
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/42

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 D’OCTUBRE 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 22 d’octubre de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 15 d’octubre 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  15  d’octubre, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1.  Resolució de 5 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Salut Pública, per la 
qual  es concedeixen les subvencions per a la  lluita  contra  el  mosquit  tigre  en els 
municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2018, en la qual consta una ajuda 
per a l’Ajuntament de Gandia de 1.291,26 € (DOGV núm. 8401 de data 11 d’octubre de 
2018).

2. Escrit  de la  Direcció Territorial  de València de la  Conselleria  d’Agricultura,  Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de data 16 d’octubre de 2018, en el 
qual resol autoritzar als propietaris de les finques forestals afectades per l’incendi de 
Llutxent del 6 d’agost, a realitzar tales d’arbres i arbustos cremats a la seua propietat.

3. Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 8406 de data 19 d’octubre de 2018).

4. Sentència  núm.  276/2018  de  data  4  d’octubre  de  2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Abreujat 222/18, promogut per la Sra. 
M.T.F.V.

5. Sentència  núm.  104/2016  de  data  1  d’abril  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Ordinari 81/15, promogut per Dosis de 
Arquitectura S.L.

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 del decret núm. 6301 de data 17 d’octubre de 2018, sobre 
modificació de la delegació d’atribucions en les àrees de govern de Polítiques 
Econòmiques i d’Innovació, i de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, en 
matèria d’ocupació de via pública.

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

3.2.-    Expropiació del parc periurbà de Santa Anna. Aprovació de la relació de 
drets de la finca 1B per a la signatura d’actes i el rescat de l’import ingressat en 
la caixa de dipòsits  (exp. PP-696).

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

3.3.-  Denúncia  expressa  del  conveni  de  col·laboració  subscrit  en  data  18  de 
gener  de  2013  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  el    Colegio  de  Abogados  de 
Valencia  , per a la prestació del servei de mediació i intermediació en assumptes 
relatiu a l’habitatge habitual (exp. 20544/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.4.-  Desestimació  de  la  sol·licitud  de  devolució  d’una  part  de  la  garantia 
definitiva del contracte de gestió del servei energètic (exp. CONT-112/2012).

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

3.5.- Modificació de les atribucions delegades per la Junta de Govern de la Ciutat 
de Gandia a favor de membres corporatius, en matèria d’ocupació de via pública 
(exp. Organització Municipal 2015-2018).

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

3.6.-  Assignació  del  complement  d’especial  dedicació  al  lloc  de  treball  núm. 
08/006, d’auxiliar administratiu/va (exp. 20615/2018).

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

3.7.-  Assignació  del  complement  d’especial  dedicació  al  lloc  de  treball  núm. 
16.3/002, d’auxiliar administratiu/va (exp. 20616/2018).

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.- Modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de l’expedient 
de contractació CONT-048/2018, relatiu al contracte de serveis consistent en la 
redacció del projecte i direcció de l’execució de l’obra de l’IEM Ausiàs March, 
Edificant (exp. 15246/2018).

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

2  .- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i l’entitat    Fundación 
de  Trabajadores  de  la  Siderurgia  Integral  ,  per  a  desenvolupar  projectes  en 
matèria d’igualtat en la diversitat i de programes de serveis socials especialitzats 
en dona en siutació de risc o exclusió social (exp. 20151/2018).

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

3.-  Dació  de  compte  de  la  proposta  del  Pla  Anual  de  Contractació  2019  de 
l’Ajuntament de Gandia (exp. 19698/2018).

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

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