
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/41 (5534/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 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 30 d’octubre de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 23 d’octubre 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 23 d’octubre 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 19 d’octubre de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per a la 
concessió de subvencions per al foment d’activitats musicals com ara l’organització de 
festivals,  cursos  de  perfeccionament  musical,  concursos,  projectes  musicals  de 
caràcter singular, gires i projectes de producció musical, durant els mesos de gener a 
desembre de 2017, en el qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda de 2.000 
€ per al XXVIII Festival Polisònic 2017 (DOGV núm. 8155 de data 24 d’octubre de 
2017).

2. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic 
de  cooperació  entre  la  Generalitat  i  les  administracions  locals  de  la  Comunitat 
Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de 
centres públics docents de la Generalitat (DOGV núm. 8157 de data 26 d’octubre de 
2017).

3. Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 
8157 de data 26 d’octubre 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.- D  ació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 23 d’octubre 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.-       Estudi de detall (ED) illa 27 de la platja de Gandia. Sol·licitud d’inici del 
tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat 
(exp. PP-824).

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

3.3.-   Estudi de detall (ED) illa 27 de la platja de Gandia. Admissió dels projectes 
necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació  ambiental:  document  inicial  estratègic  i 
esborrany del projecte d’estudi de detall (exp. PP-824).

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

3.4.- 71a modificació puntual de l’ordenació estructural del pla general (71a MOE 
PG).  Canvi  d’ús  de  la  parcel·la  EQP-1  del  sector  Les  Foies;  aprovació  dels 
projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació  ambiental:  document  inicial 
estratègic i esborrany del projecte (exp. 3828/2017, PP-825).

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

3.5.- Sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel 
procediment simplificat de la 71a MOE PG (exp. 3828/2017, PP-825).

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

3.6.- Modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (72a MOD PG). 
Canvi  d’ús  de  la  parcel·la  del  camp  de  futbol  La  Banyosa.  Aprovació  dels 
projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació  ambiental:  document  inicial 
estratègic i esborrany del projecte (exp. 4164/2017, PP-826).

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’inici del tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel 
procediment simplificat de la 72a MOE PG (exp. 4164/2017, PP-826).

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 puntual de l’ordenació detallada del pla general (80a MOD PG). 
Modificació de les alineacions i altres determinacions del sòl industrial «Silos». 
Admissió  dels  projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació  ambiental: 

 



 

document inicial estratègic i esborrany del projecte (exp. 4012/2017, PP-812).

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’inici del tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel 
procediment simplificat de la 80a MOE PG (exp. 4012/2017, PP-812).

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

3.10.-  Derogació  del  reglament  sobre  l’exclusió  de  l’obligació  de  presentar 
factura  electrònica  en  aquelles  factures  inferiors  a  5.000  €:  aprovació  del 
projecte (art. 127.1.a LRBRL).

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

3.11.-  Modificació  del  lloc  de  treball  núm.  13/028:  «encarregat  de  cambra  de 
bombeig  i  col·lectors»,  que  passa  a  denominar-se  «encarregat  d’obres  de 
manteniment».

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

3.12.- Modificació de la relació de llocs de treball consistent en la «creació del 
servei de prevenció propi de l’Ajuntament de Gandia» (codi de la unitat en la 
relació de llocs de treball: 5.bis).

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

3.13.-  Conversió  de  deute  de  curt  termini  en  deute  a  llarg  termini  i  inici  del 
corresponent procediment d’adjudicació.

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

Gandia, 31 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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