
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/24

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 24  DE MAIG DE 2019.

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 extraordinària celebrada el  dia 24 de maig de 
2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 20 de maig de 2019.

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 de 20 de maig de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

- Decret  67/2019,  de  10  de  maig,  del  Consell,  d’aprovació  de  les  bases 
reguladores  i  concessió  d’ajudes  per  a  pal·liar  els  danys  produïts  per 
l’incendi  forestal  de  l’estiu  de  2018  iniciat  a  Llutxent,  per  a  restauració 
agroforestal (DOGV núm. 8551 de 20/05/2019). 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

3.- SERVEIS

3.1   Concessió  de  subvenció  directa  a  la  Junta  Mayor  de  Hermandades  de 
Semana Santa,  instrumentada a través d’una addenda al  conveni  subscrit  en 
data 15 d’abril de 2019, amb l’objecte de col·laborar en la edició del llibre “Passió 
2019” (exp. 12067/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.2.-  Concessió  de  subvenció  directa,  instrumentada  a  través  de  conveni,  a 
l’Associació de Veïns de Corea,  amb l’objecte de col·laborar en la realització de 
les seues activitats  (exp. 9250/2019).

 



 

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.3.-  Concessió  de  subvenció  directa,  instrumentada  a  través  de  conveni,  a 
l’entitat  Gandia  Comercial,  Coop.  V.,  per  a  col·laborar  en  la  dinamització  del 
centre històric de la ciutat mitjançant  la implantació d’un tren turístic  durant 
l’any 2019 (exp. 7019/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.4.- Concessió de subvenció directa, instrumentada a través de conveni, a la 
Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES), per a col·laborar en 
la  realització  de  les  activitats   relacionades  amb  l’objecte  d’aquest  conveni 
durant l’any 2019 (exp. 9325/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.5.-  Concessió  de  subvenció  directa,  instrumentada  a  través  de  conveni,  a 
l’Associació d’Empresaris Ciutat del Transport, per a col·laborar en la realització 
d’activitats de millora de la mobilitat i promoció en l’ús de les NTIC, del Polígon 
Benieto durant l’any 2019 (exp. 10673/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.6.-  Concessió  de  subvenció  directa,  instrumentada  a  través  de  conveni,  a 
l’Associació Penya Vespa Safor, amb l’objecte de col·laborar en la realització de 
la  “IX  concentració  Vespa  Ciutat  de  Gandia-  2019  i  distints  events”  (exp. 
9953/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.7.-  Concessió  de  subvenció  directa,  instrumentada  a  través  de  conveni,  al 
Consell del Joves de Gandia (CJG), per a la gestió, la dinamització i el suport 
d’accions relacionades amb el món juvenil durant l’any 2019 (exp. 24965/2018).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.8.-    Aprovació del  Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Gandia (exp. RRHH-078/2016).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.9.-  Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la creació del 
lloc de treball amb la denominació de Cap de secció de Recursos Humans, núm. 
05/019 (exp. 9597/2019).

 



 

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.10.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la modificació 
del complement de lloc número 13/028,  d’Encarregat d’Obres de Manteniment 
(exp. 10841/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.11.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la modificació 
del  complement  específic  del  lloc  número  16.1/013,  d’Educador  Social  (exp. 
10316/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.12.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la modificació 
del complement específic del lloc número 17/025, de Cobrador (exp. 10354/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.13.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la modificació 
del  complement  de  lloc  del  lloc  número  13/037,  de  Vigilant  Punt  Net  (exp. 
10844/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.14.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball  consistent en el  canvi  de 
dotació  dels  llocs  números  11/005   i  11/022,  d’Arquitecte  Tècnic  (exp. 
10334/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.15.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la modificació 
del  Complement  Específic  dels  llocs  número  10/007  i  13/042  d’inspector 
d’urbanisme, dels llocs número 01/036, 11/019 i 13/013 d’inspector d’activitats; 
del  lloc número 13/014 d’inspector de residus sòlids i  neteja viària  i  del  lloc 
número 07/008, d’inspector de tributs (exp. 10358/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.16.- Adquisició mitjançant compravenda d’una parcel.la situada en el rectangle 
format per l’Avinguda del Esports, l’Avinguda del Grau, Carrer Miramar i Carrer 
Bellreguard,  destinada  a  actuacions  municipals  en  les  immediacions  del 
poliesportiu Municipal. (PATR-020/2019  exp. 9831/2019)).

 



 

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.17.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-032/2019,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  la  redacció  del  projecte  i  direcció  de 
l’execució de les obres del Palau de Justícia de Gandia (exp. 9279/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.18.- Ratificació del Decret Número 3434, de data 17 de maig de 2019, pel qual 
s’acorda  l’exercici  de  l’acció  d’interposició  de  demandes  judicials  de 
desnonament  civil  per  ocupació,  sense  títol  habilitant,  dels  habitatges  del 
l’edifici situat en l’àmbit del PP-Sant Nicolau- Perú, de propietat municipal (exp. 
7753/2019).

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, ratifica el Decret referenciat.

3.19.-    Cessió de parcel.les de propietat pública pel  festival musical  PIRATA 
ROCK  en  el  Polígon  Benieto  i  per  a  zona  d’acampada  per  als  assistents  al 
festival  en  el  Parc  Ausiás  March  els  dies  18,  19  y  20  de  juliol  de  2019 
(PATR-013/2019 exp. 9984/2019)

La  Junta  de  Govern  de la  Ciutat  de Gandia,  per  unanimitat   del  cinc  membres 
presents en la sessió, aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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