
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/39 (4661/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 D’OCTUBRE 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 16 d’octubre de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 3 d’octubre 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  de 3 d’octubre  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 28 de setembre de 
2017  (R.E.  núm.  39097  de  data  4  d’octubre  de  2017),  referent  a  la  queixa  núm. 
1704913,  formulada  pel  sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  procedeix  al  tancament  de  les 
investigacions iniciades a l’efecte.

2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre l’acord resolutori 
de concessió  d’activitats  a  ajuntaments i  entitats  locals  d’àmbit  territorial  inferior  al 
municipal de la província de València, destinades als majors i per a la formació de la 
dona, en el qual apareixen com a estimades les següents peticions de l’Ajuntament de 
Gandia:

Activitats per a la formació de la dona 2017

 Risoterapia: el humor que nos cura
400 €

 Familia, redes sociales y medios de comunicación

Activitats per als nostres majors 2017

 Conservar la cabeza joven y activa
400 €

 Comer bien o la buena nutrición de las personas mayores

(BOPV núm. 194 de data 6 d’octubre de 2017).

3.  Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  ajudes  a 
ajuntaments  costaners  de  la  província  de  València  per  a  la  desestacionalització  i 
dinamització turística de platges (BOPV núm. 196 de data 11 d’octubre de 2017).

 



 

4. Resolució d’11 d’octubre de 2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis 
Forestals, sobre modificació del període de cremes per a la tardor 2017 (DOGV núm. 
8149 de data 16 d’octubre 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 compte de l’informe de la Intervenció General  sobre el  càlcul  del 
període medi de pagament a proveïdors (PMP) mes de juliol de 2017  .

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

3.2.-       Dació compte de l’informe de la Intervenció General sobre el càlcul del 
període medi de pagament a proveïdors (PMP) mes d’agost de 2017  .

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

3.3.-    Dació compte de l’informe de la Intervenció General  sobre el  càlcul  del 
període medi de pagament a proveïdors (PMP) mes de setembre de 2017  .

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

3.4.- Adjudicació del contracte de serveis consistent en «Servei de senyalització 
circumstancial consistent en el moviment de tanques per a actes i emergències 
de la ciutat de Gandia» (exp. Cont-094/2016).

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

Gandia, 16 d’octubre 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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