
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/25

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE JUNY DE 2017

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 19 de juny de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 5 de juny de 2017.

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  5  de  juny  de  2017, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Extracte de la resolució de 22 de maig de 2017, de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les 
ajudes del Programa de Foment a la Rehabilitació Edificatòria (DOGV núm. 8049 de 
data 26 de maig de 2017).

2. Extracte de la resolució de 24 de maig de 2017, del president de l’Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria de 
mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017 (DOGV núm. 8054 de 
data 2 de juny de 2017).

3. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la 
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 28 de març de 2017, per a 
la realització d’activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona en 
els municipis de la província de València en 2017 (BOPV núm. 106 de data 5 de juny 
de 2017).

4. Extracte de la resolució de 25 de maig de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient,  Canvi Climàtic i  Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a 
l’exercici 2017 subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l’execució 
d’obres  en matèria  d’abastiment  d’aigua,  sanejament  i  defensa  contra  inundacions 
(DOGV núm. 8060 de data 16 de juny de 2017).

5. Extracte de la resolució de 30 de maig de 2017, del director general de l’Esport, per 
la qual es convoquen ajudes destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre 
de  la  Comunitat  Valenciana  que  promocionen  la  integració  dels  col·lectius  de  la 
diversitat a través de l’activitat física i l’esport (DOGV núm. 8060 de data 16 de juny de 

 



 

2017).

6. Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per 
a reconéixer el  grau de dependència a les persones i  l’accés al  sistema públic de 
serveis i prestacions econòmiques (DOGV núm. 8061 de data 13 de juny de 2017).

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 5 de juny de 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació  de  compte  del  decret  núm.  3348  de  data  6  de  juny  de  2017,  de 
modificació  de  delegació  d’atribucions  en  l’àrea  de  govern  de  Polítiques 
Econòmiques  i  d’Innovació.  Delegació  d’atribucions  del  mercat  municipal 
d’abastiments i assignació de funcions relacionades amb l’empresa Iniciatives 
de Comunicació de Gandia, SLU, en liquidació.

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

3.3.- Sol·licitud de subvenció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
en matèria de salut pública als municipis i mancomunitats valencianes per a la 
lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2017.

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

3.4.- Aprovació de l’informe sobre la sol·licitud d’informació d’infraestructures de 
sanejament  i  depuració  de  la  Generalitat  i/o  gestionades  per  aquesta  entitat 
existents a l’entorn de les obres del projecte de construcció de l’accés sud al 
port de Gandia.

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

3.5.-   Començament del servei de la cessió i ulterior explotació de l’Ecoparc fix en 
el municipi de Gandia.

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

3.6.-     Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  València  per  al 
finançament de la Programació Cultural Estable 2017.

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  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  València  per  al 
finançament del XXVIII Festival Polisònic de Gandia, edició 2017.

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

3.8.-  Modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball.  Modificació  dels  llocs 
03.bis/003 i 03.bis/005, de lletrat (exp. RRHH-032/2017).

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

3.9.-  Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Gandia  al  programa  de  la  Diputació  de 
València per a la realització de pràctiques de formació en el marc del programa 
Pràctiques Formatives per a Joves, en la modalitat denominada Post.

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  de  l’expedient  de  contractació  CONT-034/2017,  relatiu  al 
contracte de gestió del servei públic de les escoles infantils de primer cicle 
d’educació  infantil  de  titularitat  municipal,  i  els  plecs  de  clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars.

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

Ratificació    del decret núm. 3611 de data 16 de juny de 2017, en relació a la 2a 
informació  pública  del  Pla  d’Acció  Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del 
Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), exp. PP-796   

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes. 

Gandia, 20 de juny de 2017

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

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

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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