
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/37

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE SETEMBRE 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 10 de setembre de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 3 de setembre 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  3  de  setembre, 
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 30 d’agost de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es 
resol la concessió d’ajudes convocades per la resolució de 20 de novembre de 2017, 
de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  destinades  a  subvencionar  projectes  locals 
d’actuació  de  les  entitats  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  protecció, 
conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en 
valor susceptibles de cofinançament pel programa operatiu FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, en la qual consta una ajuda de 50.000,23 € a l’Ajuntament de 
Gandia per a la restauració i  rehabilitació del morabit  de Marxuquera per a Centre 
d’Interpretació de la Serra Falconera, i una altra de 399.999,46 € per a l’habilitació del  
parc arqueològic del castell de Bairen (DOGV núm. 8375 de data 4 de setembre de 
2018).

2. Acord de 4 de setembre de 2018, del Consell, pel qual s’inicien les actuacions per a 
pal·liar  els  danys produïts  per  l’incendi  forestal  iniciat  el  dia  6  d’agost  de 2018  al 
municipi de Llutxent (DOGV núm. 8376 de data 5 de setembre de 2018).

3. Resolució de 10 d’agost de 2018, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per 
la  qual  s’accepta  la  cessió  gratuïta,  per  mitjà  de  mutació  demanial  realitzada  per 
l’Ajuntament  de  Gandia,  d’una  parcel·la  de  la  seua  propietat  de  4.286,90  m² de 
superfície, en la UE Santa Anna de la mateixa població, per a la construcció d’un Palau 
de Justícia (DOGV núm. 8377 de data 6 de setembre de 2018).

4. Sentència  núm.  220/18,  de  data  17  de  juliol  de  2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de València, Procediment Abreujat núm. 119-18, promogut per la 
Sra. A.M.M.

5. Sentència núm. 388/2018, de data 29 de maig de 2018, de la Sala Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, Procediment Ordinari núm. 301/2015, promogut per Menaluo S.L.

 



 

6. Sentència  núm.  251/18,  de  data  31  de  juliol  de  2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 9 de València, Procediment Abreujat núm. 000143/2018, promogut 
per GF Consultoría de Empresas S.L.

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 5 de setembre de 2018 (exp. 
14622/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Protocol  general  d’actuació  entre  la  Secretaria  General  d’Institucions 
Penitenciàries (Ministeri de l’Interior) i l’Ajuntament de Gandia, per a propiciar la 
mútua col·laboració en matèria de gestió de penes i mesures alternatives (exp. 
15382/2018).

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 de subvenció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
en matèria de salut pública als municipis i mancomunitats valencians per a la 
lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2018 (exp. 17542/2018).

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

3.4.-    Aprovació  del  projecte  de  construcció  dins  del  marc  de  la  subvenció 
aprovada per  resolució  de  20  de  novembre  de  2017  de  la  Presidència  de  la 
Generalitat,  per  a  projectes  locals  d’actuació dels  municipis  de la  Comunitat 
Valenciana  de  Foment  de  la  Mobilitat  Urbana  Sostenible  susceptibles  de 
cofinançament  pel  PO FEDER.  Projecte:  Implementació  PMUS Gandia  –  Víes 
ciclistes (exp. 8331/2018).

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.-    Aprovació  de  les  línies  fonamentals  dels  pressupostos  de  l’exercici  2019 
(exp. 17485/2018)

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

2.-   Sol·licitud d’ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització de 

 



 

les inversions relatives a la remodelació del parc Ausiàs March (zona central) i 
reparació dels banys públics i dependències de la caseta del parc, en el marc de 
la  convocatòria  d’ajudes  per  a  la  realització  d’inversions  financerament 
sostenibles (exp. 17805/2018).

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

3.-    Substitució de projectes inclosos en el  Pla de Serveis i  Obres Municipals 
(SOM) 2018-2019 de la Diputació Provincial de València, per a municipis de més 
de 50.000 habitants (exp. 6434/2018).

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

4.-    Dació  de  compte  de  l’informe  de  l’Interventor  General  Municipal  sobre 
període mitjà de pagament corresponent al mes de juliol de 2018  .

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

5.-    Dació  de  compte  de  l’informe  de  l’Interventor  General  Municipal  sobre 
període mitjà de pagament corresponent al mes d’agost de 2018  .

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

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)
 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-09-11T12:06:19+0200
	Gandia
	FRANCISCO RIUS MESTRE - DNI 73905657X
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-09-11T12:27:28+0200
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	Lo acepto




