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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 6 DE NOVEMBRE 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 6 de novembre de 2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 30 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 30 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. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 24 d’octubre de 
2017  (R.E.  núm.  41812  de data  26 d’octubre  de 2017)  referent  a  la  queixa núm. 
1706179, formulada pel Sr. M.A.S.L., en el qual recomana a l’Ajuntament de Gandia 
que  adopte  les  mesures  necessàries  perquè  la  Policia  Local  reba  formació 
especialitzada  integral  en  relació  al  tema  tractat,  l’objectiu  del  qual,  a  més  de 
l’obligatori  coneixement  de  les  normes,  va  més  enllà  i  mitjançant  la  inclusió  en 
l’esmentada formació de bones pràctiques, s’hi incidisca de forma expressa en valors 
d’igualtat i no discriminació.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte 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 31 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.-   Ratificació del decret núm. 6190, de data 17 d’octubre de 2017, de sol·licitud 
d’ajuda al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials per a 
la realització del projecte Qualifica Jove

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

3.3.-    Conveni  de col·laboració entre  l’Ajuntament de Gandia i  l'entitat  Gandia 
Comercial Coop. V. de Gandia amb l’objecte de col·laborar amb les activitats de 
promoció turística i  comercial  al  Centre Històric de Gandia durant l’any 2017 
(exp. 1451/2017, SBD_PROM-06/2017).

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

3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de la Safor  amb l’objecte  de col·laborar  amb el  manteniment del 
local  que  l’associació  utilitza  com  a  seu  social  durant  l’exercici  2017  (exp. 
SBD_PART-3/2017).

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

3.5.-  Acceptació  del  pagament  realitzat  per  l'agent  urbanitzador  de  la  unitat 
d'execució del sector Les Foies (exp. PP-613).

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

3.6.- Pla de Reforma Interior (PRI) de Rafalcaid, nova delimitació de conformitat 
amb la 17a MOE PG. Aprovació dels projectes que integren el PRI, l' Alternativa 
tècnica, la Proposició jurídic-econòmica, el Projecte de reparcel·lació econòmica 
i el Projecte d'urbanització (exp. PP-711).

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

3.7.- Adhesió de l'Ajuntament de Gandia a la modalitat de Teatre, Dansa i Circ del 
Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura (exp 5437/2017).

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

3.8.- Aprovació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat 
denominada 'EDUSI CIUTAT DE GANDIA' i sol·licitud d'ajuda (exp 5655/2017).

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

Propostes formulades per la Comissió Tècnica d’Estudi ‘Denominació de Vies 
Públiques de la Ciutat de Gandia’ en sessió celebrada el dia 11 d’abril 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, 7 de novembre 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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