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Expedient: JG 2017/27

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE JULIOL 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 3 de juliol de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 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 26 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. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre exposició pública 
i  notificació  col·lectiva  dels  padrons  fiscals  dels  impostos  sobre  béns  inmobles  i 
activitats  econòmiques  (IBI,  IAE)  per  a  l’exercici  2017,  en  el  qual  apareix,  entre 
d’altres, el municipi de Gandia (BOPV núm. 122 de data 27 de juny de 2017).

2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre decret d’adhesió 
al  programa la diput  et  beca,  concedint  al  municipi  de Gandia 38 beques amb un 
import subvencionat de 30.400,00 € (BOPV núm. 122 de data 27 de juny de 2017).

3. Resolució de 22 de juny de 2017,  de la  vicepresidenta del  Consell  i  consellera 
d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  per  la  qual  es  cocendeixen  subvencions  per  al 
desenvolupament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i a 
les seues famílies en període estival, on figura l’ajuntament de Gandia amb un import 
sol·licitat de 37.600,00 €, i un import concedit de 25.662,73 €  (DOGV núm. 8071 de 
data 27 de juny de 2017).

4. Extracte de la Resolució de 23 de juny de 2017, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les 
subvencions destinades  a  contractació  de  persones  en  situacions  destinades  a  la 
contractació  de  persones  en  situació  de  desocupació  de  llarga  duració  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. 8072 de data 28 de juny de 2017).

5. Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 
(BOE núm. 153 de data 28 de juny de 2017).

 



 

6. Resolució de 21 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions 
dirigides al  desenvolupament  d’itineraris  integrats  per  a  la  inserció  sociolaboral  de 
persones  en  situació  o  risc  d’exclusió  social  per  a  l’exercici  2017,  concedint 
l’ajuntament de Gandia un import de 148.828,48 €. (DOGV núm. 8073 de data 29 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 23 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. 3961 de data 29 de juny de 2017, pel qual 
es determinen les festes laborals de caràcter local per a 2018.

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

3.3.- Dació de compte de l’informe del regidor delegat de Responsabilitat Social i 
Polítiques amb la Ciutadania, en relació a les recomanacions de la Defensora del 
Poble sobre els Plans Municipals de Garantia Alimentària a Menors.

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

3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Asociación Prointegración 
Laboral de los Minusválidos Psíquicos Mondúber, amb l’objecte de col·laborar 
amb esta entitat durant l’any 2017 (exp. SBD_BEN-14/2017).

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

3.5.- Ratificació  del  decret  núm.  3889  de  data  27  de  juny  de  2017,  pel  qual 
s’aprova  el  Text  refós  del  projecte  de  la  70a  MOE del  pla  general:  parcel·la 
confrontant a l’IES Ausiàs March (PP-788).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret.

3.6.- Creació del Registre de programes d’actuació urbanística municipal   (exp. 
PP-818).

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

 



 

3.7.- Creació  del  Registre  d’agrupacions  d’interés  urbanístic  municipal    (exp. 
PP-818).

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

3.8.- Proposta de conveni previ  a la formalització de les actes de pagament i 
d’entrega  de  possessió  de  l’immoble  situat  a  la  barriada  de  Venècia,  amb 
referència cadastral 6498919YJ4169N0001UJ (exp. PP-693).

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

3.9.- Sol·licitud d’ajudes convocades per a finançar el manteniment dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 
2017-2018.

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

3.10.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Autoritat  Portuària  de  València  i 
l’Ajuntament de Gandia, per a la celebració del certamen d’havaneres ‘Port de 
Gandia 2017’.

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

3.11.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació de 
Veïns  Kentucky,  per  a  la  cessió  d’ús  a  favor  d’aquesta  entitat  d’un  immoble 
propietat municipal situat al carrer Garceta Blanca de la Platja de Gandia, per a la 
seua utilització com a seu social.

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

Gandia, 4 de juliol 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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