
 

Unitat: Secretaria General.

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA18 DE JULIOL DE 2016

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 18 de juliol de 2016. 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,  de 4 de juliol 
(ordinària) i 12 de juliol (extraordinària) de 2016.
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes 
les actes de 4 de juliol (ordinària) i 12 de juliol (extraordinària) de 2016, autoritzant-se 
la seua transcripció al llibre corresponent.
  

2.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER  
GENERAL.
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada dels següents:
 
2.1.-  Escrit  de la Diputació de Valencia de data juny de 2016 (RE núm. 22274 de 
29/06/2016)  on  s'obri  el  període  per  a  la  participació  al  programa  de  beques  de 
formació en la modalidad Postgrado (“Post”), per a la promoció i retenció del talent 
dels jóvens.
 
2.2.-  Anunci  de  l'Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  Central  de 
Compras, sobre adhesió al programa de pràctiques formatives, on consta en la relació 
el municipi de Gandia, amb un màxim de 38 beques, i un import màxim de subvenció 
de 30.400 € (BOPV núm. 127 de 4/07/2016).
 
2.3.-  Resolució  d'1 de juliol  de  2016,  de la  vicepresidenta  i  consellera  d'Igualtat  i 
Polítiques Inclusives, per la qual es concediexen subvencions per al desenvolupament 
de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies 
en període estival, i  es fa pública la convocatòria per a l'exercici 2016, figurant en 
l'annex I l'Ajuntament de Gandia, el qual va sol·licitar una subvenció de 38.055 € i se li 
ha concedit  22.890,46 € (DOCV núm. 7821 de 5/07/2016).
 
2.4.-  Decret  78/2016,  d'1  de  juliol,  del  Consell,  de  la  Conselleria  d'Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  pel  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la 
concessió directa de subvencions als ajuntaments o entitats locals menors participants 
en el programa de gratuïtat de llibres de text, destinades a compensar les despeses 
de  la  seua  participació  en  el  finançament  del  programa  Xarxallibres  per  al  curs 
2015-2016, en el marc del que preveu l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(DOCV núm. 7822, de 6/07/2016).

 



 

 
2.5.-  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Àrea de Cultura, 
sobre  l'acord  resolució  de  la  convocatòria  de  concessió  de  subvencions  a 
ajuntmaents de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València, 
per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016, figurant en 
l'annex I l'Ajuntmaent de Gandia, amb un import de 8.060,75 € per al Festival Polisònic 
(BOPV núm. 130 de 7/07/2016).
 
2.6.-  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Benestar Social, 
sobre  resolució  de  subvencions  en  matèria  de  joventut  i  esports  per  a  projectes 
singulars d'iniciació tècnic esportiva, any 2016, on figura l'Ajuntament de Gandia amb 
una subvenció de 15.151,50 € (BOPV núm. 130 de 7/07/2016).
 
2.7.-  Anunció de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Àrea de Cutlura, 
sobre  l'acord  resolutori  de  la  convocat`roia  de  concessió  de  subvencions  a 
ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la compra 
d'equipament per a centres culturals, any 2016, on es concedeix a l'ajuntament de 
Gandia 1.852 € (BOPV núm. 130 de 7/07/2016).
 
2.8.-  Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Benestar Social,  
sobre resolució de subvencions en matèria de joventut i  esports,  per a Programes 
Municipals  de  Joventut,  any  2016,  on figura  en  l'ajuntament  de  Gandia  amb una 
subvenció de 2.998,10 € (BOPV núm. 130 de 7/07/2016).
 
2.9.- Anunci de l'Excel·lentísimma Diputació Provincial de València, Patronat Provincial 
de Turisme de València, sobre resolució convocatòria de concessió de subvencions a 
ajuntaments i altres organismes per a promoció turísitca, on es concedeix al municipi 
de Gandia 5.406 € (BOPV núm. 134 de 13/07/2016).
 
2.10.-  Anuncio  de  l'Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València,  Patronat 
Provincial  de  Turisme  de  València,  sobre  resolució  convcoatòria  de  concessió  de 
subvencions a Ajuntaments i Mancomunitats per a ajudes d'aplicacions tecnològiques, 
on es denega al municipi de Gandia l'ajuda per no haver superat els 30 punts, en la  
valoració tècnica, segons criteris fixats en la base 8 de la convocatòria (BOPV núm. 
134 de 13/07/2016).

 
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 6 de juliol de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada.

3.2.-     Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 12 de juliol de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada.

3.3.-     Dació  de  compte  del  decret  núm.  4223  de  data  08/07/2016,  pel  qual  es 
nomena els membres integrants del Consell de Participació del Paratge Natural 
Municipal Parpalló-Borrell.

 



 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada.

3.4.- Modificació RPT (Modificació del lloc núm. 15/012, de coordinador esportiu, 
exp. RRHH-027/2016).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.5.-     Modificació RPT (Modificació del lloc núm. 05/013, de tècnic d’administració 
general, exp. RRHH-033/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.6.-     Modificació  RPT  (Modificació  del  lloc  núm.  18.2/2009,  de  tècnic 
d’administració general, exp. RRHH-034/2016).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.7.-     Modificació  RPT  (Creació  del  lloc  núm.  02/020,  de  cap  de  negociat 
d’Informàtica, exp. RRHH-035/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.8.-     Modificació  RPT  (Creació  del  lloc  núm.13/046,  de  capatàs-encarregat 
d’Agricultura, exp. RRHH-037/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.9.-     Modificació  RPT  (Modificació  del  lloc  núm.  16.01/004,  de  treballador/a 
social, exp. RRHH-045/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.10.-     Modificació RPT (Modificació del lloc núm. 16.01/013, d’educador/a social, 
exp. RRHH-046/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.11.- Modificació RPT (Modificació del lloc núm.14/006, de TAEM d’Arxiu, que es 
reclassifica com auxiliar d’Arxiu,      exp. RRHH-047/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.12.-     Resolució  de  l’informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un 
procediment  simplificat  d’Avaluació  Ambiental  i  Territorial  Estratègica,  de  la 

 



 

MOD 74a del Pla General. Reordenació Illes D i E del Pla Parcial Benieto-Ciutat 
del Transport (PP-785).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.13.-  Resolució  de  l’informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un 
procediment simplificat d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, de la MOE 
70a del Pla General. Modificació Xarxa primària educativa (PP-788).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.14.- Aprovació Projecte de la 74a MOD PG (PP-785).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.15.- Aprovació Projecte de la 70a MOE PG (PP-788).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.16.-  Devolució  de  la  fiança  del  contracte  de  concessió  d’obra  pública  de 
l’aparcament soterrani del Prado (exp.CONT-001/2004).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.17.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació Jezrael, amb l’ojbjecte 
de col·laborar amb l’entitat, any 2016 (SBD_BEN-12/2016).
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

3.18.-  Formalització  operació  de  crèdit  del  Fons  d’Ordenació  2016  per  al 
refinançament de la bestreta PIE.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents 
a la sessió, aprova la proposta en relació a l'assumpte de referència.

Gandia, 20 de juliol de 2016

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT 
A LA JUNTA DE GOVERN

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge) 
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