
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/29

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE JULIOL DE 2018

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 juliol de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 25 de juny de 2018.

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  25 de juny de 2018, 
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  exposició 
pública i notificació col·lectiva dels padrons fiscals dels impostos de béns immobles i 
activitats econòmiques per a l’exercici  2018, figurant el  municipi  de Gandia (BOPV 
núm. 120 de data 22 de juny de 2018).

2. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  imports 
concedits  a  les  entitats  beneficiàries  en  el  Pla  d’Ocupació  2018,  atorgant  a 
l’Ajuntament de Gandia 137.378,75 € (BOPV núm. 120 de data 22 de juny de 2018).

3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 20 de juny de 2018 
(RE núm. 20551 de data 22/06/2018), referent a queixa 1717461, formulada per la Sra. 
SGS, en el qual informa que es procedeix al tancament de les investigacions iniciades 
a aquest efecte. 

4. Sentència  núm.  89/16,  de  data  22  de  març  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 10 de València, procediment ordinari núm. 81/2015, promogut pel 
Sr. GPC i altres; sentència de data 18 de juny de 2018 de la Sala de lo Contenciós 
Administratiu del TSJCV, en el recurs d’apel·lació núm. 1/000282/2016-S interposat pel 
Sr. GPC i altres en relació al mateix procediment judicial.

5. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la 
convocatòria d’ajudes per a la realització d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 
per a l’exercici 2018, concedint a l’Ajuntament de Gandia una ajuda de 385.276.32 € 
(BOPV núm. 126 de 2 de juliol de 2018).

 



 

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 maig 
de 2018.

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

3.2.- Dació de compte del decret núm. 3702 de data 22 de juny de 2018, sobre 
delegació de funcions i atribucions en matèria de turisme per part d’Alcaldia.

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

3.3.- Finançament d’Actuacions Ambientals Integrals S.L. (exp. 12356/2018).

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

3.4.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra.  M.N.B.L.  per  lesions  suposadament  causades  pel  mal  estat  d’un  piló  al 
passeig Rosa dels Vents (exp. 2212/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.5.-  Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  l’entitat  Casa  de  Andalucía  en  Gandia,  per  a  la  realització  de  les 
activitats  relacionades  en  l’objecte  d’aquest  conveni  durant  l’any  2018  (exp. 
8585/2018).

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

3.6.-  Adscripció de l’Ajuntament de Gandia al Circuit cultural valencià de l’IVC 
per  a  la  coordinació  i  copatrocini  de  la  programació  escènica,  musical  i 
audiovisual  en  les  ciutats  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  2018  (exp. 
12676/2018).

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

3.7.-  Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  l’entitat  Creu  Roja  Espanyola,  assemblea  Gandia,  amb  l’objecte  de 
desenvolupar el Pla d’Emergència Social 2018 (exp. 3729/2018).

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)

1  .- Modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General: Ordenació del 
carrer  Eivissa.  Aprovació  dels  projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació 
ambiental: document inicial estratègic i esborrany del projecte de la 84a MOD PG 
(exp. PP-726.53aMOD.PG.Eivissa

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

2  .- Modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General: Ordenació del 
carrer  Eivissa.  Sol·licitud d’inici  del  tràmit  d’avaluació ambiental  i  territorial 
estratègica  pel  procediment  simplificat  de  la  84a  MOD  PG      (exp. 
PP-726.53aMOD.PG.Eivissa)

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

3  .- Modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General (80a Mod PG). 
Modificació alineacions i altres determinacions sòl industrial ‘Silos’: Resolució 
de l’informe ambiental  i  territorial,  per  tractar-se d’un procediment simplificat 
d’avaluació ambiental i territorial estratègica      (exp. 4012/2017)

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

4  .- Modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General (81a Mod PG). 
Trasters:  Resolució  de  l’informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un 
procediment simplificat d’avaluació ambiental i  territorial  estratègica      (PP-842)
(exp. 1888/2017)

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

5  .-  Subvenciones  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad,  a 
través de la Cámara de Comercio,  para la ejecución de proyectos singulares 
promovidos por entidades orientades a la modernización comercial en zonas de 
gran afluencia turística.   (exp. PP-854)

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

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN

(Decret núm. 3174 de 28/05/2018)
José Manuel Prieto Part Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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