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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 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 3 de setembre de 2018.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, de 30 de juliol
(ordinària), 10 i 14 d’agost (extraordinàries i urgents) de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
1. Resolució de 24 de juliol de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana,
de concessió d’ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en la
qual consten les següents per a l’Ajuntament de Gandia (DOGV núm. 8351 de data 31
de juliol de 2018):
Millora i ampliació de la senyalització de recursos locals d’interés 20.231,21 €
turístic
Seguiment sist. qualitat i gestió mod. amb. platges i Tourist Info Gandia 2.650,81 €
44a edició Concurs Internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia 6.981,13 €
2018
Contractació informadors turístics i personal vigilància, salvament i 80.000 €
socorrisme en platges de Gandia
2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de
l’acord resolutori de concessió d’activitats a ajuntaments de la província de València,
destinades als nostres majors i per a la formació de la dona durant l’exercici 2018, en
la qual consta una ajuda de 400 € a l’Ajuntament de Gandia (BOPV núm. 148 de data
1 d’agost de 2018)..
3. Decret 108/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari
laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019
(DOGV núm. 8353 de data 2 d’agost de 2018).
4. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de
l’acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals
per a premis o concursos literaris 2018, en el qual consta una ajuda de 5.339,75 € per
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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 esmentades actes,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

als Premis Literaris Ciutat de Gandia (BOPV núm. 150 de data 3 d’agost de 2018).
5. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de
l’acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals
per a Programació Cultural Municipal i festes populars (SARC als pobles) 2018, en el
qual consta una ajuda de 12.500 € a l’Ajuntament de Gandia (BOPV núm. 150 de data
3 d’agost de 2018).
6. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de
l’acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals
per a la Campanya Festivals, Mostres o Certàmens Culturals i Programacions de
Música Clàssica 2018, en el qual consta una ajuda de 8.306,30 € per a la celebració
del XXIX Festival Polisònic (BOPV núm. 150 de data 3 d’agost de 2018).
7. Reial Decret-Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere (BOE núm. 188 de data 4 d’agost de
2018).
8. Resolució de 2 d’agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l’any 2018 les
subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment
de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública, amb una
de 5.000 € per a l’Ajuntament de Gandia (DOGV núm. 8355 de data 6 d’agost de
2018).

10. Resolució de 8 d’agost de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es concedeixen i
es publiquen les subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en matèria
de recuperació de la memòria històrica, a fi de promoure la convivència democràtica, i
projectes i iniciatives que promoguen el desenvolupament de drets i llibertats
fonamentals, desplegats per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
L’Ajuntament de Gandia té una ajuda de 10.000 € per al projecte La veu dels refugis.
Programa educatiu per a les escoles de Gandia (DOGV núm. 8360 de data 13 d’agost
de 2018).
11. Escrit de la consellera de Turisme de l’ambaixada d’Espanya a Dublín de data 15
d’agost de 2018 (R.E. núm. 25363 de 17 d’agost), en el qual remet correspondència
rebuda per part d’un turista irlandés afectat pels incendis d’aquest estiu, en el qual
agraeix el tracte rebut durant la crisi.
12. Escrit del president autonòmic de la Creu Roja Espanyola de data 14 d’agost de
2018 (R.E. núm. 25548 de 21 d’agost), en el qual es trasllada l’agraïment de molts dels
voluntaris de la Creu Roja per la col·laboració de les administracions locals i la
població en relació a l’incendi de Llutxent.
13. Extracte de la resolució de 21 d’agost de 2018, de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el
mosquit tigre en l’exercici 2018 (DOGV núm. 8367 de data 23 d’agost de 2018).
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9. Decret 124/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es modifica el decret 65/2012,
de 20 d’abril, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana
(DOGV núm. 8359 de data 10 d’agost de 2018).

14. Resolució de 30 de juliol, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de
concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la
documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8370 de data 28 d’agost de 2018).
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 l’informe de l’interventor general municipal sobre el
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de juny
de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
informe.
3.2.- Ratificació del decret núm. 4895 de data 10 d’agost de 2018, pel qual
s’aprova la sol·licitud d’una subvenció destinada a la contractació de persones
en situació de desocupació de llarga durada en el marc del programa Iniciativa
Social.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
3.3.- Ratificació del decret núm. 4909 de data 10 d’agost de 2018, d’aprovació del
projecte pel qual se sol·licita la subvenció destinada a la promoció dels acords
territorials.

3.4.- Ratificació del decret núm. 4914 de data 13 d’agost de 2018, pel qual
s’aprova la sol·licitud a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, d’una subvenció destinada a la contractació de
persones desocupades d’almenys de 30 anys, en col·laboració amb
corporacions locals de la Comunitat Valenciana (EMCORP).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
3.5.- Ratificació del decret núm. 5115 de data 22 d’agost de 2018, pel qual es
rectifica l’omissió en l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de
30/7/2018 (punt 3.18 de l’ordre del dia) de la Sra. M.P.A. entre la relació de
persones objecte de subrogació de la plantilla de l’empresa que prestava
anteriorment el servei de les escoles infantils de titularitat municipal.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.

3.6.- Ratificació del decret núm. 4917 de data 14 d’agost de 2018, pel qual
s’aprova la sol·licitud a la Diputació Provincial de València d’una subvenció
destinada a la compra de vehicles elèctrics i instal·lacions de punts de recàrrega
destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
3.7.- Resolució de les al·legacions formulades pel Sr. J.S.F en relació a l’acord
adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia l’11 de juny de 2018 (exp.
9137/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.8.- Delegació d’atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia sobre
contractació menor en matèria de turisme a favor del coordinador general
d’Economia i Hisenda (exp. Organització municipal 2015-2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.9.- Recurs de reposició interposat el 7 de maig de 2018 pel Sr. M.B.S., president
del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia contra acords de la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia de 21 de març de 2018, de modificació de llocs de
treball 11/001, de cap de servei de Planificació Urbanística, i 11/009, de cap de
servei d’Actuacions Municipals (exp. 3583/2018 i 3684/2018).
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,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
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3.10.- Ratificació del decret núm. 5193 de data 30 d’agost de 2018, pel qual
s’aprova la 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).

