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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 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 16 de maig de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 9 de maig 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 9 de  maig  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. Escrit de la directora general de Turisme de la Generalitat Valenciana, de data 2 de
maig de 2016 (R.E. núm. 15031 de data 5 de maig de 2016), en el  qual reconeix 
formalment l’esforç realitzat per Gandia, que ha aconseguit aplicar amb èxit el sistema 
ETIS  en  el  seu  territori,  i  ha  contribuït  al  fet  que  la  candidatura  de  la  Comunitat 
Valenciana haja sigut guardonada per la Comissió Europea amb el Premi ETIS Social 
and Cultural Impact Achiever.

2. Resolució de 5 de maig de 2016, del director general de Relacions amb les Corts,
per la qual es disposa la publicació del conveni entre l’Agència Valenciana del Turisme 
i l’Ajuntament de Gandia per a l’encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de la 
infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l’Agència Valenciana del Turisme a les 
platges d’aquest municipi per a 2016 (DOCV núm. 7777 de data 9 de maig de 2016).

3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 9 de maig de 2016
(R.E. núm. 15644 de data 10 de maig de 2016), referent a la queixa núm. 1601100, 
formulada pel Sr. M. S. L., en el qual acusa rebut de l’informe de contestació i dóna 
per conclosa la investigació iniciada.

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 proposta resolució expedients  de l'Àrea de Serveis Bàsics al 
Ciutadà i Qualitat Urbana, de data 9 de maig 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.- Adjudicació del contracte administratiu especial consistent en alienació de 
la parcel·la municipal núm. 34 C8-1, Pla Parcial Benieto-Ciutat del Transport del 
patrimoni públic del sòl (CONT-012/2016).

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)

P  roposta de participació en el projecte I+D denominat ‘DEVOTED: sistema de vot 
electrònic  segur  amb  garanties  jurídiques  per  a  entorns  de  participació 
ciutadana i gestió municipal’

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

Gandia, 17 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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