
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 5421/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 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 26 de març de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 de març 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 21 de març 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. Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 2 
de  desembre,  de  la  Generalitat,  d’espectacles  públics,  activitats  recreatives  i 
establiments públics (DOGV núm. 8256 de data 16 de març de 2018).

2. Reial  Decret  128/2018,  de 16 de març,  pel  qual  es regula  el  règim jurídic  dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (BOE núm. 67 
de data 17 de març de 2018).

3. Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destí del  
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es 
modifica l’àmbit objectiu d’estes (BOE núm. 73 de data 24 de març de 2018).

4. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord plenari de 30 de gener de 2018, pel qual s’aprova el Pla de Serveis i Obres 
Municipals Som, bienni 2018-2019 (BOPV núm. 59 de data 26 de març de 2018).

5. Sentència núm. 36/2018, de data 19 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de València.

6. Sentència núm. 99/2018, de data 15 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de València.

7. Sentència núm. 486/17, de data 20 de desembre, del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 
Gandia.

8. Sentència sense numerar,  de  data  19 de febrer de 2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 9 de València.

9. Sentència núm. 50/18, de data 15 de febrer,  del  Jutjat  Contenciós Administratiu 

 



 

núm. 1 de València.

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 22 de març 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.-     Dació de compte dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut en 
sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2017.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords en tots els seus termes. 

3.3.-    Dació de compte dels acords adoptats pel Comité de Seguretat i Salut en 
sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2017.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  dels 
esmentats acords en tots els seus termes. 

3.4.-   Modificació del lloc de treball núm. 14/001, de cap de servei de Cultura (exp. 
2988/2018).

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

3.5.-    Reclassificació  de  llocs  de  treball  del  servei  de  Policia  Local  (exp. 
3101/2018).

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

3.6.- Trasllat del lloc de treball d’informadora de Turisme (lloc núm. 03/009, que 
passa a lloc núm. 09/009) i assignació d’especial dedicació (exp. 3767/2018).

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

3.7.- Modificació del lloc de treball núm. 07/007, d’ajudant de Topografia (exp. 
2571/2018).

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

3.8.-    Adjudicació  del  contracte  de  serveis  consistent  en  ‘Servei  d’informació 
turística de la xarxa d’oficines de turisme de Gandia, recolzament a la gestió de 

 



 

la qualitat d’oficines de turisme, platges i del municipi de Gandia, i assistència a 
fires, certàmens i esdeveniments de turisme’ (exp. CONT-054/2017).

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

3.9.-  Immatriculació  i  nova  descripció  de  la  parcel·la  cedida  per  al  Parc  de 
Bombers (exp. PP-833).

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

3.10.-   Aprovació del projecte d’execució i del finançament per a la finalització de 
les obres del pavelló cobert en el parc Baladre. Urbanització de la parcel·la (Pla 
d’Inversió  Productiva  per  a  Municipis  de  la  Comunitat  Valenciana)  (exp. 
POMO-352).

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  del  lloc  de  treball  núm.  17/011,  de  coordinador  de  Promoció 
Econòmica (exp. 7544/2017).

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

2.-  Modificació  del  lloc  de  treball  núm.  16.1/013,  d’educador  social  (exp. 
7476/2017).

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

Gandia, 27 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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