
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/50 (8285/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE DESEMBRE 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 extraordinària celebrada el dia 21 de desembre de 
2017.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 18 de desembre 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 del 18 de desembre 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  de  l’Escola  Superior  d’Arxivística  i  Gestió  de  Documents,  de  data  11  de 
desembre de 2017, en el qual sol·licita la presència del secretari general del Ple i del 
responsable  de l’arxiu  municipal  administratiu  en l’edició  2017-2018  del  Màster  en 
Arxivística i Gestió de Documents.

2. Resolució d’1 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per 
la qual s’estableix a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en 
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 306 de data 
18 de desembre 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.-  Sol•licitud  de  subvenció  a  la  Diputació  de  València  en  el  marc  del  Pla 
Provincial d’Obres i Serveis per a municipis de més de 50.000 habitants (SOM+) 
de 2017 (exp. PP-835).

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

 



 

3.2.-  Conveni  de  col•laboració  entre  l’Institut  Valencià  de  la  Joventut  i 
l’Ajuntament de Gandia per a l’emissió de carnets d’alberguista i internacionals.

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

3.3.- Autorització a l’empresa Corporación Empresarial Vectalia S.A. d’accés a 
l’expedient CONT-010/2016, relatiu al contracte de gestió del servei grua-ORA.

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

3.4.- Adjudicació de préstecs a llarg termini a les entitats Bankia i Banco Mare 
Nostrum, per conversió de deute de curt termini en deute a llarg termini (exp. 
5447/2017).

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

Gandia, 21 de desembre 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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