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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE MAIG 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 2 de maig de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 d’abril 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  26 d’abril  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 membres que 
integren el Consell de Coordinació Turística, en el qual es designa a la Sra. Diana 
Morant Ripoll com a representant de la Diputació de València (BOPV núm. 76 de data 
22 d’abril de 2016).

2. Llei 4/2016, de 22 d’abril, de la Generalitat, de modificació de l’article 139 de la Llei 
8/2010 de Règim Local, de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a assistir i 
gravar els plens municipals (DOCV núm. 7769 de data 27 d’abril de 2016).

3.  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de les 
bases  per  a  la  concessió  de  subvencions a  entitats  locals  per  a  la  realització  de 
beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de 
la Diputació de València, en el qual es concedeix al municipi de Gandia un nombre 
màxim de 38 beques (BOPV núm. 81 de data 29 d’abril 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.- Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 25 d’abril de 2016.

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

 



 

3.2.- Adhesió de l’Ajuntament de Gandia al Programa d’Horts Socials Municipals 
2016, de la Diputació Provincial de València.

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

3.3.-  Delegació  en  el  regidor  de  govern  titular  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert de la realització de les actuacions tendents a la 
contractació del  subministrament elèctric d’edificis públics en base a l’Acord 
Marc  de  la  Central  de  Serveis  Innovadors  i  Sostenibles  de  la  Diputació  de 
València.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova 
la proposta sobre l’assumpte de referència.
 
3.4.- Conveni urbanístic de gestió, entre l’Ajuntament de Gandia i Iberdrola, SAU, 
relatiu  a  l’electrificació  del  sector  Equipaments  Privats  Platja  De  Gandia 
(PP-735).

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

Gandia, 2 de maig 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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