
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/47 (7464/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE DESEMBRE 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 4 de desembre de 2017.

1.-  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS,  de  27  de 
novembre (ordinària) i 30 de novembre (extraordinària i urgent) de 2017.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes de 27 i 30 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. Acord de 17 de novembre de 2017, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció que regula la tramesa telemàtica 
d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris als advertiments 
formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, així 
com sobre els acords adoptats amb l’omissió del tràmit de fiscalització prèvia. (DOGV 
núm. 8180 de data 29 de novembre de 2017).

Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la disposició en qüestió, i es fa un 
resum dels antecedents que es considera convenient recordar:

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7266 de 5 de maig de 2014 es va 
publicar l’acord de la Sindicatura de Comptes de 22 d’abril de 2014, pel que fa a les 
obligacions formals de comunicació quant als acords adoptats en contra dels informes 
del Secretari de la corporació i els reparos de l’Interventor General Municipal.

De la  citada disposició es va donar compte a la  Junta de Govern de la  Ciutat  de 
Gandia en la seua sessió del 12 de maig de 2014, al transcurs de la qual, pel Secretari 
General del Ple es va considerar l’omissió del referit acord de la Sindicatura, quant a 
l’especialitat aplicable a municipis com és el cas de Gandia, en els quals s’aplica el 
règim especial previst al títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, on correspon a l’Assessoria Jurídica, i no pas al Secretari General del 
Ple,  l’emissió  dels  corresponents  informes  més  enllà  dels  mínims  considerats 
preceptius d’emetre’s pel secretari.

Amb motiu d’aquesta consideració, el 21 de maig de 2014 el Secretari General del Ple 

 



 

va formular consulta expressa en aquest sentit (registre d’eixida 2014-11436), la qual 
va ser objecte de contestació per part del Secretari General Accidental de l’esmentat 
òrgan de fiscalització externa (registre d’entrada 2014-17394), del qual es desprenia 
una interpretació literal de l’acord de la mateixa Sindicatura de Comptes de 21 de maig 
de  2014,  obviant  en  conseqüència  la  remissió  de  cap  informe  de  l’Assessoria 
Municipal en casos com és ara el de Gandia, escrit del qual es va donar compte en 
l’apartat de correspondència en la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 2 de 
juny de 2014.

Arribat aquest punt, l’acord de la Sindicatura de Comptes de 17 de novembre de 2017, 
en la seua part expositiva justifica l’abast de la modificació, de la qual es desprén que 
queden fora del control previst, els acords dels òrgans municipals presos en contra 
dels informes emesos pel Secretari de l’Ajuntament, alhora que s’afegeixen, pel que fa 
a l’àrea econòmica, (d’acord amb la Instrucción del Tribunal de Cuentas aprovada per 
resolució de 10 de juliol de 2015, publicada al BOE de 17 de juliol de 2015), els acords 
adoptats ometent el tràmit de fiscalització prèvia.

2. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 23 de novembre 
de 2017 (R.E. núm. 46026 de data 24 de novembre de 2016), referent a la queixa 
núm. 1716667, promoguda pel Sr. F.P.M., en el qual procedeix a tancar l’expedient.

3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 27 de novembre 
de 2017 (R.E. núm. 46685 de data 29 de novembre de 2016), referent a la queixa 
núm.  1706179,  promoguda  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  procedeix  a  tancar  les 
investigacions iniciades a l’efecte.

4. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la 
convocatòria del Pla d’Ocupació 2017, de conformitat amb el que es preveu en els 
articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(BOPV núm. 231 de data 1 de desembre 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 28 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. 7448 de data 28 de novembre de 2017, 
sobre creació de la Comissió de Coordinació i Seguiment de Serveis Municipals  .

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

 



 

3.3.- Concessió de subvenció directa a la UNED – Centre Regional Alzira amb 
l’objecte de dur a terme els serveis que, com a institució universitària, presta en 
el camp de la docència i la difusió de la cultura, any 2017 (exp. SB_EDU-6/2017)  .

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

3.4.- Concessió de subvenció directa a la Fundació General de la Universitat de 
València per al desenvolupament del Centre Internacional de Gandia, any 2017 
(exp. 4207/2017).

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

3.5.-  Projecte  d’Actuació  Integrada  Les  Foies.  Esmena  del  projecte  de 
reparcel·lació, quant a la parcel·la aportada 98 (exp. PP-613 Les Foies).

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  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  València  per  a 
desenvolupar el Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017 (exp. 7331/2017).

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 conveni amb la Comunitat de 
Regants de la Marjal de Gandia per a la col·laboració en l’adequació de camins i 
séquies de la marjal (exp. 5401/2017).

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

3.8.-  Proposta d’acceptació de l’acord de satisfacció extraprocessal sobre les 
pretensions formulades per  la  UTE General  Constructor  S.A.  i  Tecnología  de 
Montajes y Mantenimientos S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1992 
davant  l’Ajuntament  de  Gandia  en  el  procediment  ordinari  núm. 
000048/2017-Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València.

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.- Concessió de subvenció directa mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i l’Associació Parkinson Gandia Safor, amb l’objecte de col·laborar amb 
el manteniment del local que l’associació utilitza com a seu social, exercici 2017 
(exp. 7368/2017).

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

 



 

2.- Interpretació de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, conforme amb els criteris d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (exp. 7550/2017).

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

3.- Sol·licitud d’incorporació en la secció 2a de l’Inventari General del Patrimoni 
Cultural Valenciana de l’Alqueria de Martorell de Gandia, i inici del procediment 
corresponent a la seua inscripció en el Catàleg de Béns Immobles com a bé de 
rellevància local.

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

Gandia, 11 de desembre 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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