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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 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 14 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 7 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  7 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.  Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  procés  de 
selecció de municipis interessats a col·laborar en la realització dels concerts de gran 
format integrants del programa ‘Sona la Dipu Pop Rock 2018’ (BOPV núm. 86 de data 
7 de maig de 2018).

2. Extracte de la resolució de 26 d’abril de 2018, del president de l’Institut Valencià de 
Competitivitat  Empresarial  (IVACE),  per  la  qual  es  convoquen  ajudes  per  a  la 
finalització de polígons industrials per als exercicis 2018 i 2019 (DOGV núm. 8289 de 
data 8 de maig de 2018).

3. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  exposició 
pública  i  notificació  col·lectiva  dels  padrons  fiscals  de  la  taxa  per  transferència, 
valoració i  eliminació de residus urbans per a l’exercici 2018 dels consorcis que es 
relacionen, entre els quals consta el Consorci del Pla Zonal de Residus de les Zones 
X, XI i XII - Àrea de Gestió V5 (COR-Sud), al qual pertany Gandia (BOPV núm. 88 de 
data 9 de maig de 2018).

4. Auto aclaridor del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, de data 10 de 
maig de 2018, dictat en la peça de mesures cautelars, recurs contenciós administratiu 
interposat per l’Ajuntament de Benirredrà i altres, el qual acorda l’immediata suspensió 
o paralització de les obres del trinquet municipal de Gandia.

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 9 de maig 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 de la circular de data 2 de maig de 2018 sobre implantació 
de programari lliure en els ordinadors municipals.

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

3.3.-    Dació de compte dels acords adoptat pel Comité de Seguretat i Salut en 
sessió celebrada el dia 12 de març de 2018.

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

3.4.- Ratificació del decret núm. 2631 de data 5 de maig de 2018, el qual esmena 
la sol·licitud de subvenció al SEPE 2018, aprovada per decret núm. 2560 de 27 
d’abril de 2018 (exp. 7385/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret en tots els seus termes.

3.5.- Adhesió de l’Ajuntament de Gandia al Pla d’Ocupació de la Diputació de 
València  2018  i  sol·licitud  d’una  subvenció  destinada  a  la  contractació  de 
persones  en  situació  de  desocupació  per  a  la  realització  d’obres  o  serveis 
d’interés general de la ciutat de Gandia (exp. 8685/2018).

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

3.6.- Modificació de la relació de llocs de treball. Valoració i classificació del lloc 
de tècnic d’Organització i Modernització (lloc 03/021) (exp. 8316/2018).

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

3.7.- Pròrroga per a l’any 2018 dels convenis de col·laboració subscrits entre 
l’Ajuntament de Gandia i els clubs esportius de la ciutat de Gandia en l’any 2017, 
així  com  de  les  contraprestacions  previstes  en  aquests,  encaminades  a  la 
promoció de l’esport (exp. 743/2018).

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)

Adhesió de l’Ajuntament de Gandia al programa de la Diputació de València per a 
la concessió de beques de pràctiques de formació en el marc del programa ‘La 
Dipu et Beca’, per a l’any 2018 (exp. 9151/2018).

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

Gandia, 15 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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