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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE JUNY 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 8 de juny de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 30 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 30 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. Edicte  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  període  de 
recaptació voluntària, en el qual consta el termini duran el qual el municipi de Gandia 
posa a cobrament la taxa per transferència, transport, valoració i eliminació de residus 
urbans de l’exercici 2016 (BOPV núm. 103 de data 31 de maig de 2016).

2. Resolució de 26 de maig de 2016, de la directora general de Prevenció d’Incendis 
Forestals, sobre modificació del període de cremes per a 2016 (DOCV núm. 7796 de 
data 2 de juny 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 compte proposta resolució expedients  de l'Àrea de Serveis Bàsics al 
Ciutadà i Qualitat Urbana, de data 31 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.-    Dació de compte de l’informe de l’Interventor General Municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes d’abril de 
2016.

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

 



3.3.-   Equipaments Privats Platja de Gandia. Dació de compte de la inscripció del 
projecte de reparcel·lació forçosa en el Registre de la Propietat (exp. PP-735).

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

3.4.-   Sol·licitud d’ajudes en el marc de les bases per a concessió de subvencions 
aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València en sessió del dia 
17 de maig de 2016 per a l’aportació als consorcis de bombers.

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

3.5.-    Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i la Junta Major de 
Germandats de la Setmana Santa de Gandia.

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

3.6.-   Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i la Federació Local 
d’Associacions  Culturals  Falleres  ‘Junta  Local  Fallera’ de  Gandia  (subvenció 
destinada a les activitats a dur a terme dins de la programació general  de la 
federació, durant l’exercici de 2016).

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

3.7.-   Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i la Federació Local 
d’Associacions  Culturals  Falleres  ‘Junta  Local  Fallera’ de  Gandia  (subvenció 
destinada  a  dotació  i  pagament  dels  premis  als  monuments  de  totes  les 
seccions de les falles de 2016).

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

3.8.-    PRI  Ausiàs  March.  Aprovació  del  document  inicial  estratègic  i  de 
l’esborrany del PRI per a la sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació ambiental i 
territorial estratègica (exp. PP-713).

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

Gandia, 9 de juny 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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