
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/201

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE MAIG 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 7 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 2 de maig 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  2 de maig 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.  Resolució  de  20  d’abril  de  2018,  de  la  consellera  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions establides 
en la resolució de 15 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i  
Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’atenció i prevenció 
de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l’exercici 2018, en la qual 
consta l’Ajuntament de Gandia amb un concedit total de 44.020 euros  (DOGV núm. 
8281 de data 25 d’abril de 2018).

2. Resolució  de  23  d’abril  de  2018,  de  la  consellera  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública,  per  la  qual  es  convoquen  subvencions  destinades  a  projectes  de 
desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis 
(DOGV núm. 8285 de data 2 de maig de 2018).

3. Resolució  de  23  d’abril  de  2018,  de  la  consellera  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a la realització de setmanes 
de la salut en municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8285 de data 2 de 
maig de 2018).

4. Resolució  de  23  d’abril  de  2018,  de  la  consellera  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de promoció de 
la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació 
d’especial vulnerabilitat (DOGV núm. 8285 de data 2 de maig de 2018).

5. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la 
convocatòria del Pla d’Ocupació 2018 (BOPV núm. 85 de data 4 de maig de 2018).

6. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  presa  en 
consideració i  informació pública del  projecte:  Obres de millora urbana i  integració 
paisatgística  de  la  CV-605,  Cullera-Gandia,  entre  les  glorietes  dels  carrers  Ribera 

 



 

Baixa i Illes Canàries en el T.M. de Gandia (BOPV núm. 85 de data 4 de maig de 
2018).

7. Sol·licitud de contractació del servei de telefonia mòbil, amb base a l’acord marc de 
la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València, enviada via 
fax el 4 de maig 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 3 de maig de 2018 (exp. 
7128/2018).

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 de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al  Ciutadà i  Qualitat  Urbana de data 3 de maig de 2018 (exp. 
7796/2018).

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

3.3.-  Dació  de  compte  de  la  Instrucció  1/2018,  de  30  d’abril,  de  l’Òrgan  de 
Contractació de l’Ajuntament de Gandia, pel que fa a l’anunci previ sobre el pla 
de contractació  .

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  de 
l’esmentada instrucció transcrita en tots els seus termes. 

3.4.- Declaració de la caducitat de l’expedient disciplinari incoat per acord de la 
Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  d’1  d’agost  de  2016  al  funcionari  
municipal Sr. J.S.F. Incoació d’expedient disciplinari (exp. 4409/2018).

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

3.5.- Modificació de la dotació de llocs de treball de cap de grup 15/014 (servei 
d’Educació i Esports) i 13/022 (Medi Ambient i Serveis Urbans) (exp. 7622/2018).

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

 



 

3.6.- Requeriment de documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagen 
quedat classificades les ofertes presentades, per a la licitació del contracte de 
gestió del servei públic de les escols infantils de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal (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.

3.7.- Requeriment efectual per la Secretaria General de Finançament Autonòmic i 
Local  del  Ministeri  d’Hisenda  i  Funció  Pública,  sobre  el  període  mitjà  de 
pagament a proveïdors (PMP) del mes de desembre de 2017.

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)

PRI Marenys de Rafalcaid, nova delimitació de conformitat amb la 17a MOE PG. 
Aprovació  dels  projectes  que integren  el  Pla  de  Reforma Interior,  alternativa 
tècnica,  proposició  jurídicaeconòmica,  projecte  de  reparcel·lació  econòmica  i 
projecte d’urbanització (exp. PP-711).

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

Gandia, 8 de maig 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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