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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 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 4 de febrer de 2019.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, de 25 de gener
(extraordinària) i 28 de gener (ordinària) de 2019.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Resolució de 20 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’inicia el Pla d’acció territorial de les
comarques centrals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8473 de data 28 de
gener de 2019).
2. Extracte de la resolució de 21 de novembre de 2018, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2019 les subvencions
per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la
redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció de béns
d’interés cultural de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8473 de data 28 de gener
de 2019).
3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 24 de gener de
2019 (R.E. núm. 2452 de data 28 de gener de 2019), referent a la queixa núm.
1808170, formulada per la Sra. K.L.A.S., en el qual informa que dóna per conclosa la
seua investigació i procedeix al tancament de l’expedient amb l’arxiu de totes les
seues actuacions.
4. Sentència núm. 269/2016 de data 25 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de València, Procediment Ordinari núm. 000361/2015, promogut
per Business Assessment Plant and Projects.
5. Sentència núm. 54/2019 de data 25 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Abreujat núm. 00010/2018, promogut
per la Sra. C.R.L.
6. Sentència núm. 356/2018 de data 13 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de València, Procediment Ordinari núm. 00306/2018-B, promogut
per les Sres. A.C.F. i C.C.F.
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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 actes de 25 i 28 de
gener de 2019, autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

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 30 de gener 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 l’informe de l’interventor general municipal sobre el
període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de desembre
de 2018 (exp. 5796/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
informe.
3.3.- Dació de compte del decret núm. 8167 de data 19 de desembre de 2018, pel
qual s’adjudica el contracte de serveis consistent en la prestació dels serveis
d’inhumació, exhumació funerària i manteniment de les instal·lacions pròpies del
cementeri de Gandia (CONT-054/2018; exp. 16481/2018).
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. 0303 de data 17 de gener de 2019, pel qual
s’adjudica el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de
les zones verdes del terme municipal de Gandia (CONT-030/2018; exp.
8859/2018).

3.5.- Dació de compte del decret núm. 0430 de data 24 de gener de 2019, pel qual
es declara desert el procés de licitació convocat per a l’adjudicació del contracte
de subministrament d’aliments elaborats per a les escoles infantils de Gandia
(CONT-067/2018; 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.
3.6.- Augment de dotació del lloc de treball núm. 17/029, de tècnic de Turisme
(exp. 21755/2018).
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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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.

3.7.- Creació del lloc de treball núm. 16.1/016, de treballador social de
dependència (exp. 21748/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.8.- Amortització de diferents llocs de treball (exp. 25059/2018, 25110/2018).
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 del lloc de treball núm. 18.2/004, d’oficial de senyalització (exp.
25109/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.10.- 87a modificació puntual de l’ordenació estructural del pla general (87 MOE
PG). Incentivació d’actuacions d’ús hoteler: sol·licitud del tràmit d’avaluació
ambiental i territorial estratègica pel procediment ordinari (PP-861, exp.
138/2019).
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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