
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/49 (8013/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 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 18 de desembre de 
2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, d’11 de desembre 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 l’11 de desembre 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 30 de novembre de 2017 de la Direcció General de Salut Pública, de 
la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  per  la  qual  es  concedixen  les 
subvencions per a projectes de desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat 
Valenciana, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una subvenció atorgada de 
14.732,68 €.

2. Resolució de 12 de desembre de 2017 de la Direcció General de Salut Pública, de 
la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  per  la  qual  es  concedixen 
subvencions  destinades  a  projectes  de  promoció  de  la  salut  i  accés  a  servicis  i 
programes de salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat, com a 
població  immigrant  o  població  d’ètnia  gitana,  entre  altres,  en  la  qual  consta 
l’Ajuntament de Gandia amb una subvenció atorgada de 19.008,23 €.

3. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  la  resolució 
definitiva de la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació 
a la realització d’obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la 
província de València que posseïsquen valors històrics, artístics o d’interés local, per 
als exercicis 2016 i 2017, en el qual consta una subvenció de 49.700 € a l’Ajuntament 
de Gandia per a obres d’emergència i conservació del BIC Alqueria Torre dels Pares 
(BOPV núm. 235 de data 11 de desembre de 2017).

4. Informe ambiental i territorial estratègic favorable emés per la Direcció General de 
Medi  Natural  i  d’Avaluació  Ambiental,  en  el  procediment  simplificat  d’avaluació 
ambiental i territorial estratègica del Pla de Reforma Interior Ausiàs March de Gandia.

 



 

5. Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals 
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8191 de data 15 de desembre de 2017).

6. Extracte de la resolució de 7 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Esport, 
per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació 
d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8191 
de data 15 de desembre de 2017).

7. Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies 
festius hàbils per a la pràctica comercial en 2018 (DOGV núm. 8191 de data 15 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 12 de desembre 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.-   Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. T.L.V., en nom de la seua filla R.L., per lesions causades en accident al parc 
de l’Estació per caiguda com a conseqüència del mal estat de la instal·lació del 
parc (exp. RP 068/2016).

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

3.3.-   Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. E.D.M., per lesions suposadament causades pel mal estat d’una passarel·la 
a la platja de Gandia (exp. RP 085/2015).

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 mitjançant conveni amb l’  Asociación de la 
Safor de Ayuda a Enfermos Mentales   (ASAEM), amb l’objecte de col·laborar amb 
l’entitat, any 2017 (exp. SBD_BEN-08/2017).

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

3.5.- A  dhesió de l’Ajuntament de Gandia al Pla d’Ocupació 2017 de la Diputació 
Provincial de València.   

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

 



 

3.6.- Aprovació de l’expedient núm. 1/2017 de prescripció d’obligacions.

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

3.7.- Oferta d’ocupació pública (exp. RRHH-065/2017 OEP 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.-  Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Llocs  de  treball  de 
conserges/ordenances  (llocs  núm.  01/007,  03/019,  05/015,  14/015,  15/008  i 
15/031). Determinació de funcions (exp. 6855/2017).

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

3.9.- Modificació de la relació de llocs de treball. Lloc de treball de topògraf (lloc 
núm. 11/012). Determinació de requisits de provisió (exp. 6862/2017).

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

3.10.-  Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Lloc  de  treball  de  tècnic 
d’Administració general (lloc núm. 05/013). Determinació de requisits de provisió 
(exp. 6867/2017).

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

3.11.-  Modificació de la relació de llocs de treball.  Lloc de treball  d’inspector 
d’Urbanisme  (lloc  núm.  10/007).  Determinació  de  requisits  de  provisió  (exp. 
6924/2017).

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

3.12.-  Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Lloc  de  treball  de  TAEM 
enginyer tècnic industrial (lloc núm. 13/008). Determinació de funcions i requisits 
de provisió (exp. 6925/2017).

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

3.13.- Modificació de la relació de llocs de treball. Llocs de treball d’inspectors 
d’activitats (llocs núm. 11/019 i  13/013).  Determinació de requisits de provisió 
(exp. 6928/2017).

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

3.14.- Modificació de la relació de llocs de treball. Llocs de treball de tècnics de 

 



 

gestió  d’Administració general (llocs núm. 05/014 i 09/006 ). Determinació de 
funcions i requisits de provisió (exp. 6929/2017).

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

3.15.-  Modificació  de  la  dotació  de  determinats  llocs  d’auxiliar  administratiu. 
Amortització del lloc 13/016 d’auxiliar administratiu-administrador del cementiri 
(exp. 7555/2017).

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

3.16.- Trasllat del lloc de treball de tècnic/a d’organització i modernització (lloc 
núm. 01/038) (exp. 7577/2017).

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 (FOD)

1.- Modificació de les actuacions a executar en la subvenció corresponent a les 
obres del polígon Benieto incloses en la convocatòria d’ajudes per a projectes 
d’inversió per a la millora, modernització o dotació d’infraestructures i serveis en 
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost 
de l’exercici 2017 (exp. PP-813).

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

2.- Modificació de la relació de llocs de treball  i  plantilles de l’Ajuntament de 
Gandia en relació amb el lloc de treball de coordinador esportiu (lloc 15/012).

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

3.- Adjudicació de préstecs a llar termini a les entitats Banco de Santander i 
Caixa Popular, per conversió de deute de curt termini en deute a llarg termini.

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

Gandia, 19 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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