
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2018/1 (177/2018)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE GENER DE 2018

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 8 de gener de 2018.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 26 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 del 26 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. Anunci  de  l’Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València  sobre  exposició  al 
públic de l’acord de resolució de la convocatòria  de concessió de subvencions als 
ajuntaments  i  entitats  locals  menors  de  la  província  de  València  destinades  a  la 
realització de programes municipals de joventut en 2017, entre els quals consta el de 
Gandia amb una ajuda de 3.371,30 € (BOPV núm. 243 de data 21 de desembre de 
2017).

2. Resolució  de  20  de  desembre  de  2017,  del  conseller  d’Economia  Sostenible, 
Sectors Productius,  Comerç  i  Treball,  de  concessió  de les ajudes convocades per 
resolució de 16 de maig de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual 
es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 
2017,  a l’empara de l’Ordre  14/2016,  de 5 d’agost,  de la  Conselleria   d’Economia 
Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  matèria  de  comerç,  consum  i 
artesania. Capítol III del títol II, article 22.1. L’Ajuntament de Gandia es beneficia d’una 
subvenció de 5.000 € per a la celebració de la VI Fira del Motor (DOGV núm. 8195 de 
data 21 de desembre de 2017).

3. Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió 
(DOGV núm. 8196 de data 22 de desembre de 2017).

4. Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,  prevists a la Llei 

 



 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(BOE núm. 311 de data 23 de desembre de 2017).

5. Resolució  de  21  de  desembre  de  2017,  del  conseller  d’Economia  Sostenible, 
Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s’aprova  el  calendari  de  festes 
retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2018 
(DOGV núm. 8198 de data 26 de desembre de 2017).

6. Edicte  del  Consorci  de  Residus  Pla  Zonal  V5  sobre  aprovació  definitiva  de  la 
modificació  de  l’ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  transferència,  transport, 
valorització i eliminació de residus sòlids urbans i ecoparcs 2018 (BOPV núm. 246 de 
data 27 de desembre de 2017).

7. Resolució de 15 de desembre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat 
a  l’adhesió  al  conveni  entre  la  Generalitat,  a  través de la  Conselleria  de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 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 (DOGV 
núm. 8199 de data 27 de desembre de 2017).

8. Anunci  del  Ministeri  de  Foment,  Demarcació  de  Carreteres  de  l’Estat  en  la 
Comunitat  Valenciana, sobre convocatòria a l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació 
dels béns i drets afectats pel projecte de traçat del projecte modificat núm. 1 de les 
obres ‘Accés Sud al port de Gandia des de la carretera N-332, P.K. 220,800’. Província 
de València. Clau del projecte: 41-V-4470 (BOPV núm. 247 de data 28 de desembre 
de 2017).

9. Decret 21/2017, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es 
regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, 
per a l’any 2018 (DOGV núm. 8201 de data 29 de desembre de 2017).

10. Ordre HDP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes als efectes de la contractació del sector públic des de l’1 
de gener de 2018 (BOE núm. 316 de data 29 de desembre de 2017).

11. Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera, i d’organització de la Generalitat (DOGV núm. 8202 de data 30 de desembre 
de 2017).

12. Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2018 (DOGV núm. 8202 de data 30 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.-    Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
període mitjà de pagament corresponent al mes de novembre de 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe. 

3.2.-   Desestimació de la sol·licitud presentada per la mercantil Termalia Sport, SL 
per a la suspensió del  procediment d’adjudicació del  contracte de gestió del 
servei públic, en la modalitat de concessió, per a l’explotació del Centre Esportiu 
del Grau (exp. CONT-035/2017).

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

3.3.-    Concessió  de  l’ús  privatiu  del  domini  públic  de  la  parcel·la  dotacional 
situada en  l’àmbit  del  Pla  Parcial  Sant  Nicolau  Perú,  de  propietat  municipal. 
Desestimació  del  rescat  anticipat  de  la  concessió,  desestimació  de  les 
al·legacions  presentades  i  desestimació  de  la  sol·licitud  de  suspensió  de 
qualsevol actuació de caràcter executiu presentada per la mercantil Immobles 
Reunits Catarroja, SL (exp. PATR-046/2005).

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

3.4.- Modificació de la relació de llocs de treball. Lloc de treball núm. 17/011, de 
Coordinador de Promoció Econòmica (exp. 7544/2017).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.5.- Modificació de la relació de llocs de treball. Lloc de treball núm. 16.01/013, 
d’Educador Social (exp. 7476/2017).

A proposta  de  la  Presidència,  la  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia,  per 
unanimitat dels seus membres, acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.6.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de la Resolució de 15 de desembre de 2017, per la qual es convoquen 
subvencions en matèria d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres 
trastorns addictius per a l’exercici 2018 (exp. 8477/2017).

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

 



 

3.7.- Pla Especial de la Marjal que incorpora el Pla Especial de Protecció del BIC 
de l’Alqueria del  Duc i  el  Pla Especial  de reserva de sòl  dotacional  esportiu. 
Manifestació de l’Ajuntament de Gandia en el tràmit d’informació al públic en 
l’expedient de revisió d’ofici de l’acord d’aprovació (exp. PP-741).

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

Gandia, 9 de gener de 2018

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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