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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE MARÇ 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 4 de març de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 25 de febrer 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 25 de febrer de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  decret  de 
pagament del 100 per cent de la subvenció de la Dipu et Beca 2018, en el qual consta 
l’Ajuntament de Gandia amb una subvenció de 30.373,34 € (BOPV núm. 38 de data 22 
de febrer de 2019).

2. Resolució  de 19 de febrer  de 2019,  de la  Presidència  de la  Generalitat,  sobre 
l’assignació  del  Fons  de  Cooperació  Municipal  de  la  Comunitat  Valenciana 
corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari de 2019, en el 
qual  consta l’Ajuntament de Gandia amb una quantitat  de 407.685 € (DOGV núm. 
8494 de data 26 de febrer de 2019).

3. Extracte  de  la  resolució  de  21  de  febrer  de  2019,  de  la  Conselleria  de 
Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i  Cooperació,  per  la  qual  es 
convoquen,  per  a  l’any  2019,  subvencions  destinades  a  les  entitats  locals  de  la 
Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i 
l’accés a la informació pública (DOGV núm. 8495 de data 27 de febrer de 2019).

4. Decret Llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, 
de 13 de desembre,  de coordinació  de policies locals de la  Comunitat  Valenciana 
(DOGV núm. 8496 de data 28 de febrer de 2019).

5. Extracte de la resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions 
per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i 
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe (DOGV núm. 8496 de 
data 28 de febrer de 2019).

6. Resolució de 20 de febrer de 2019, del director general de l’Institut Valencià de la 
Joventut,  de  concessió  de  la  subvenció  a  les  entitats  locals  incloses  en  la  línia 
nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, en la qual consta l’Ajuntament de 

 



 

Gandia amb un import de 33.000 € (DOGV núm. 8496 de data 28 de febrer de 2019).

7. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre primer període 
de recaptació voluntari,  en el  qual  consta l’Ajuntament de Gandia amb la taxa per 
arreplega de fem,  l’impost  sobre vehicles de tracció mecànica,  i  guals permanents 
(BOPV núm. 42 de data 28 de febrer de 2019).

8. Sentència núm. 369/2018 de data 20 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Ordinari núm. 000201/2016, promogut 
per Obrascón Huarte Laín S.A.

9. Auto núm. 2/19 de data 8 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de València, Procediment Abreujat núm. 000160/2018, promogut per Infinity 
Eventos y Producciones 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 25 de febrer 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.-  Finançament  ordinari  per  al  trienni  2017-2019  de  les  instal·lacions  de 
sanejament i depuració del municipi de Gandia, exercici 2018 (exp. 3720/2019).

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

3.3.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-008/2019,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en manteniment d’instal·lacions esportives, i els 
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques 
particulars (exp. 1740/2019).

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

3.4.-    Revisió de preus del contracte de serveis consistent en neteja d’edificis 
públics, centres docents i instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Gandia 
(exp. CONT-010/2013).

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

3.5.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 3697/2019).

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

 



 

3.6.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 3709/2019).

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

Subvencions a  projectes  locals  susceptibles  de  cofinançament  pel  programa 
operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020: Aprovació del projecte 
Habilitació del parc arqueològic del castell de Bairén   (exp. 8046/2017).

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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