
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/45 (7060/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 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 27 de novembre de 
2017.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 20 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 20 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. Extracte  de  la  resolució  de  20  de  novembre  de 2017,  de  la  Presidència  de  la 
Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació de les 
entitats  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  protecció,  conservació  o 
recuperació  sobre  béns  de  patrimoni  cultural  valencià  i  la  seua  posada  en  valor 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 
(DOGV núm. 8176 de data 23 de novembre de 2017).

2. Extracte  de  la  resolució  de  20 de  novembre  de 2017,  de  la  Presidència  de  la 
Generalitat,  per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació dels 
municipis  de  la  Comunitat  Valenciana  de foment  de  la  mobilitat  urbana  sostenible 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 
(DOGV núm. 8176 de data 23 de novembre de 2017).

3. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria del 
Pla d’Ocupació 2017 (BOPV núm. 226 de data 21 de novembre 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 20 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.-    Ratificació  del  decret  núm.  7228  de  20  de  novembre  de  2017,  pel  qual 
s’autoritza  a  la  mercantil  Pavapark  Movilidad  S.L.  l’accés  a  l’expedient 
CONT-010/2016 relatiu al contracte de gestió del servei grua-ORA.

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

3.3.-    Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i la Confraria de Pescadors de Gandia per a cobrir despeses generals de 
la llotja de peix i  despeses vinculades a accions turístiques i  festives durant 
l’any 2017 (exp. 5400/2017, SBD_AGRI-1/2017).

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

3.4.- Acceptació de la cessió de vial al barri de Venècia: acceptació de la cessió 
gratuïta derivada de la llicència d’obres O-118/2015 (exp. PP-832).

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

3.5.-  Cessió  a  la  Generalitat  Valenciana  (Conselleria  d’Educació,  Investigació, 
Cultura i Esport) de la propietat del solar situat al passeig de les Germanies núm. 
51, per a l’ampliació de l’IES Ausiàs March (exp. PP-830).

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

3.6.- Sol·licitud d’adhesió al conveni entre la Generalitat Valenciana i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades 
públiques,  per  raó  de  violència  de  gènere,  entre  administracions  públiques, 
publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  núm. 8168,  de  13  de 
novembre de 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.-  Pròrroga  del  projecte    Dones  ciutadanes,  dones  en  xarxa  ,  autoritzat  i 
subvencionat  per  la  Diputació  de  València  en  el  marc  del  Programa  de 
Pràctiques Formatives per a Joves en la modalitat denominada Post per a l’any 
2016.

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 convenis entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  els  centres  escolars  públics  i  concertats  de  Gandia,  per  a  la  seua 
participació en els jocs escolars de la Generalitat Valenciana durant l’any 2017 
(exp. 2761/2017).

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 conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i ASEMHTSA amb l’objecte de col·laborar en les activitats de la promoció 
turística de la ciutat (exp. 3722/2017).

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

3.10.-  Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i  FAES per  a  la  realització  de  les  activitats  relacionades en  l’objecte 
d’aquest conveni durant l’any 2017 (exp. 3664/2017).

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

3.11.-     Reclamació d'indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per 
la Sra. R.T.G per lesions suposadament causades pel mal funcionament de la 
bici pública el dia 25 de gener de 2017 (exp. RP-009/2017).

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

3.12.-  Revisió  de  preus,  pròrroga  i  modificació  del  contracte  de  serveis 
consistent  en  ‘neteja  d’edificis  públics,  centres  docents  i  instal·lacions 
esportives de l’Ajuntament de Gandia (exp. CONT-010/2013).

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

Gandia, 28 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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