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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE NOVEMBRE 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 13 de novembre de 
2017.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 6 de novembre de 2017.

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 6 de novembre 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. Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes del Sector Públic,  per la qual es 
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de data 9 
de novembre de 2017).

2. Llei  13/2017,  de  8  de  novembre,  de  la  Generalitat,  del  Taxi  de  la  Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 8167 de data 10 de novembre de 2017).

3. Resolució de 7 de novembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució 
de 16 de maig de 2017, del  director general de Comerç i  Consum, per la qual es 
convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, per a l’exercici 2017, 
a l’empara de l’Ordre 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la  concessió  de subvencions en matèria  de comerç,  consum i  artesania,  títol  II, 
capítol IV, article 24, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda de 2.700 
€ per a oficines municipals d’atenció al consumidor: servicis d’informació i atenció al 
consumidor (ens locals OMIC) (DOGV núm. 8167 de data 10 de novembre de 2017).

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.- D  ació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 7 de novembre de 2017.

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

3.2.-   Dació de compte del decret núm. 6825 de data 3 de novembre de 2017, de 
substitució de membre de la Comissió Tècnica d’Estudi ‘Denominació de Vies 
Públiques de la Ciutat de Gandia’.

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

3.3.-    Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial, de data 22 de 
maig de 2017, formulada pel Sr. S.C.D., per lesions i danys materials a bicicleta 
causats suposadament per ensopegada amb pivot de ferro (exp. RP-045/2017).

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

3.4.-  Sol·licitud  de  revisió  de  fiança  de  l’expedient  de  contractació 
CONT-007/2017,  relatiu  al  contracte  de  subministrament  consistent  en 
‘arrendament i manteniment d’impressores per a l’Ajuntament de Gandia’.

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

3.5.- Adjudicació del contracte de gestió del servei públic en la seua modalitat de 
concessió,  per  a  l’explotació del  Centre  Esportiu  del  districte  del  Grau  (exp. 
CONT-035/2017).

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

3.6.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-021/2017,  relatiu  al 
contracte privat consistent en ‘pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 
general,’ i dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars.

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

3.7.- Aportació a la mercantil IPG,S.A. com a conseqüència dels pagaments dels 
préstecs mitjançant els fons d'ordenació.  

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

 



 

Gandia, 13 de novembre 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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