
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/44 (6624/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 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 20 de novembre de 
2017.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 13 de novembre 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 13 de novembre 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 8 de novembre de 
2017 (R.E. núm. 44002 de data 13 de novembre de 2017), referent a la queixa núm. 
1710417,  formulada  per  la  Sra.  M.J.F.S.,  en  el  qual  recomana  a  l’Ajuntament  de 
Gandia  que,  tenint  en compte el  temps transcorregut  des  de la  presentació  de  la 
reclamació, amb data 23 de desembre de 2015 i el termini màxim de resolució de 6 
mesos, impulse la tramitació i resolució d’aquesta, sol·licitant el corresponent dictamen 
preceptiu al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

2. Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la 
convivència de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8168 de data 13 de novembre 
de 2017).

3. Llei  15/2017,  de  10  de  novembre,  de  la  Generalitat,  de  polítiques integrals  de 
joventut (DOGV núm. 8168 de data 13 de novembre de 2017).

4. Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 
8169 de data 14 de novembre de 2017).

5. Correu  electrònic  de  Gestiona,  de  data  16  de  novembre  de  2017,  en  el  qual 
comunica l’activació d’un procés de validació del codi DIR3 de l’Ajuntament.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte que s'ha procedit a activar el codi DIR3 
en la plataforma de gestió electrònica  Gestiona,  per a avançar en el  terreny de la 

 



 

interoperabilitat  amb  altres  administracions  públiques,  permetent  una  progressiva 
integració del referit gestor municipal d'expedients amb les eines i serveis electrònics 
de l'Administració General de l'Estat.

En aqueix sentit, aprofita el Secretari General del Ple per a reiterar la disponibilitat de 
majors  recursos  de  coneixement  en  el  departament  d'Informàtica  que  permeta  la 
integració i interoperabilitat real, sent recomanable l'ampliació del departament amb els 
recursos de programació i anàlisis oportunes.

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 13 de novembre 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. 7157 de data 16 de novembre de 2017, 
sobre delegació pel secretari general del Ple de la firma de les notificacions dels 
actes administratius.

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

3.3.-    Arreplegament selectiu de paper/cartó i arreplegament selectiu d’envasos 
lleugers.

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 de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat 
Jove  i  l’ajuntament  de  Gandia  per  a  l’emissió  de  carnets  d’alberguista  i 
internacionals.

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

3.5.- Adjudicació del 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 
(exp. CONT-010/2016).

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

 



 

3.6.-  Concessió  de  subvenció  directa  mitjançant  un  conveni  entre  l’entitat 
Associació d’Empresaris Ciutat del Transport i l’Ajuntament de Gandia per a la 
dinamització econòmica i industrial del polígon Benieto (exp. 1798/2017).

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

3.7.-  Concessió  de  subvenció  directa  mitjançant  un  conveni  amb  l’entitat 
Associació  d’Assentadors  del  Mercat  de  Gandia,  en  compliment  del  que  es 
disposa en el pacte 3r, clàusula 1a del conveni subscrit amb aquesta associació 
el 26/01/2017 (exp. 4503/2017).

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

3.8.-  Concessió  de  subvenció  directa  mitjançant  un  conveni  amb  l’entitat 
Associació  d’Assentadors  del  Mercat  de  Gandia,  en  compliment  del  que  es 
disposa en el pacte 3r, clàusula 2a del conveni subscrit amb aquesta associació 
el 26/01/2017 (exp. 4502/2017).

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

3.9.-  Concessió  de  subvenció  directa  mitjançant  un  conveni  amb  l’entitat 
Asociación Comerciantes de la Avenida República Argentina,  Plaza Elíptica y  
Adyacentes   amb l’objecte de col·laborar en les activitats de l’associació (exp. 
3894/2017).

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

1.-    Concessió de subvenció directa mitjançant un conveni entre l’entitat Centre 
Musical  de  Beniopa  i  l’Ajuntament  de  Gandia  per  a  impartir  ensenyaments 
musicals (exp. SB_EDU-7/2017).

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

2.-   Concessió de subvenció directa mitjançant un conveni entre l’entitat Escola 
de  Música  Districte  Marítim  Grau  de  Gandia  i  l’Ajuntament  de  Gandia  per  a 
impartir ensenyaments musicals (exp. SB_EDU-8/2017).

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

 



 

3.-    Concessió de subvenció directa mitjançant un conveni entre l’entitat  Unió 
Artístico Musical Sant Francesc de Borja i l’Ajuntament de Gandia per a impartir 
ensenyaments musicals (exp. SB_EDU-9/2017).

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

Gandia, 21 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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