
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/2

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE GENER DE 2019

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 14 de gener de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 7 de gener de 2019.

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 de 7 de gener de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Escrit publicat a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals  en data  9  de gener  de 2019,  amb dues notes informatives;  una sobre  les 
qüestions procedimentals en aplicació de la Llei  1/2018, de 6 de març, per la qual 
s’adopten  mesures  urgents  per  a  pal·liar  els  efectes  produïts  per  la  sequera  en 
determinades conques hidrogràfiques, i  l’altra sobre l’aplicació del Reial  Decret Llei 
2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys 
causats pels últims temporals (inundacions de desembre de 2016 i nevades, pluges, 
vents i fenòmens costaners de gener de 2017).

2. Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 
per la qual es publica l’acord del Ple de 20 de desembre de 2018, d’aprovació del Pla 
de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques i a la Llei Orgànica 3/2018, de 30 
de març (BOE núm. 314 de data 29 de desembre de 2018).

3. Sentència  núm.  1098/2018  de  data  19  de  desembre  de  2018,  de  la  Sala 
Contenciosa Administrativa, secció cinquena, del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat  Valenciana,  Peça  de  Mesures  Cautelars  núm.  202/2018,  promogut  per 
Inmobles Reunits de Catarroja 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 8 de gener de 2019.

 



 

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

3.2.-   Contracte de gestió del servei públic de les escoles infantils de primer cicle 
d’educació  infantil  de  titularitat  municipal.  Dret  compensatori  (exp. 
CONT-034/2017).

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

3.3.-   Contracte per a la constitució d’una societat d’economia mixta destinada a 
la gestió de determinats serveis de l’Ajuntament de Gandia: Ampliació del servei 
de neteja i amortització anticipada de l’aportació (exp. CONT-170/2010).

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

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