
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/37 (3919/2017)

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

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 25 de setembre 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 25 de setembre 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. Resolució de 18 de setembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la resolució 
de 16 de maig de 2017, del director general de Comerç i Consum (O 14/2016, títol II,  
capítol III, article 22.7), on consta l’Ajuntament de Gandia amb una subvenció de 8.000 
€ destinada a estudis mercat venda no sedentària (DOGV núm. 8133 de data 22 de 
setembre de 2017).

2. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 21 de setembre de 
2017 (R.E. núm. 37742 de data 25 de setembre de 2017), el qual adjunta l’Informe del  
Síndic de Greuges sobre l’atenció i  protecció a les dones víctimes de violència de  
gènere a la Comunitat Valenciana. Any 2017.

3. Extracte de la resolució de 20 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  convoquen  per  a  l’exercici  2017  les 
subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i 
agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 8134 de data 25 de setembre de 2017).

4. Resolució de 18 de setembre de 2017, del director general de l’Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 
31  d’agost  de  2017,  del  Gabinet  Tècnic  de  Coordinació  de  Policies  Locals  de  la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’adopten les recomanacions per a la coordinació de 
les policies locals en relació a l’amenaça per terrorisme gihadista (DOGV núm. 8134 
de data 25 de setembre de 2017).

5. Decret 123/2017, de 15 de setembre, del Consell,  pel  qual s’aproven les bases 
reguladores i es concedeixen ajudes per a la realització d’actuacions per a pal·liar els 

 



 

danys  produïts  per  les  fortes  pluges  ocorregudes  en  la  Comunitat  Valenciana  els 
mesos de novembre i desembre, en el qual consta l’Ajuntament de Gandia amb un 
import d’ajuda directa de 33.516,09 € (DOGV núm. 8137 de data 28 de setembre 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 26 de setembre 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. 5802 de data 25 de setembre de 2017, 
sobre sol·licitud d’autorització per a determinats funcionaris municipals per a la 
tramitació i obtenció del certificat digital de representant de l’entitat emés per 
l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat Valenciana  .

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

3.3.-  Criteris  i  condicions  per  a  la  concessió  de  forma  directa  i  excepcional 
d’ajudes per al servei de menjador escolar, curs 2017-2018 (exp. EDU-10/2017).

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

3.4.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport,  per  al  foment  de la  lectura en les biblioteques i  agències  de lectura 
públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

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

3.5.- Adhesió de l’Ajuntament de Gandia al Pacte Valencià contra la Violència de 
Gènere i Masclista.

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

3.6.- Expropiació parcel·la dotacional educativa (IES Ausiàs March). Aprovació 
del projecte d’agrupació de finques (exp. PP-660).

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 d’adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

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

3.8.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de l’ordre 5/2017, de 30 de juny i de la resolució de 28 d’agost de 
2017,  per  les  quals  s’aproven  les  bases  i  es  convoquen  les  subvencions 
destinades a  projectes  de desplegament del  IV  Pla  de Salut  de la Comunitat 
Valenciana en els seus municipis.

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 de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de l’ordre 5/2017, de 30 de juny i de la resolució de 28 d’agost de 
2017,  per  les  quals  s’aproven  les  bases  i  es  convoquen  les  subvencions 
destinades a projectes de promoció de la salut  accés a serveis i programes de 
salut  en  poblacions  que  viuen  en  situació  d’especial  vulnerabilitat,  com  ara 
població immigrant o població d’ètnia gitana, entre d’altres.

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

3.10.- Aportació a la mercantil  IPG, S.A. com a conseqüència dels pagaments 
dels préstecs mitjançant el fons d’ordenació.

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

3.11.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-042/2017,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  ‘Servei  d’informació  turística  de  la  xarxa 
d’oficines de turisme de Gandia, recolçament a la gestió de la qualitat d’oficines 
de turisme, platges i del municipi de Gandia, i assistència a fires, certàmens i 
esdeveniments de turisme’, 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.

3.12.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-054/2017,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en ‘Assistència sanitària en postes, ambulància 
assistencial, vigilància, salvament i socorrisme, i servei de platges accessibles 
en  les  platges  del  terme  municipal  de  Gandia’,  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.

 



 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA (FOD)

1.-  Aprovació  de  l’informe  i  expedient  administratiu  a  remetre  al  TACRC, 
mitjançant la plataforma electrònica de l’esmentat tribunal en relació al REMC 
presentat per la Sra. O.C.Z.G., en representació de la mercantil Gestió i Educació 
Infantil  S.L.,  referent  al  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de  les  escoles 
infantils  de  primer  cicle  d’educació  infantil  de  titularitat  municipal  (exp. 
CONT-0342017)

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

2.-  Tràmit  d’audiència  proposta.  Desestimació  del  rescat  anticipat  de  la 
concessió i desestimació del recurs de reposició a la concessió de l’ús privatiu 
del  domini  públic  de  la  parcel·la  dotacional  situada  en  l’àmbit  del  PP  Sant 
Nicolau-Perú, de propietat municipal, per a la construcció d’habitatges en règim 
de  lloguer  per  a  persones  majors,  discapacitats  o  menors  de  35  anys  (exp. 
PATR-46/2005).

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

Gandia, 4 d’octubre 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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