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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 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 3 d’octubre de 2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 24 de setembre de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
1. Extracte de la resolució de 17 de setembre de 2018, de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions per a la intervenció
arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per part
d’aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8390 de
data 25 de setembre de 2018).
2. Decret 152/2018, de 21 de setembre, del Consell, de modificació del decret
123/2017, de 22 de setembre, del Consell (DOGV núm. 8392 de data 27 de setembre
de 2018).
3. Sentència núm. 259/2018, de data 19 de setembre de 2018, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Abreujat núm. 132/18, promogut per la
Sra. T.L.V.
4. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de València, referent al
Procediment Abreujat 000069/2013, promogut pel Sr. L.V.P.S., en el qual es comunica
la devolució de l’expedient administratiu, una vegada dictada sentencia que posa fi a la
tramitació del recurs.
5. Sentència núm. 793/2018, de data 12 de setembre de 2018, de la Sala Contenciosa
Administrativa, secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Recurs d’apel·lació núm. 5/000647/2018-S, promogut per Espai Párking
Gandía 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.
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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 24 de setembre,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

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 26 de setembre 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. 5787 de data 21 de setembre de 2018,
sobre delegació de les funcions de secretaria de les juntes municipals de
districte (exp. Organització Municipal 2015-2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.3.- Aprovació del projecte d’obres ANTI-DSU, antiga Edar Grau de Gandia, fase
1 (exp. D-601/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.4.- Aprovació del projecte d’obres de la xarxa de sanejament al carrer Tirso de
Molina, entre els carrers Poeta Llorente i Magistrat Català (exp. 18538/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.5.- Criteris i condicions per a la concessió de forma directa i excepcional
d’ajudes per al servei de menjador escolar, curs 2018-2019 (exp. 18670/2018).

3.6.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport per a desenvolupar l’educació de persones adultes a la Comunitat
Valenciana (exp. 19451/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.7.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i la Fundación
Bancaja, per a la cessió i l’ús de l’edifici Casa de Cultura Marqués de González
de Quirós (exp. 19101/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.8.- Aprovació 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 i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars (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.
3.9.- Incorporació de places a l’oferta d’ocupació pública 2018 (exp. 19425/2018).
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)
Sol·licitud de pròrroga a la Diputació de València per a la presentació de
projectes, l’execució de les inversions i la justificació de les subvencions, en el
marc del Pla de Serveis i Obres Municipals SOM 2018-2019 per a municipis de
més de 50.000 habitants (exp. 6434/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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