
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/44

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE NOVEMBRE 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 12 de novembre de 
2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 5 de novembre 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  5  de  novembre, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia.

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 novembre de 2018.

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

3.2.-   Dació de compte  del decret núm. 6792 de data 2 de novembre de 2018, pel 
qual s’aprova una permuta de béns immobles entre l’Arquebisbat de València i 
l’Ajuntament de Gandia (exp. 13523/2018).

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

3.3.- Dació de compte de la Instrucció 2/2018, de data 20 de setembre de 2018, de 
l’òrgan  de  contractació  de  l’Ajuntament  de  Gandia,  sobre  identificació  de 
treballadors d’empreses externes.

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

3.4.- Dació de compte de la Instrucció 3/2018, de data 30 d’octubre de 2018, de 
l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Gandia, pel que fa a l’aplicació de 
criteris sobre la qualitat en determinants contractes.

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

 



 

3.5.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’associació 
cultural  Midrashic,  per  a  desenvolupar  programes  de  serveis  socials 
especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social (exp. 21384/2018).

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

3.6.- Resolució de l’expedient disciplinari incoat per acord de la Junta de Govern 
de la Ciutat de Gandia en sessió de 7 de maig de 2018 al funcionari municipal, Sr. 
J.S.F. (exp. 4409/2018).

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

3.7.- Modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (82  a   MOD PG). 
Ordenança reguladora de la subdivisió d’habitatges i canvis d’usos a la platja de 
Gandia:  resolució  de  l’informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un 
procediment  simplificat  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial  Estratègica  (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.

3.8.- Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (84a. MOD PG). 
Ordenació  del  carrer  Eivissa  del  Grau  de  Gandia:  Resolució  de  l’informe 
ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d'Avaluació 
Ambiental i Territorial Estratègica (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.

3.9.- Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (85a. MOD PG). 
Alineacions plaça Dr. Ferran: Resolució de l’informe ambiental i territorial, per 
tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial 
Estratègica (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.

3.10.- Conveni urbanístic El Álamo: Admissió dels projectes necessaris per al 
tràmit  d'Avaluació  Ambiental:  Document  inicial  estratègic  i  esborrany  del 
projecte d’estudi de detall (exp. 12376/2018).

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

3.11.-  Conveni  urbanístic  El  Álamo:  Sol·licitud  d'inici  del  tràmit  d'Avaluació 
Ambiental i Territorial Estratègica pel procediment simplificat del Pla de Reforma 
Interior (exp. 12376/2018).

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

 



 

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

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

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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