
Unitat: Secretaria General.

Expedient: JG 2017/51 (8401/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 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  26 de desembre de 
2017.

 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 21 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 21 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 Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 18/12/2017 que va 
tindre entrada en aquest ajuntament el  20/12/2017 (RE48995), referent a la queixa 
núm 1710417, promoguda per MJFS, en el  qual es procedeix al  tancament de les 
investigacions iniciades en l’expedient.

2. Extracte de la Resolució de 14 de desembre de 2017, del president de l’Agència
Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a 
l’any 2018 de l’Agència Valenciana de Turisme, dirigides a la millora i la competitivitat 
dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8194 
de 20/12/2017).  

3. DECRET 202/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual s’aproven les bases
reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts pels temporals 
costaners en 2017, en el qual l’ajuntament de Gandia figura com a beneficiari d’una 
ajuda per import de 37.949,36€

4. DECRET 2013/2017, de 15 de desembre del Consell,  de modificació del Decret
123/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
es concedeixen ajudes per a la realització d’actuacions per a pal·liar els danys produïts 
per les fortes pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i 
desembre 2016, en el qual l’ajuntament de Gandia figura com a beneficiari d’una ajuda 
per import de 33.516,09€



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.-    Dació de compte del decret núm. 7903 de data 20 de desembre de 2017, 
sobre sol·licitud d’autorització per a determinats funcionaris municipals per a la 
tramitació i obtenció del certificat digital de representant de l’entitat emés per 
l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada del Decret 
referenciat.

3.2. Sol·licitud d’ajudes en el marc de les bases per a concessió de subvencions 
aprovades per resolució de 20 de novembre de 2017 de la Presidència de la 
Generalitat,  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.

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

3.3.-      Inici dels tràmits preparatoris corresponents a la redacció del Pla Especial 
de Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, referent al castell de 
Bairén de Gandia (exp. PP-839).

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

3.4.-     Inici dels tràmits preparatoris corresponents a la redacció del Pla Especial 
de  Bé  d’Interés  Cultural,  amb  la  categoria  de  monument,  referent  a  la 
nevasca/morabit (exp. PP-839).

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

3.5.-  Sol·licitud  i  aprovació  de  la  documentació  corresponent  al  projecte 
d’habilitació del Parc Arqueològic del Castell de Bayrén en el marc de les ajudes 
per a projectes locals d’actuació 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    (exp. 
PP-837).   

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  i  aprovació  de  la  documentació  corresponent  al  projecte  de 
restauració i rehabilitació de la nevasca (morabit) per centre d’interpretació de la 
Serra Falconera en el marc de les ajudes per a projectes locals d’actuació 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   (exp. PP-837).   

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

 3.7.-    Contracte de gestió del servei públic de les escoles infantils de primer cicle 
d’Educació Infantil de titularitat municipal: estimació parcial del recurs d’alçada 
presentat per la Sra. M. M. F. (exp. CONT-034/2017).

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

3.8.-  Aportació a l’empresa pública municipal  Iniciatives Públiques de Gandia 
S.A. per al pagament de deute comercial.

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 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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