
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/26

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE JUNY 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 11 de juny de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 31 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 31 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.  Llei  12/2018,  de 24 de  maig,  de la  Generalitat,  de  publicitat  institucional  per  a 
l’interés  ciutadà  i  la  concepció  col·lectiva  de  les  infraestructures  públiques (DOGV 
núm. 8304 de data 28 de maig de 2018).

2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre segon període 
de  recaptació  voluntari,  en  el  qual  consta  la  taxa  per  transferència,  transport, 
valorització, eliminació de residus urbans i ecoparcs de l’exercici 2018 en el municipi  
de Gandia (BOPV núm. 104 de data 31 de maig de 2018).

3. Anunci  de  l’Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  del 
decret núm. 4328, de 18 de maig de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria per a la 
selecció de municipis per a la realització de concert de format senzill  integrants del 
Programa Sona la Dipu Pop Rock 2018  (BOPV núm. 105 de data 1 de juny de 2018).

4. Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels 
informes per a l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies 
o delegades (DOGV núm. 8309 de data 4 de juny de 2018).

5.  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la 
convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques de gestió forestal sostenible 2018 
(BOPV núm. 106 de data 4 de juny de 2018).

6. Extracte de la  resolució  de 23 de maig  de 2018,  de la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió 
de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes 
i béns mobles de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9309 de data 4 de juny de 
2018).

7. Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 

 



 

20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió (DOGV núm. 8310 
de data 5 de juny de 2018).

8. Acord  del  Servei  Públic  d’Ocupació  Estatal  del  Ministeri  d’Ocupació  i  Seguretat 
Social,  de  data  1  de  juny  de  2018,  de  resolució  d’atorgament  de  subvenció  a 
corporacions locals.

9. Sentència núm. 153/2018, de data 28 de març de 2018, del Jutjat Penal núm. 1 de 
Gandia,  procediment  abreujat  000850/2017,  promogut  per  la  Sra.  M.M.B.  i 
l’Ajuntament de Gandia contra el Sr. S.A.V.G.

10. Sentència núm. 133/2018,  de data 21 de maig de 2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 6 de València, procediment abreujat 000850/2017, promogut pel Sr. 
V.R.E. i la Sra. R.A.E.M.

11. Sentència núm. 388/2018, de data 29 de maig de 2018, de la Sala Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana,  recurs  d’apel·lació  núm.  AP-204/2016,  contra  sentència  núm.  50/2016 
(PO-301/2015, promogut per Menaluo S.L.).

12. Sentència núm. 452/18,  de data 10 de maig de 2018,  de la  Sala Contenciosa 
Administrativa,  secció  cinquena  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana,  recurs  d’apel·lació  núm.  570/2016,  contra  sentència  núm.  104/2016 
(PO-81/2015, promogut per Dosis de Arquitectura S.L.).

13. Sentència núm. 357/18,  de data 18 de maig de 2018,  de la  Sala Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana,  recurs  d’apel·lació  núm.  395/2016,  contra  sentència  núm.  212/2016 
(PO-303/2014, promogut pel Sr. P.P.S.).

14. Sentència  núm.  335/18,  de  data  5  de  juny  de  2018,  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana,  recurs  d’apel·lació  núm.  415/2016,  contra  sentència  núm.  212/2016 
(PO-303/2014, promogut per la Sra. A.P.S.).

15. Sentència núm. 231/18, de data 28 de maig de 2018, del Jutjat Social núm. 14 de 
Valencia, procediment de Seguretat Social núm. 623/15, promogut per la Sra. F.L.E.

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 8 de juny 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 d’abril 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. 3335 de data 4 de juny de 2018, de creació 
de la Comissió Tècnica de Protecció de Dades.

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.  3383  de  data  6  de  juny  de  2018, 
d’aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes per al personal 
de l’Ajuntament de Gandia.

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. Modificació del lloc de treball  
d’educador d’Educació Infantil (lloc 03/022) (exp. 8314/2018).

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. Modificació del lloc d’oficial de 
manteniment (lloc 03/020) (exp. 8315/2018).

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 de la relació de llocs de treball. Modificació del lloc de treball de 
cap de servei d’Energia i Activitats (lloc 11/010) (exp. 3690/2018).

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

3.8.-    Recurs de reposició interposat en data 7 de maig de 2018 pel Sr. M.B.S., 
president del   Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia  , contra acords de la 
Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, de 21 de març de 2018, de modificació 
de llocs de treball 11/001, de cap de servei de Planificació Urbanística, i 11/009, 
de cap de servei d’Actuacions Municipals (exp. 3583/2018 i 3684/2018).

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

3.9.-    Separació  del  servei  del  Sr.  J.L.R.L.,  funcionari  municipal,  agent  de  la 
Policia Local  amb carnet professional  núm. 46131227,  com a responsable de 
dues faltes disciplinàries de caràcter molt greu, tipificades en l'article 7, apartat b 
de la Llei Orgànica 4/2010, de Règim Disciplinari del Cos de la Policia Nacional, 
aplicable  als  cossos de la  Policia  Local  en  virtut  de la  seua disposició final 
sisena. 

 



 

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-007/2018,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en treballs de serralleria metàl·lica destinats a 
instal·lacions municipals (exp. 1100/2018).

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

3.11.-  Adjudicació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-012/2018,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en manteniment de col·legis i escoles infantils 
del municipi de Gandia (exp. 2114/2018).

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

3.12.-  Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  València  per  al 
finançament del projecte de recuperació de la memòria històrica, exercici 2018.

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

3.13.- Elaboració del diagnòstic previ dels nuclis d’habitatges existents en sòl no 
urbanitzable  del  terme  municipal  de  Gandia  i  anàlisi  del  seu  procés  de 
regularització col·lectiva. Inici de l’expedient (exp. 11045/2018).

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

3.14.- Pla Especial de Minimització d’impactes territorials del Sector Cases de 
l’Algar.  Aprovació  del  Document  Inicial  Estratègic  i  de  l’esborrany  del  Pla 
Especial per a la sol·licitud d'inici del tràmit d'Avaluació Ambiental i Territorial 
Estratègica (exp. PP-809 PE L’Algar).

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

3.15.- Ratificació del decret 3388 de data 7 de juny de 2018 en relació a l’escrit 
d’al·legacions presentat per Avilés S.L., en virtut del qual se sol·licita l’aprovació 
per silenci administratiu del projecte de reparcel·lació del sector Rafalcaid (exp. 
PP-661 Marenys).

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

3.16.- Resolució de l’escrit d’al·legacions presentat en data 24 de maig de 2018 
pel Sr. José Santatecla Fayos, relatiu a l’acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Ciutat de Gandia en sessió de 7 de maig de 2018.

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

 



 

3.17.- Delegació d’atribucions de la Junta de Govern en matèria de contractació 
menor a favor de membres corporatius i d’òrgans directius.

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

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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