
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/45

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE NOVEMBRE 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 19 de novembre de 
2018.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 12 de novembre 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  12  de  novembre, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Sentència  núm.  354/2018 de data  5 de juliol  de  2018,  de la  Sala  Contenciosa 
Administrativa,  secció  segona  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, Procediment Abreujat 000756/2015, promogut contra el Sr. J.S.F.

2. Auto  núm.  988/2018  de  data  10  d’octubre  de  2018,  de  la  secció  cinquena  de 
l’Audiència Provincial de València, Diligències Prèvies núm. 40/2015, promogut contra 
el Sr. A.T.C i el Sr. G.M.M.

3. Sentència núm. 288/2018 de data 5 de novembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Abreujat 000122/2018, promogut pel 
Sr. J.G.A.

4. Sentència núm. 294/2018 de data 8 de novembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Abreujat núm. 000356/2017, promogut 
per Transbosca 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 de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 13 de novembre de 2018.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  de 
l’esmentada proposta transcrita en tots els seus termes.

 



 

3.2.-   Dació de compte  del decret núm. 6900 de data 8 de novembre de 2018, pel 
qual  s’aprova  l’acord  transaccional  amb  la  mercantil  Infinity  Eventos  y 
Producciones S.L. per a la liquidació del contracte subscrit en data 18 d’agost de 
2013 que té per objecte la gestió del servei públic ‘gestió i explotació del Teatre 
Serrano’ (exp. 8932/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret transcrit en tots els seus termes.

3.3.- Dació de compte del decret núm. 7062 de data 9 de novembre de 2018, pel 
qual  s’aprova la programació de teatre,  dansa, circ,  música i  lírica del  segon 
semestre de 2018, dins del Circuit Cultural Valencià (exp. 5437/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret transcrit en tots els seus termes.

3.4.-  Acord  d’adhesió  a  la  Central  de  Serveis  Innovadors  i  Sostenibles  de  la 
Diputació (exp. 22963/2018).

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

3.5.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de la Safor  amb l’objecte  de col·laborar  amb el  manteniment del 
local  que  l’associació  utilitza  com  a  seu  social,  i  pagament  de  lloguer  de 
l’exercici 2018 (exp. 22533/2018).

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

3.6.- Sol·licitud de subvenció a la   Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic  i  Desenvolupament  Rural,  per  a  desenvolupar   el  “  Projecte  de 
cooperació i col·laboració amb la Confraria de Pescadors del Grau de Gandia. 
Adquisició de dos ATV per a la vigilància del litoral” (exp. 23299/2018).

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

3.7.-    Modificació de la relació de llocs de treball. Modificació del lloc de treball  
núm. 16.1/002 de cap de secció d’Assumptes Socials Específics o Especialitzats, 
consistent en la transformació del mateix, que passa a denominar-se Psicòleg 
(exp. 21743/2018).

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

3.8.-    Modificació de la relació de llocs de treball. Modificació del lloc de treball  
núm. 18.1/004, d’intendent (exp. 21745/2018).

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

 



 

3.9.-    Modificació de la relació de llocs de treball. Modificació de la dotació del 
lloc de treball núm. 16.1./013, d’educador (exp. 21749/2018).

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

3.10.-    Compromís  d’aportació  del  30%  del  pressupost  per  a  l’execució  del 
projecte ‘Nou cos d’accessos al Palau Ducal dels Borja de Gandia’, cofinançat 
pel Ministeri  de Foment en el marc de les ajudes del programa 1,5% Cultural 
(exp. 13138/2018).

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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