
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/1

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE GENER 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 11 de gener de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 de desembre de 2015.

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 21 de desembre de 2015, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

 
2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

Es dóna compte de:

1.- Escrit  de  la  Delegació  del  Govern  en  la  Comunitat  Valenciana  de  data  23  de 
desembre de 2015, en el qual expressa el seu agraïment per la col·laboració prestada 
des de la Secretaria de l’Ajuntament de Gandia en la jornada electoral del passat dia 
20 de desembre de 2015.

2.- Escrit de la Direcció General d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de data 11 de desembre de 2015 (R.E. núm. 40694 de 16 de 
desembre de 2015), en el qual concedeix la pròrroga, per un període màxim de quatre 
anys,  de  l’autorització  ACD/9049  de  data  26/10/2011  a  la  Unitat  de  Prevenció 
Comunitària en Conductes Addictives de Gandia de l’Ajuntament de Gandia.

3.- Resolució de 4 de desembre de 2015, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s’aprova  el  calendari  de  festes  locals 
retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2016 
(DOCV núm. 7683 de 22 de desembre de 2015).

4.- Decret 21/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es 
regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics 
per a l’any 2016 (DOCV núm. 7687 de 29 de desembre de 2015).

5.- Acord de 14 de desembre de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel 
qual s’aprova la instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les 
entitats locals i  el  format del  dit  compte a partir  del  corresponent  a l’exercici  2015 
(DOCV núm. 7687 de 29 de desembre de 2015).

6.- Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 

 



 

per la qual es publica l’acord del Plenari de 22 de desembre de 2015, pel qual s’aprova 
la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes subscrits per les 
entitats del Sector Públic Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2015).

7.- Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera, i d’organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689 de 31 de desembre de 
2015).

8.- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2016 (DOCV núm. 7689 de 31 de desembre de 2015).

9.- Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la 
pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer; i s’efectua la seua 
convocatòria (DOCV núm. 7689 de 31 de desembre de 2015).

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 dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut a la 
sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2015.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada dels esmentats 
acords en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació de compte de l’informe de l’Interventor General Municipal sobre el 
càlcul  del  període  mitjà  de  pagament  a  proveïdors  corresponent  al  mes  de 
novembre de 2015.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada de l’esmentat 
informe en tots els seus termes.

3.3.-    Dació  de  compte  de  l’estat  de  tramitació  dels  préstecs  del  Fons 
d’Ordenació.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, es considera assabentada de l’assumpte 
de referència. 

3.4.-   Dació de compte del decret d’Alcaldia núm. 0027/2016, de data 8 de gener 
de 2015, sobre modificació de la delegació d’atribucions en matèria de recursos 
humans.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret en tots els seus termes.

 



 

3.5.-    Avocació d’atribucions delegades per la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia,  en  matèria  de  recursos  humans,  en  el  Coordinador  General 
d’Urbanisme,  Habitatge  i  Recursos  Humans.  Delegació  d’atribucions  en  esta 
matèria  a  favor  del  regidor  de  govern  titular  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert.

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

3.6.-    Sol•licitud  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors  Productius, 
Comerç i Treball, àrea de Comerç, en relació al contracte de gestió del servei 
públic de ‘Transport col•lectiu urbà de viatgers de Gandia, en la modalitat  de 
concert, exp. CONT-087/2006’.

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

3.7.-   Ratificació del decret núm. 7232, de 29 de desembre de 2015, el qual aprova 
l’addenda al conveni subscrit el 25 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament i 
l’Associació de Pares de Xiquets atesos al Centre d’Estimulació Precoç.

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

3.8.-   Conveni entre l'Ajuntament de Gandia i Iberdrola Distribución Eléctrica SAU 
per a l'electrificació de la unitat d'actuació Molló 1, 2 i 3.

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

3.9.-    Sotmetiment  a  informació  al  públic  del  compte  de  liquidació  definitiva 
derivada de l'execució de la sentencia núm. 581/09 de data de 30 d'octubre de 
2009  dictada  pel  Jutjat   Contenciós  Administratiu  núm.  9  de  València  i 
confirmada en apel·lació per la sentencia núm. 1122/2014, dictada per la Secció 
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de València

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

3.10.-   Acceptació de la proposta de pagament formulada per l’agent urbanitzador 
de la Unitat d’Execució del sector Les Foies, corresponent al compliment dels 
objectius complementaris previstos en la proposició jurídica econòmica i en el 
conveni urbanístic de gestió.

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

3.11.-    Sol•licitud  d’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Gandia  als  acords  de 
col•laboració per evitar la suspensió del subministrament d’energia per raó de la 
pobresa energètica.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova 

 



 

la proposta sobre l’assumpte de referència.

Gandia, 12 de gener 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)

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-01-12T13:51:38+0100
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-01-12T14:53:46+0100
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto




