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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE 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 24 de setembre de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 10 de setembre 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  10  de  setembre, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1.  Decret  131/2018,  de  7  de  setembre,  del  Consell,  de  modificació  del  decret 
143/2015,  d’11  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament  de  la  Llei  14/2010,  de  3  de  desembre,  d’espectacles  públics, 
activitats recreatives i establiments públics (DOGV núm. 8384 de data 17 de setembre 
de 2018).

2. Extracte de la resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i  Esport,  per la  qual  es convoquen les subvencions per a les 
corporacions  locals  i  entitats  privades  sense  ànim  de  lucre  que  desenvolupen  la 
formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018 (DOGV 
núm. 8384 de data 17 de setembre de 2018).

3. Resolució de 12 de setembre de 2018, del director general de l’Institut Valencià de 
la Joventut, de concessió de les ajudes a entitats locals per a l’adquisició d’equipament 
en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l’any 2018, en la qual 
consta l‘Ajuntament de Gandia amb una quantitat concedida de 1.600 € (DOGV núm. 
8385 de data 18 de setembre de 2018).

4. Resolució de 12 de setembre de 2018, del director general de l’Institut Valencià de 
la Joventut, de concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes 
de joventut  durant  l’any 2018,  en la  qual  consta  l’Ajuntament  de Gandia  amb una 
quantitat concedida de 50.000 € (DOGV núm. 8384 de data 17 de setembre de 2018).

5. Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la 
qual  s’amplia  el  termini  màxim per  a  presentar  el  projecte  tècnic  d’actuació,  i  es 
modifica la data límit d’execució i pagament dels projectes locals d’actuació, previstos 
en la resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la 
qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació de les entitats local de la 
Comunitat  Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de 

 



 

patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8386 de data 19 de setembre de 
2018).

6. Sentència  núm.  221/18,  de data  30 de  maig  de 2018,  de la  Sala  Contenciosa 
Administrativa,  secció  quarta  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, recurs contenciós administratiu núm. 900/2015, promogut pel Sr. S.E.M. i 
altres.

7. Sentència núm. 241/2018, de data 11 de setembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Abreujat núm. 131/18, promogut pel Sr. 
J.M.T.I.

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.-    Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial de data 24 de 
juny de 2015, formulada per la Sra. F.F.R., per lesions suposadament causades 
pel mal estat de les rajoles a les obres del Jardinet (exp. RP 053/2015).

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

3.2.- Delegació d’atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia a favor 
del seu membre i titular de l’àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, 
Sr.  José  Manuel  Prieto  Part,  en  matèria  de  contractació    (exp.  Organització 
Municipal 2015-2019).

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

3.3.-   Modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia 
en sessió d’11 de juny de 2018 (punt 3.17 de l’ordre del dia), sobre delegació 
d’atribucions de la Junta de Govern en matèria de contractació menor a favor de 
membres  corporatius  i  d’òrgans  directius    (exp.  Organització  Municipal 
2015-2019).

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

3.4.-  Adhesió  al  conveni  entre  el  Servei  Valencià  d’Ocupació  i  Formació 
(SERVEF)  i  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  (FVMP)  per  al 
desenvolupament  i  engegada  de  dos  punts  SERVEF  mòbils  a  la  Comunitat 
Valenciana (exp. 18092/2018).

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

3.5.- Sol·licitud de subvenció al Ministeri d’Educació i Formació Professional per 

 



 

al manteniment d’aules de formació oberta flexible i a distància mitjançant les 
TIC a través d’Aula Mentor (exp. 18586/2018).

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

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

Aprovació de l’acord per a establir la cooperació entre les ciutats de Gandia i 
Pleven (Bulgària) per al seu agermanament (exp. 18870/2018).

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

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