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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019

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 11 de febrer de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 4 de febrer de 2019.

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 de 4 de febrer de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre exposició pública 
i notificació col·lectiva dels padrons fiscals de l’impost de vehicles de tracció mecànica 
(IVTM)  i  de  diverses  taxes  municipals,  per  a  l’exercici  2019,  en  el  qual  consta 
l’Ajuntament de Gandia amb l’IVTM i les taxes de fem urbà i guals (BOPV núm. 26 de 
data 6 de febrer de 2019).

2. Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 
de juliol,  d’ordenació del  territori,  urbanisme i  paisatge de la  Comunitat  Valenciana 
(DOGV núm. 8481 de data 7 de febrer de 2019).

3. Sentència  núm.  31/2019  de  data  4  de  febrer  de  2019,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Abreujat núm. 270/18, promogut per 
Axa Seguros Generales S.A. i el Sr. J.M.M.

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 4 de febrer de 2019.

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 de la instrucció núm. 0001 de data 5 de febrer de 2019, del 
tinent d’Alcaldia delegat d’Administració, Modernització i  Govern Obert,  sobre 
remissió d’assumptes a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia.

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

3.3.- Interposició de demanda en l’exercici de l’acció de desnonament per precari 
de  l’habitatge  de  propietat  municipal  situat  en  el  carrer  Letor  Romero,  núm. 
70-3-5 (exp. 1954/2019).

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

3.4.- Interposició de recurs de reposició contra la resolució de 14 de gener de 
2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8466 de 
17/01/2019),  per  la  qual  es  concedeixen  subvencions  per  a  la  intervenció 
arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per part 
d’aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana (exp. 2181/2019).

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

3.5.- Autorització per a l’aplicació del Fons de Contingència (exp. 2903/2019).

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

3.6.-  Modificació  del  lloc  de  treball  núm.  14/008,  d’animador  cultural  (exp. 
782/2019).

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

3.7.-  Sol·licitud  d’ajudes  econòmiques  a  Turisme  Comunitat  Valenciana  a 
l’empara de la resolució de 19 de desembre de 2018, del president de Turisme de 
la  Comunitat  Valenciana,  per  a  la  millora  i  la  competitivitat  dels  recursos  i 
destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana (exp. 1455/2019).

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

1.-    79a. Modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (79a. MOD 
PG). Modificació de l’entorn de l’illa B del sector IV, barranc de Sant Nicolau: 
Admissió dels projectes necessaris per a iniciar la tramitació urbanística (exp. 
PP-801 79a. MOD PG.LaCasona)  .

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

 



 

2.- Pròrroga del contracte de servei de manteniment i conservació de les zones 
verdes del terme municipal de Gandia, davant la impossibilitat d’adjudicar el nou 
contracte per haver sigut suspés el procediment per la interposició per un dels 
licitadors del recurs administratiu especial davant el TACRC (exp. 8859/2018).

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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