
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/24

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 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 28 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 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 21 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 del director general d’Administració Local de la Generalitat Valenciana de 
data 22 de maig de 2018, per la qual s’adscriu en règim de comissió de serveis a la  
funcionària amb habilitació de caràcter nacional (secretària de categoria superior), Sra. 
Vanesa Felip Torrent, en el lloc de treball de secretària general del Ple de l’Ajuntament 
de Gandia.

2. Decret Llei 2/2018, d’11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 
13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 8300 de data 22 de maig de 2018).

3. Resolució de 18 de maig de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es 
resol la concessió d’ajudes convocades per resolució de 20 de novembre de 2017, de 
la Presidència de la Generalitat, destinades a subvencionar projectes locals d’actuació 
dels municipis de la Comunitat Valenciana de forment de la mobilitat urbana sostenible 
susceptibles  de  cofinançament  pel  Programa  Operatiu  FEDER  de  la  Comunitat 
Valenciana, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda concedida de 
75.328 € per a la implementació del PMUS-vies ciclistes (DOGV núm. 8301 de data 23 
de maig de 2018).

4. Sentència  núm.  121/2018,  de  data  9  de  maig  de  2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 2 de València, procediment abreujat 000360/2016, promogut per la 
Sra. S.G.M.

5. Sentència núm. 000379/2018, de data 21 de maig de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de València, procediment abreujat 000194/2017, promogut pel Sr. 
V.F.P. 

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 24 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 l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de gener 
de 2018.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe transcrit en tots els seus termes. 

3.3.-   Dació de compte del decret núm. 2931, de data 17 de maig de 2018, pel qual 
es  designen els  representants  de  l’Ajuntament de Gandia en  la  Comissió de 
seguiment del conveni entre la Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament, 
per a la creació de la Càtedra «Gandia Turisme Intel·ligent».

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret transcrit en tots els seus termes. 

3.4.-   Dació de compte del decret núm. 2633, de data 4 de maig de 2018, el qual 
aprova les normes sobre el calendari laboral,  horaris, jornades i vacances de 
l’Ajuntament.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret transcrit en tots els seus termes. 

3.5.-    Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Creació  del  departament 
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives (número 16.3); creació d’un lloc de 
tècnic  d’Igualtat  (número  16.3/001);  creació  d’un  lloc  de  treball  d’auxiliar 
administratiu  (número  16.3/002)  i  correlatiu  decrement  en  un  efectiu  del  lloc 
d’auxiliar administratiu (núm. 16.1/009)   (exp. 7626/2018).

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

3.6.-    Aprovació de la memòria descriptiva d'execució del projecte:    OBRES AL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL CONSISTENTS EN: CONVERSIÓ DE VESTIDORS A 
VESTIDORS ADAPTATS; CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ I REPARACIÓ 
DE  PAVIMENT  EN  PISTA D'ATLETISME;  REPARACIÓ  DE  TANQUES  I  ACCÉS 
PRINCIPAL;  URBANITZACIÓ  I  IL·LUMINACIÓ  RECORREGUTS  INTERNS  DEL 
COMPLEX POLIESPORTIU,  en  el  marc de  les    subvencions del    Pla  Provincial 
d’Obres i Serveis   de la Diputació de València   per a municipis de més de 50.000 
habitants (SOM+) de 2017  . (exp. 7924/2017).

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

 



 

3.7.-    Aprovació  de  la  memòria  valorada  del  projecte:  HORTS  URBANS  DE 
MARTORELL. TANCAMENT D'HORTS SOCIALS I INSTAL·LACIÓ DE CASETA DE 
BOMBEIG  , en el marc de les   subvencions del   Pla Provincial d’Obres i Serveis   de 
la Diputació de València   per a municipis de més de 50.000 habitants (SOM+) de 
2017     (exp. 7924/2017).

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

3.8.-    Aprovació de la memòria valorada del projecte: CONSTRUCCIÓ DE NOUS 
NÍNXOLS AL CEMENTERI MUNICIPAL  ,  en el  marc de les    subvencions del    Pla 
Provincial d’Obres i Serveis de   la Diputació de València   per a municipis de més 
de 50.000 habitants (SOM+) de 2017      (exp. 7924/2017).

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

3.9.-   Aprovació de la memòria del projecte: A  DQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LA 
IL·LUMINACIÓ  DEL  CAMP  DE  BEISBOL  MUNICIPAL,  en  el  marc  de  les 
subvencions del   Pla Provincial d’Obres i Serveis de   la Diputació de València   per 
a municipis de més de 50.000 habitants (SOM+) de 2017     (exp. 7924/2017). 

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

3.10.-    Adjudicació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-079/2016,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  prestació  integral  dels  serveis  postals  i 
pràctica de notificacions d’actes administratius de l’Ajuntament de Gandia.

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.-   Cessament del Sr. Francisco Rius Mestre com a secretari general accidental 
del Ple (exp. 3607/2018).

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

2.-    Deixar sense efecte l’acrod adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia en sessió celebrada el 26 de febrer de 2018, sobre atribuió temporal de 
funcions del lloc de titular de l’Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local al 
lloc de secretari general del Ple (exp. 3588/2018)  .

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

 



 

Gandia, 29 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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