
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/49

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

1.-  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS,  de  3  de 
desembre (ordinària) i 5 de desembre (extraordinària) de 2018

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat  de  Gandia,  per  unanimitat,  aprova  en  els  seus  termes  les  actes  del  3  de 
desembre (ordinària) i 5 de desembre (extraordinària) de 2018, autoritzant-se la seua 
transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Llei  23/2018,  de  29 de  novembre,  de  la  Generalitat,  d’igualtat  de les  persones 
LGTBI (DOGV núm. 8436 de data 3 de desembre de 2018).

2. Sentència núm. 697/2018 de data 9 de novembre de 2018, de la Sala Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera,  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, referent al recurs d’apel·lació 83/2017 contra sentència 361/2016 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de València, promogut contra TV Hotel Safari S.L.

3. Sentència núm. 919/18 de data 22 de novembre de 2018, del Jutjat  Contenciós 
Administratiu  núm.  7  de  València,  Procediment  Abreujat  188/17,  promogut  pel  Sr. 
R.M.O.

4. Sentència  núm.  83/18  de  data  19  de  febrer  de  2018,  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa, secció 4 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
Procediment Ordinari 000348/2016, promogut per Casino Cirsa Valencia S.A.

5. Sentència núm. 438/18 de data 9 de novembre de 2018, del Jutjat d’Instrucció núm. 
1 de Gandia, per delit lleu, núm. 846/18E, promogut contra el Sr. A.L.R.

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 3 de desembre 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.-   83a modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General (83  a   MOE 
PG).  Redistribució  de  la  xarxa  primària  zona  Roís  de  Corella:  resolució  de 
l’informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat 
d’avaluació ambiental i territorial estratègica (exp. 11561/2018).

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

3.3.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-067/2018,  relatiu  al 
contracte  de  subministraments  consistent  en  subministrament  d’aliments 
elaborats en part per a les escoles infantils de Gandia, i els plecs de clàusules 
administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  particulars  (exp. 
23568/2018).

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

3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Escola de Música Centre 
Musical de Beniopa, per a impartir ensenyaments musicals (exp. 22203/2018).

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

3.5.- 84a m  odificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General: Ordenació 
del carrer Eivissa. Admissió dels projectes necessaris per a iniciar la tramitació 
urbanística (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.

3.6.-    Addició  primera  al  Pla  Anual  de  Contractació  2019  de  l’Ajuntament  de 
Gandia aprovat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia el 26 de novembre 
de 2018 (exp. 19698/2018).

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

1.- Aprovació de la baremació i ordre d’adjudicació, així com la publicació de la 
llista ordenada de més a menys puntuació,  relatiu al  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.

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