
 
Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/31

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 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 16 de juliol de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 9 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  9de  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:

2,1. . Resolució de 3 de juliol de 2018 de Presidència del Tribunal de Comptes per la 
que es publica l’Acord de Ple de 28 de juny de 2018, pel que s’aprova la instrucció 
relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients 
de contractació i de les relacions anuals dels contractes subscrits per les entitats i ens 
del Sector Públic Local a l'empar de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic. (BOE núm. 166, de 10 de juliol de 2018) 

2,2. Anunci  de  la  Diputació  de  València  sobre  tercer  periode  de  la  recaptació 
voluntària, entre el dies 15 de juliol i  1 d’octubre de 2018, pel que fa als impostos 
BICE, IAE, IBIR, IBU(BOB  núm. 135 de data 13 de juliol de 2018).

2,3.Sentència núm. 350/2018 de data 4 de juliol de 2018, del TSJCV SCA Secció 2ª, 
procediment abreviat (PAB) 000449/2017, promogut pel Sr. EJSM.

2,4. Sentència núm. 354/2018 de data 5 de juliol de 2018, del TSJCV SCA Secció 2ª, 
procediment abreviat (PAB) 000726/2015, promogut pel Sr. JSF

2,5. Sentència núm. 191/2018 de data  3 de juliol de 2018, del JCA núm 6 de València, 
procediment abreviat (PAB) 000495/2017 promogut pel Sr. RCP i AMC.

2,6.Sentència núm. 469/2018 de data 3 de juliol de 2018, del JCA núm 10 de València, 
procediment abreviat (PAB) 000676/2017 promogut pel Sr. AHB

2,7.Sentència núm. 9/2018 de data 18 de gener de 2018, JCA núm 6 de València, 
procediment abreviat (PAB) 000242/2017, promogut pel Sr. AMCT
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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 la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al  Ciutadà i  Qualitat  Urbana de data 9 de juliol  de 2018 (exp. 
12936/2018).

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 del Decret d’Alcaldia núm. 4337 de data 12/07/2018, pel 
qual es determinen les festes laborals de caràcter local  per a l’any 2019 (exp. 
10486/2018).

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

3.3.- Pròrroga per a l’any 2018 dels convenis de col·laboració subscrits entre 
l’Ajuntament de Gandia i els clubs esportius de la ciutat de Gandia en l’any 2017, 
així  com  de  les  contraprestacions  previstes  en  aquests,  encaminades  a  la 
promoció de l’esport (exp. 743/2018).

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

3.4.- Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme (Turisme 
Comunitat Valenciana) i l’Ajuntament de Gandia, per a potenciar i comercialitzar 
la Ruta dels Borja (exp.2695/2018). 

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

3.5.- Modificació de la clàusula cinquena del conveni subscrit entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Ajuntament de Gandia, per a la creació de la càtedra 
‘Gandia Turisme Intel·ligent (exp.2702/2018). 

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

3.6.- 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).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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3.7.-  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).

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

3.8.- 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).

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

3.9.- 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).

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

3.10.- 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).

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

3.11.-  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).

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

ASSUMPTES D’URGÈNCIA (FOD)

1  .- 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).

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

2  .- 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.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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3  .- 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).

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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