques col·laboradores de l’Ajuntament de Gandia (exp. PP-818).

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)

Dació  de  compte  de  la  proposta  de  resolució  dels  expedients  de  l’Àrea  de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 21 d’agost de 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

Gandia, 4 de setembre de 2017

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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