
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/34 (2562/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE SETEMBRE 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 11 de setembre de 2017.

1.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Extracte de la resolució de 21 d’agost de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat  i  Polítiques Inclusives,  per la  qual  es convoquen subvencions dirigides a 
programes  de  promoció  dels  drets  de  la  infància  i  de  participació  infantil,  per  a 
l’exercici 2017 (DOGV núm. 8114 de data 28 d’agost de 2017).

2. Decret  Llei  3/2017,  d’1  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  s’adopten  mesures 
urgents per a l’aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre 
(DOGV núm. 8120 de data 5 de setembre de 2017).

3. Escrit de María i Rosana Costa, de la Comunidad Sagrado Corazón HH. Carmelitas 
Vedruna de Dénia, de data 6 d’agost de 2017, el  qual acusa rebut de la carta de 
condolença de l’Ajuntament per la mort del seu germà, Roberto Costa, fill predilecte de 
Gandia.

4. Informació  requerida  (R.S.  16902  de  data  17  d’agost  de  2017)  pel  Síndic  de 
Greuges de la Comunitat Valenciana referent a la queixa núm. 1706897, formulada pel 
Sr. A.T.L.

5. Escrit de contestació (R.S. 18018 de data 7 de setembre de 2017)  i documentació 
complementària requerida pel Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana referent 
a la queixa núm. 1710407, formulada per la Sra. M.J.F.S.

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. 

2.- SERVEIS

2.1.-     Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal, sobre el 
període mitjà de pagament corresponent al mes de juliol de 2017.

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

 



 

2.2.-   Ratificació del decret núm. 5358 de data 4 de setembre de 2017, d’aprovació 
de sol·licitud de la subvenció per al desenvolupament del programa d’Escoles 
d’Ocupació a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball.

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

2.3.-  Substitució  de  membre  de  la  mesa  de  l’expedient  de  contractació 
CONT-035/2017, relatiu al contracte de gestió del servei d’immobilització, càrrega 
i  trasllat  al  dipòsit  municipal  dels  vehicles  que per  ordre de la  Policia  Local 
hagen de ser retirats de la via pública (grua) i del servei d’estacionament limitat i  
controlat de vehicles en la via pública sota control horari a la ciutat de Gandia 
(ORA) (exp. CONT-010/2016).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

2.4.-     PAI  Equipaments  Privats  de  la  platja  de  Gandia.  Tràmit  d’audiència  als 
possibles titulars de drets indemnitzatoris en el projecte de reparcel·lació (exp. 
PP-735).

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

2.5.-     Pròrroga 2 del contracte de serveis consistent en ‘Control de plagues del 
municipi de Gandia’ (exp. CONT-057/2014).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

2.6.-     Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Creu Roja 
Espanyola, assemblea Gandia, per a desenvolupar el Pla d’Emergència Social 
2017 (exp. SBD_BEN-02/2017).

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

2.7.- Aprovació de les línies fonamentals dels pressupostos de l’exercici 2018.

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

2.8.-     Rectificació del pla d’ajust revisat per la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia en sessió celebrada el 31 de juliol de 2017.

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

 



 

Gandia, 12 de setembre 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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