
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2017/35 (2899/2017)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2017

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 18 de setembre de 2017.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,  de 4 i d’11 de 
setembre de 2017.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes de 4 i d’11 de 
setembre de 2017, autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 6 de setembre de 
2017 (R.E. núm. 35720 de data 8 de setembre de 2017), referent a la queixa núm. 
1705944,  presentada  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  comunica  que  procedeix  al 
tancament de l’expedient.

2. Resolució de 7 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport,  per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, 
mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del 
Carxe, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una quantitat subvencionada de 
19.620,73 € (DOGV núm. 8126 de data 13 de setembre de 2017).

3. Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal 
Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions 
locals  i  entitats  privades  sense  ànim  de  lucre  que  desenvolupen  l’educació  de 
persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017, en la qual consta el  
F.P.A. Jaume I de Gandia amb una subvenció de 2.094,67 € (DOGV núm. 8126 de 
data 13 de setembre de 2017).

4. Acord de la Mesa del Senat de data 5 de setembre de 2017 (R.E. núm. 36281 de 
data 13 de setembre de 2017), el qual admet a tràmit la sol·licitud del Sr. Carles Mulet  
García (GPMX), de remissió dels expedients o actes d’acords plenaris en els quals 
s’hagen  iniciat  els  tràmits  d’eliminar  del  cementiri  qualsevol  simbologia  franquista 
existent.
 
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.-   Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat 
Jove  i  l’Ajuntament  de  Gandia,  per  a  l’emissió  de  carnets  d’alberguista  i 
internacionals.

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

3.2.-   Adhesió de l’Ajuntament de Gandia al conveni marc subscrit en data 30 de 
juny  de  2017  entre  el  Servei  Valencià  d’Ocupació  i  Formació  i  la  Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament i posada en marxa 
del projecte ‘Equips per a la recerca d’ocupació i emprenedoria’.

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 del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació 
forçosa UE Simancas (exp. PP-691).

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

3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i el   Centro de Acogida San Francisco 
de Asís  , amb l’objecte de col·laborar amb el manteniment de l’entitat, any 2017 
(exp. SBD_BEN-05/2017).

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

3.5.- Resolució del recurs d’alçada presentat per la mercantil Labici Bicicletas 
Públicas, S.L. contra l’acord de la mesa de contractació de data 29 de juny de 
2017 relatiu a l’expedient de contractació CONT-094/2016, contracte de serveis 
consistent en ‘Servei de senyalització circumstancial consistent en el moviment 
de tanques per a actes i emergències de la ciutat de Gandia’.

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

3.6.-    Nomenament    de nou membre de la mesa de l’expedient de contractació 
CONT-010/2016, relatiu al contracte de gestió del servei d’immobilització, càrrega 
i  trasllat  al  dipòsit  municipal  dels  vehicles  que per  ordre de la  Policia  Local 
hagen de ser retirats de la via pública (grua) i del servei d’estacionament limitat i  
controlat de vehicles en la via pública sota control horari a la ciutat de Gandia 
(ORA).

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

 



 

3.7.- Pròrroga 2 del contracte de serveis consistent en ‘Control de plagues del 
municipi de Gandia’ (exp. CONT-057/2014).

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

Gandia, 19 de setembre de 2017

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT 
A LA JUNTA DE GOVERN

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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