
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/34

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE SETEMBRE 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 5 de setembre de 2016.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,  de 29 de juliol 
(extraordinària i urgent) i 1 d’agost (ordinària) de 2016.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes de 29 de juliol 
(extraordinària  i  urgent)  i  1  d’agost  (ordinària)  de  2016,  autoritzant-se  la  seua 
transcripció al llibre corresponent.  

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

Es dóna compte del següent:

1. Proposta  de  resolució  de  12  de  juliol  de  2016,  de  la  directora  de  l’Agència 
Valenciana  del  Turisme de  concessió  d’ajudes dirigides  a  les  entitats  locals  de  la 
Comunitat Valenciana, en la qual consta el municipi de Gandia com a beneficiari de les 
subvencions que es detallen a continuació (DOCV núm. 7841 de data 1 d’agost de 
2016):

 1.800,04 € per al projecte Renovació Q platges Renovació Q OIT’s.
 3.250,00 € per al projecte Suport a la xarxa de miradors d’interpretació natural 

de Gandia.
 11.964,42 € per al projecte 42a edició Concurs Internacional Fideuà de Gandia.

2. Proposta  de  resolució  de  12  de  juliol  de  2016,  de  la  directora  de  l’Agència 
Valenciana del  Turisme, de denegació d’ajudes dirigides a les entitats locals de la 
Comunitat  Valenciana,  en  la  qual  consten  les  sol·licituds  del  municipi  de  Gandia 
informades desfavorablement que a continuació es detallen  (DOCV núm. 7841 de 
data 1 d’agost de 2016):

 ‘Platja Natura’. Programa d’ecoturisme de l’Ajuntament de Gandia.
 Suport a les activitats als centres d’interpretació de Gandia.
 Cortoons. Gandia 2016.

3. Informació  pública  d’Aguas  de  Valencia,  SA,  sobre  modificació  de  la  tarifa  de 
subministrament domiciliari d’aigua a Gandia (DOCV núm. 7842 de data 2 d’agost de 

 



 

2016).

4. Anunci  de  l’Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València  sobre  bestreta  del 
pagament de la subvenció del programa La Dipu Te Beca, en el qual es relaciona a 
l’Ajuntament de Gandia com a beneficiari  d’una subvenció de 30.400 euros (BOPV 
núm. 150 de data 4 d’agost de 2016).

5. Escrit  de  la  Direcció  General  de  Serveis  Socials  i  Persones  en  Situació  de 
Dependència de data 27 de juliol  de 2016 (R.E. núm. 26046 de data 2 d’agost de 
2016), en el qual comunica que tenen per denunciat el conveni amb l’Ajuntament de 
Gandia  per  a  la  gestió  de  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  d’acolliments 
familiars de menors, simples o permanents amb família extensa o afí, tal com es va 
acordar en la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 25 de juliol de 2016.

6. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 23 d’agost de 2016 
(R.E. núm. 27822 de data 25 d’agost de 2016), referent a la queixa núm. 1603610, 
promoguda per la Sra. Déborah S.S., en el qual comunica el tancament de l’expedient, 
una vegada solucionat favorablement el problema plantejat.

7. Anunci d’Actuacions Ambientals Integrals,  S.L., sobre modificació de la tarifa del 
clavegueram per al municipi de Gandia (BOPV núm. 168 de data 31 d’agost de 2016).

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.- Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 1 d’agost de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada 
proposta. 

3.2.- Dació de compte del decret núm. 4764 de data 16 d’agost de 2016, pel qual 
es determinen les festes laborals de caràcter local per a l’any 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret. 

3.3.-  Ratificació del  decret  núm. 4673 de data 4 d’agost de 2016,  pel  qual  se 
sol·licita  una  subvenció  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball,  destinada  a  la  contractació  de  persones 
desocupades per part de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per 
a l’atenció a persones en situació de desocupació de llarga duració.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret en tots els seus termes.

3.4.-  Ratificació  del  decret  núm.  4751  de  data  10  d’agost  de  2016,  pel  qual 
s’assumeix  íntegrament  l’informe  emés  pel  cap  del  Servei  de  Planificació 
Urbanística en el tràmit d’informació pública de l’  Estudio informativo de la línea  

 



 

ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa)  .

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret en tots els seus termes.

3.5.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’empresa 
Productos  Dulcesol,  S.L.U.,  que  té  per  objecte  la  participació  econòmica 
d’aquesta entitat en els actes festius de dinamització de la Junta Municipal de 
Districte del Grau-Venècia-Rafalcaid.

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

3.6.- Cessió gratuïta d’ús a la Generalitat Valenciana d'immoble situat al carrer 
Benicanena,  núm.  61  amb  destinació  a  Fiscalia  de  Gandia:  acords 
complementaris (PATR-08/2015).

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

3.7.-  Sol·licitud  a  la  Generalitat  Valenciana  –  CulturArts  de  subvenció  per  al 
finançament del XXVII Festival Polisònic, edició de 2016.

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 del  conveni  amb la  Generalitat  Valenciana per  a  la  gestió  de 
l’actuació  al  barri  de  Simancas,  i  per  a  la  instrumentació  de  la  subvenció 
corresponent a 2016 (PPP-691).

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

3.9.- Edifici Tossal. Proposta de destinar l’immoble inclòs a l’inventari de béns 
immobles per tal de dedicar el mateix a altres usos d’interès social (POMO-446).

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. Accés Benieto. Aprovació del nou projecte d’urbanització adaptat al nou accés 
des de la CN-332 (POMO-412).

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

2. Autorització per a l’aplicació del Fons de Contingència, exp. 2/2016.

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

 



 

Gandia, 6 de setembre 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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