
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/35

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE SETEMBRE 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 12 de setembre de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 5 de setembre 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 5 de setembre 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. Resolució de 2 d’agost de 2016, de la directora general d’Ocupació i Formació, de 
concessió  de  subvencions  destinades  a  finançar  el  manteniment  dels  agents 
d’ocupació i  desenvolupament  local  de la  província de València,  en la  qual  consta 
l’Ajuntament de Gandia com a beneficiari de quatre ajudes de 14.700 euros cadascuna 
(DOCV núm. 7866 de 6 de setembre de 2016).

2. Escrit  de la Sotssecretaria  de la Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania, 
Qualitat i Inspecció de Serveis, de data 5 de setembre de 2016 (R.E. núm. 29208 de 
data  9  de  setembre  de  2016),  en  el  qual  es  remeten  adjunts  els  exemplars  de 
Qüestionari  i  Protocol  d’adhesió  al  Conveni  Marc  de  22  de  maig  de  2015,  entre 
l’Administració  General  de l’Estat  i  la  Generalitat  per  a la  implantació d’una Xarxa 
d’Oficines  Integrades  d’Atenció  al  Ciutadà  en  l’àmbit  territorial  de  la  Comunitat 
Valenciana, i còpia del DOCV núm. 7865 amb la resolució de data 8 d’agost, per la 
qual es publica l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia a l’esmentat conveni marc.

3. Decret 112/2016, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari 
laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017 
(DOCV núm. 7866 de data 6 de setembre de 2016).

4. Escrit  de  la  Secretaria  General  de  Coordinació  Autonòmica  i  Local  (R.E.  núm. 
25041, de data 21 de juliol de 2016), en el qual comunica que no es té constància de 
la baixa en la Base de Dades General  d’Entitats Locals ni  en l’Inventari  d’Ens del 
Sector Públic Local de l’organisme autònom Leandro Calvo, la qual s’hauria d’haver 
produït a conseqüència de la dissolució ordenada.

5. Escrit de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, de data 29 de 

 



 

juliol de 2016 (R.E. núm. 26912 de data 11 d’agost de 2016), en el qual comunica 
l’incompliment  successiu  del  Període Mitjà  de Pagament  a  Proveïdors per  part  de 
l’Ajuntament,  i  les conseqüències a les quals  es pot  enfrontar si  continua aquesta 
situació.

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 l’informe de l’Interventor General Municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de juliol 
de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe. 

3.2.-  Proposta  conjunta  del  coordinador  general  d’Economia  i  Hisenda  i  el 
coordinador  general  d’Urbanisme  i  Habitatge  sobre  la  consideració  de 
determinades  actuacions  urbanístiques  previstes  per  l’Ajuntament  de  Gandia 
com a patrimoni municipal del sòl.

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

3.3.-  Sol·licitud  a  la  Conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes 
Democràtiques i  Llibertats Públiques, d’una subvenció per al finançament del 
projecte de recuperació de la memòria històrica, exercici 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)

Aprovació de les línies fonamentals dels pressupostos de l’exercici 2017

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 setembre 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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