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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 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 30 de juliol de 2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 23 de juliol de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
1. Decret de la Presidència de la Diputació de València en el qual es resol acceptar la
proposta elevada per la Junta avaluadora i designar Gandia com una de les seus per a
la realització dels sis concerts de gran format del Programa Provincial ‘Sona la Dipu
Por Rock 2018’.
2. Extracte de la resolució de 13 de juliol de 2018, del director general del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les
subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de
llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de
l’ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8346 de data 25 de juliol de 2018).
3. Extracte de la resolució de 19 de juliol de 2018, del director general del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les
subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’ordre 12/2016, de 29
de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
(DOGV núm. 8346 de data 25 de juliol de 2018).
4. Extracte de la resolució de 13 de juliol de 2018, del director general del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les
subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30
anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
regulades en l’ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8347 de data 26 de juliol de 2018).
5. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de
l’acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2018, pel que s’aprova la convocatòria
per a la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la realització d’inversions
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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 23 de juliol de 2018,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

financerament sostenibles (IFS) de l’exercici 2018, en el qual consta l’Ajuntament de
Gandia amb una ajuda de 385.276,32 € (BOPV núm. 145 de data 27 de juliol de 2018).
6. Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i
esportiu no professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8348 de data 27 de
juliol de 2018).
7. Escrit de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de
data 25 de juliol de 2018, en el qual es notifica la concessió d’una subvenció de
8.813,60 € per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics,
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
8. Sentència núm. 000323/2018, de data 16 de juliol de 2018, del Jutjat Social núm. 2
de València, autos núm. 337/2016, promogut pel Sr. L.C.C.
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 23 de juliol de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta
transcrita en tots els seus termes.
3.2.- Dació compte del decret núm. 4669 de data 27 de juliol de 2018, on es
deleguen les atribucions de l’Alcaldia en la 1a Tinenta d’Alcaldia durant els dies
30 de juliol al 14 d’agost, ambdós inclosos, de 2018.

3.3.- Dació de compte del decret núm. 4670, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en la
vicealcaldessa i delegada de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, i
de l’àrea de Polítiques Educatives i de Joventut durant els dies 15 a 31 d’agost
de 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.- Dació de compte del decret núm. 4673, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de
govern delegat de l’àrea de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana, durant
els dies 30 de juliol al 12 d’agost de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.

3.5.- Dació de compte del decret núm. 4671, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de
govern delegat de l’àrea de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania,
durant els dies 6 a 22 d’agost de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.6.- Dació de compte del decret núm. 4672, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de
govern delegat de l’àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, durant
els dies 16 a 31 d’agost de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.7.- Dació de compte del decret núm. 4674, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en el
coordinador general d’Urbanisme i Habitatge, durant els dies 20 a 31 d’agost de
2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.8.- Dació de compte del decret núm. 4675, de data 27 de juliol de 2018, on
s’avoquen temporalment les atribucions delegades per l’Alcaldia en el
coordinador general d’Economia i Hisenda durant els dies 20 a 31 d’agost de
2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.10.- Aprovació projecte modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
ocupació del domini públic, sol i subsòl de la via pública (exp. 3974/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.11.- Aprovació del Pla d’animació lectora de l’Ajuntament de Gandia (ex.
14110/2018).
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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3.9.- Avocació temporal d’atribucions delegades per la Junta de Govern de la
Ciutat de Gandia en membres corporatius i òrgans directius. Delegació
d’atribucions en l’Alcaldia.

3.12.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
dirigida a programes de promoció dels drets de la infància i de participació
infantil per a l’exercici 2018 (exp. 14708/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.13.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de València, per al
finançament de programes de desestacionalització i dinamització turística,
destinats a ajuntaments dels municipis costaners de la província de València
durant l’exercici 2018 (exp. 14512/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.14.- Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’avinguda de Litoral
(exp. PP-613, PAI les Foies).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.15.- Modificació del lloc de treball núm 17/025 cobrador. Incorporació requisit
permís conducció motocicleta (exp. 13829/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.17.- Modificació de la RLT amb la fixació de retribucions, en concepte
d’específic en determinats llocs susceptibles d’assumir funcions i
responsabilitats en ens dependents de l’Ajuntament de Gandia o
supramunicipals (exp. 14369/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.18.- Actuacions materials derivades de l’alteració de la forma de prestació del
Servei Públic de les Escoletes Infantils de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal (exp. 14161/2018).
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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3.16.- Modificació de la RLT. Amortització lloc 03/022. Educador d’Educació
Infantil i creació del lloc de treball 03/023 de Tècnic Auxiliar d’Informació (exp.
13830/2018).

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)
Informació pública del modificat núm. 1 del projecte d’urbanització (exp. PP-735
Equipaments Privats).
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

EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE
SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN

(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

(Decret núm. 3174 de 28/05/2018)

José Manuel Prieto Part

Francisco Rius Mestre
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