
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/35

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA,  EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL 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 ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 08 de juliol de 2019

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes 
l’acta de la sessió de 08 de juliol de 2019 (ordinària), autoritzant-se la seua transcripció 
al llibre corresponent.  

2.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

1- Agraïment  per  part  de  la  Unitat  Militar  d’Emergències,  tercer  batalló 
d’Intervenció, pel tracte rebut per part de la Policia Local i per tot el personal 
d’esta Corporació durant  l’embarque del dia 2 de juny en el port de Gandia 
(R.E 19547 de data 28/06/2019).

2- Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de 
decret 91/2019, de 2 de juliol de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria de 
subvencions  per  al  finançament  de  programes  de  desestacionalització  i 
dinamització turística, destinats al ajuntaments dels municipis costaners de la 
província, durant l’exercici 2019 (BOPV núm. 131 de 10/07/2019).

3- Anunci de la Delegació de Govern en la Comunitat Valenciana sobre normes 
de seguretat marítima en zones de bany i en aquelles altres aigües pròximes a 
la costa de la província de València. (BOPV núm. 132 de 11/07/2019).

4- Extracte  de  la  Resolució  de  5  juliol  de  2019,  del  director  de  l’Agència 
Valenciana  de  Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències,  per  la  qual  es 
convoquen, per a l’any 2019, subvencions per al finançament de les despeses 
derivades de l’adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local. (DOGV núm. 8589 
de 11/07/2019).

5- Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  de  València  sobre  tercer  període  de 
recaptació voluntària (del 15 de juliol fins l'1 d'octubre de 2019) dels següents 
tributs de diferents ajuntaments, un d’ells el Gandia: IAE 2019 i IBI 2019 (BOPV 
núm. 133 de 12/07/2019).

 



 

6- Resolució de 5 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives,  per  la  qual  es concedeixen i  es  dona  publicitat  a  les 
subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció 
sociolaboral  de persones en situació o risc d’exclusió social  per a l’exercici 
2019  En  aquesta  resolució  figura  l'Ajuntament  com  a  beneficiari  d'una 
subvenció per import de 133.928,56€ (DOGV núm. 8590 de 12/07/2019).

7- Sentència núm. 207/2019, de 02 de juliol  2019, del  Jutjat  de lo  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, relatiu al Procediment Abreviat 59/2019 instat 
per JLRC.

8- Sentència  núm.  578/2019,  de  05  de  juliol  2019,  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia  de la  Comunitat  Valenciana-  Secció  segona,  sala  de lo  Contenciós 
Administratiu,  relatiu  al  Procediment  Ordinari  61/2016  (Recurs  d’apel·lació 
1164/2016)  instat per SIOK.

9- 9- Sentència núm. 291/2019, de 26 de juny 2019, de l’Audiència Provincial de 
València secció núm. 11  de Valencia, relatiu al Procediment Ordinari 992/2017 
(Recurs d’apel·lació 865/2018-R)  instat per MISB.

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 del l’expedient de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 05 de juliol de 2019 (exp. 
16118/2018).

La  Junta  de  Govern de la  Ciutat  de Gandia  queda  assabentada de la  proposta 
transcrita sobre l’assumpte de referència.

3.2.-    Dació de compte de la proposta de resolució del l’expedient de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 05 de juliol de 2019 (exp. 
6907/2018).

La  Junta  de  Govern de la  Ciutat  de Gandia  queda  assabentada de la  proposta 
transcrita sobre l’assumpte de referència.

3.3.-   Dació compte del Decret núm. 4540 de data 08/07/2019, sobre la creació de 
Direccions Generals  (exp. 16091/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia queda assabentada del Decret transcrit 
sobre l’assumpte de referència.

 



 

3.4.-   Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat  Valenciana, en col·laboració amb la Federació Valenciana de 
Municipis  i  Províncies,  en  matèria  de  salut  pública  per  a  la  lluita  contra  el 
mosquit tigre en l’exercici 2019 (exp. 13734/2019).

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

3.5.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 12441/2019).

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

3.6.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp.12443 /2019). 

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

3.7.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 15419/2019).

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

3.8.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 15418/2019).

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

3.9.-  Aprovació  de  la  pròrroga  primera  de  l’expedient  de  contractació 
(CONT-010/2017),  relatiu al  contracte de serveis consistent en la prestació de 
serveis esportius.

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

3.10.-   Ampliació zona d’acampada per als assistents al festival Pirata Rock en el 
parc Ausiás March els dies 18,  19 i  20 de juliol  de 2019 (PATR-013/2019 exp. 
9984/2019).

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

3.11.-  82a  Modificació  puntual  de  l’Ordenació  Detallada  del  Pla  General.  (82a 
MOD PG). Ordenança Reguladora de la subdivisió d’habitatges i canvis d’usos a 
la  platja  de  Gandia:  Aprovació  dels  projectes  necessaris  per  a  iniciar  la 
tramitació urbanística. (PP-844, exp 6433/2018).

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

 



 

3.12.- Autorització per a l’aplicació del Fons  de Contingència, exp 3/2019 (exp. 
16594/2018).

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

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

1.  Assumpció  del  compromis  per  a  l’aprovació  definitiva  del  Pla  Local  de 
Prevenció d’Incendis Forestals de Gandia (PLPIF) (exp. 16724/2019).

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

2. Exempció del compliment dels nivells acústics de pertorbació màxims amb 
motiu del festival de música “Pirata Rock” del 18 al 21 de juliol de 2019 (exp. 
9971/2019)

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

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