
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/23

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 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 21 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 14 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 14 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  extracte  de 
l’acord de la Junta de Govern de 24 d’abril de 2018, pel que s’aprova la convocatòria 
de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica 
a la província de València 2018 (BOPV núm. 89 de data 10 de maig de 2018).

2. Decret 58/2018, de 4 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial 
de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges 
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8293 de data 11 de maig de 2018).

3. Anunci de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana sobre normes de 
seguretat  en zones de bany i  en aquelles altres aigües properes a la  costa de la 
província de València (BOPV núm. 91 de data 14 de maig de 2018).

4. Sentència  núm.  91/2015,  de  data  14  d’abril  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, procediment ordinari 000125/2014, promogut pel Sr. 
J.A.R.M en nom i  representació d’Hotel  Safari  S.A.  Es comunica la  fermesa de la 
sentència.

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.-    Ratificació del decret núm. 2875 de data 14 de maig de 2018, pel qual es 
resol la suspensió de la presa de possessió de l’immoble situat en l’àmbit del PP 
Sant Nicolau Perú, de propietat municipal (exp. PATR-046/2005).

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

3.2.-   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, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.3.-    Reclamació  d’indemnització  per  responsabilitat  patrimonial  de  data  30 
d’octubre  de  2017,  formulada  per  la  Sra.  M.P.T.J.,  per  lesions  suposadament 
causades  pel  mal  estat  de  la  passarel·la  d’accés  a  la  platja  núm.  6  (exp. 
6135/2017).

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

3.4.- S  ol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de l’O  rdre 5/2017, de 20 de juny i de la Resolució de 23 d’abril de 
2018, destinada a la realització de projectes de desplegament del IV Pla de Salut 
de la Comunitat Valenciana en els seus municipis   (exp. 9492/2018).

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

3.5.- S  ol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de l’O  rdre 5/2017, de 20 de juny i de la Resolució de 23 d’abril de 
2018, per a la realització de projectes de promoció de la salut i accés a serveis i  
programes de salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat 
(exp. 9494/2018).

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

3.6.-   S  ol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a l’empara de l’O  rdre 5/2017, de 20 de juny i de la Resolució de 23 d’abril de 
2018, per a la realització de setmanes de la salut en municipis de la Comunitat  
Valenciana (exp. 9495/2018).

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

 



 

3.7.-    Revocació de la resolució núm. 2017/6684, de data 26 d’octubre de 2017, 
desestimatòria del recurs de reposició de l’Autoritat Portuària sobre anul·lació 
de  les  liquidacions  de  l’impost  sobre  béns  immobles  de  característiques 
especials  de  les  unitats  singularitzades    6302101YJ4260S0001OG  i 
6302130YJ4260S0001TG, exercici 2008 (exp. 9389/2018).

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

3.8.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat Fundación 
de Trabajadores de la Siderurgia Integral, per a desenvolupar un pla integral de 
recolzament a les famílies (exp. 8393/2018).

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

Gandia, 21 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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