
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 3885/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE MARÇ 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 5 de març de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 de febrer de 2018.

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 febrer de 2018, 
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  de  València  sobre  període  de  recaptació 
voluntari, en el qual consta l’Ajuntament de Gandia amb la taxa per arreplega de fem, 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i els guals permanents (BOPV núm. 42 de 
data 28 de febrer de 2018).

2. Extracte de la resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les 
subvencions destinades al programa de foment d’ocupació per a la contractació de 
persones joves per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
(EMPUJU) (DOGV núm. 8244 de data 28 de febrer de 2018).

3. Extracte de la resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les 
subvencions destinades al programa de foment d’ocupació per a la contractació de 
persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil (EMCUJU) (DOGV núm. 8244 de data 28 de febrer de 2018).

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 la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 27 de febrer de 2018.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Modificació  de  la  dotació  de  determinats  llocs  d’administratiu:  02/019 
(Secretaria  General),  03/004 (Gestió i  Coordinació),  08/010 (Tresoreria),  09/008 
(Contractació  i  Patrimoni),  10/012  (Gestió  Urbanística)  i  15/003  (Educació  i 
Esports).

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

3.3.- Pròrroga per a l’any 2018 dels convenis de col·laboració subscrits entre 
l’Ajuntament de Gandia i els centres escolars públics i concertats de Gandia en 
l’any  2017,  per  la  seua  participació  en  els  jocs  escolars  de  la  Generalitat 
Valenciana (exp.1035/2018).

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 entre l’Ajuntament de 
Gandia i l  ’  Associació Jezrael  , amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 2018 
(exp. 643/2018).

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

3.5.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i el Col·lectiu Obertament, amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 
2018 (exp. 2507/2018).

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

3.6.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  l’Associació    Prointegración  Laboral  de  los  Minusválidos  Psíquicos  
Mondúber  , amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 2018 (exp. 2508/2018).

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

 



 

3.7.-  Addició  de  dades  i  actualització  de  la  cessió  del  Centre  Polivalent 
Sociocultural,  situat al parc públic Ausiàs March, de la qual és titular l’entitat 
Unió  Artístico  Musical  Sant  Francesc  de  Borja,  per  a  poder  tramitar  les 
subvencions corresponents per a l’esmentat centre d’ensenyament professional 
de música (exp. PATR-031/2012).

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

3.8.- Estudi de detall (ED) illa 27 platja ‘Gran Manzana’: Resolució de l’informe 
ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d’avaluació 
ambiental i territorial estratègica (exp. PP-824).

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

3.9.-     71a modificació puntual de l’ordenació estructural del pla general (71a MOE 
PG), canvi d’ús de la parcel·la EQP-1 del sector Les Foies: Resolució de l’informe 
ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d’avaluació 
ambiental i territorial estratègica (exp. 3828/2017, PP-825).

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

3.10.- 72a modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (72a MOD 
PG),  canvi  d’ús  de  la  parcel·la  camp  de  futbol  La  Banyosa:  Resolució 
desfavorable  de  l’informe  ambiental  i  territorial,  i  desestimació  i  arxiu  de 
l’expedient (exp. 4164/2017, PP-826).

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

3.11.- 81a modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (81a MOD 
PG),  trasters:  Aprovació  dels  projectes  necessaris  per  al  tràmit  d’avaluació 
ambiental. Document inicial estratègic i esborrany del projecte (exp. 1888/2018, 
PP-842).

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

3.12.- 81a modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (81a MOD 
PG),  trasters:  Sol·licitud  d’inici  del  tràmit  d’avaluació  ambiental  i  territorial 
estratègica pel procediment simplificat (exp. 1888/2018, PP-842).

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

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

Concessió de subvenció directa mitjançant conveni amb l’entitat Consell  dels 
Joves  de  Gandia  (CJG),  amb  l’objecte  de  la  gestió,  dinamització  i  el  suport 
d’accions relacionades amb el món juvenil, i per a la gestió de l’Oficina Jove de 

 



 

Gandia (exp. 8151/2017).

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

Gandia, 6 de març de 2018

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN

(Acord JGCG de 26/02/2018 )
José Manuel Prieto Part Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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