
 
Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/30

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 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 9 de juliol de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 2 de juliol 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  2  de  juliol  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  concessió 
d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019, en el 
qual figura l’Ajuntament de Gandia amb una subvenció total de 770.552,64 €,destinada 
a finançar quatre projectes (BOPV núm.128 de data 4 de juliol de 2018).

2. DECRET 85/2018, de 22 de juny,  del  Consell,  pel  qual  s’estableixen els criteris 
higienicosanitaris aplicables a les piscines d’ús públic.(DOGV núm. 8331 de data 4 de 
juliol de 2018).

3.  Llei  6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 
(BOE núm. 161 de data 4 de juliol de 2018). 

4. DECRT 86/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es designen municipis com a 
zones vulnerable  a  la  contaminació  de  les  aigües  per  nitrats  procedents  de  fonts 
agràries (DOGV núm. 8332 de data 5 de juliol de 2018).

5. Sentència núm. 191/2018 de data 18 d’abril de 2018, del Jutjat de lo Penal núm. 1 
de Gandia, procediment abreviat (PAB) 000395/2016, promogut pel Sr. JCHS.

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. 
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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 2 de juliol  de 2018 (exp. 
10426/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada 
proposta en tots els seus termes

3.2.-    Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al  Ciutadà i  Qualitat  Urbana de data 2 de juliol  de 2018 (exp. 
11980/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada 
proposta en tots els seus termes

3.3.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. V.A.R. per lesions suposadament causades per deficiències i pel mal estat 
de  màquina  “cinta  de  córrer”  del  gimnàs del  Centre  Esportiu  Grau (exp.  RP 
055/2016).

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

3.4.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, destinada a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i 
agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana 
(exp.13189/2018). 

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

3.5.-  Adjudicació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-006/2018,  relatiu  al 
contracte privat consistent en  pòlissa o pòlisses d’assegurances per als béns 
que integren el patrimoni de l’ajuntament 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.- Sol·licitud  d’ajuda al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a finançar 
el manteniment dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat 
Valenciana per a l’exercici 2018 (exp. 12558/2018).

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

3.7.- 80a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (80a MOD 
PG).  Modificació  alineacions  i  altres  determinacions  sòl  industrial  “Silos: 
admissió  dels  projectes  necessaris  per  a  iniciar  la  tramitació  urbanística 
(PP-812, exp.4012/2017).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.
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3.8.- 81a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (81a MOD 
PG).  Trasters:  admissió  dels  projectes  necessaris  per  a  iniciar  la  tramitació 
urbanística (PP-842, exp. 1888/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.9.-  Programa  d’Actuació  Aïllada  illes  E-D  Benieto:  admissió  dels  projectes 
necessaris per a iniciar la tramitació de l’expedient (PP-838, exp. 8242/2017).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.10.- 82a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (82a MOD 
PG).  Ordenança reguladora de la subdivisió d’habitatges i  canvis  d’usos a la 
platja de Gandia: aprovació dels projectes necessaris per al tràmit d’Avaluació 
Ambiental (PP-844, exp. 6433/2018)

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.11.- 82a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (82a MOD 
PG).  Ordenança reguladora de la subdivisió d’habitatges i  canvis  d’usos a la 
platja de Gandia: sol·licitud d’inici del tràmit d’Avaluació Ambiental i Territorial 
Estratègica (PP-844, exp. 6433/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.12.- 83a Modificació puntual  de l’Ordenació Estructural  del Pla General (83a 
MOE PG).  Redistribució Xarxa primària  zona Roís  de  Corella:  aprovació dels 
projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’Avaluació  Ambiental  (PP-847,  exp. 
11561/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.13.- 83a Modificació puntual  de l’Ordenació Estructural  del Pla General (83a 
MOE PG). Redistribució Xarxa primària zona Roís de Corella: sol·licitud d’inici 
del tràmit d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (PP-847 11561/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.14.- 85a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (85a MOD 
PG).  Alineacions  plaça  Dr.  Ferran  de  Benipeixcar:  acceptació  dels  projectes 
necessaris per al tràmit d’Avaluació Ambiental (PP-851, exp. 12624/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.
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3.15.- 85a Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (85a MOD 
PG).  Alineacions plaça Dr.  Ferran de Benipeixcar:  sol·licitud d’inici  del  tràmit 
d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (PP-851, exp. 12624/2018).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.16.-  Concessió  de  subvencions  per  a  projectes  locals  susceptibles  de 
cofinançament  pel  programa  operatiu  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 
2014-2020. Acceptació de la subvenció per a l’execució del projecte “Habilitació 
del parc arqueològic del Castell de Bairén” (PP-837, exp. 8046/2017).

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

3.17.-  Concessió  de  subvencions  per  a  projectes  locals  susceptibles  de 
cofinançament  pel  programa  operatiu  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 
2014-2020. Acceptació de la subvenció per a l’execució del projecte “Restauració 
i rehabilitació del Morabit de Marxuquera per a Centre d’Interpretació  de la Serra 
Falconera” (PP-837, exp. 8046/2017).

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

3.18.- Expropiació dotacional carrer Carmelites. Sol·licitud al Jutjat Contenciós 
Administratiu  núm.  9  de  València  de  la  declaració  d’impossibilitat  legal 
d’executar la sentència núm. 385/156 de 23/12/2015 que declara la reversió de les 
quotes de participació corresponents a les propietats del sòl dotacional públic 
referent a la plaça del Mirador del Serpis (PP-498).

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)

Inici del procés de concurrència pública per a l’adjudicació de 40 habitatges de 
titularitat municipal en règim de lloguer (exp. 13259/2018)

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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