
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 1897/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE FEBRER 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 5 de febrer de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 29 de gener de 2018.

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 29 de gener de 2018, 
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 Servici Valencià d’Ocupació i Formació de data 29 de desembre de 2017, 
en el qual es resol concedir a l’Ajuntament de Gandia una subvenció per import de 
205.434,29 euros per tal de fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

2. Extracte  de  la  resolució  de  29  de  desembre  de  2017,  de  la  Vicepresidència  i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici  
2018  subvencions  en  matèria  d’equipament  per  a  centres  de  serveis  socials 
especialitzats de persones majors (DOGV núm. 8221 de data 26 de gener de 2018).

3. Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’Incendis 
Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8224 de data 31 de 
gener de 2018).

4. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 25 de gener de 
2018  (R.E.  núm.  3881  de  data  29  de  gener  de  2018)  referent  a  la  queixa  núm. 
1800081,  promoguda  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  comunica  que  procedeix  al 
tancament de l’expedient.

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 31 de gener de 2018.

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 l’informe de l’interventor general  municipal  sobre el  càlcul  del 
període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de desembre de 
2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe. 

3.3.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i  l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de la Safor (AFA la 
Safor), amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 2018 (exp. 8172/2017).

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

3.4.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i l’  Asociación de Personas Sordas de Gandia ‘La Safor’  , amb l’objecte de 
col·laborar amb l’entitat, any 2018 (exp. 149/2018).

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

3.5.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i l’associació   Buñuelos sin Fronteras  , amb l’objecte de col·laborar amb 
l’entitat, any 2018 (exp. 296/2018).

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

3.6.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i l’Associació Mosaic, amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 2018 
(exp. 1086/2018).

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

3.7.-     Pròrroga  del  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’associació  Unió 
Artístico  Musical  Sant  Francesc  de  Borja,  amb  l’objecte  de  col·laborar  amb 
l’entitat, any 2018 (exp. 1184/2018).

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

 



 

3.8.- Pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’associació Escola de 
Música  Districte  Marítim  Grau  de  Gandia,  amb  l’objecte  de  col·laborar  amb 
l’entitat, any 2018 (exp. 1185/2018).

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

3.9.-  Pròrroga del  conveni  entre  l’Ajuntament de Gandia i  l’associació Centre 
Musical de Beniopa, amb l’objecte de col·laborar amb l’entitat,  any 2018 (exp. 
1186/2018).

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

3.10.- Pròrroga dels convenis de col·laboració subscrits entre l’Ajuntament de 
Gandia i els clubs esportius de la ciutat de Gandia en l’any 2017, així com de les 
contraprestacions previstes en aquests, encaminades a la promoció de l’esport, 
any 2018 (exp.743/2018).

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

3.11.-     Concessió de subvenció directa mitjançant conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament  de  Gandia  i  el  Club  Atletisme  Safor  –  Delikia,  així  com  les 
contraprestacions d’aquest  encaminades a  la promoció de l’esport,  any 2018 
(exp.1451/2018).

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

3.12.-     Sol·licitud  d’ajuda  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball per a la realització d’activitats relacionades amb el 
consum durant l’exercici 2018 (exp. 1828/2018).

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

3.13.-     Sol·licitud  d’ajuda  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball  per  a  la  realització  de  fires  comercials  durant 
l’exercici 2018 (exp. 1828/2018).

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

3.14.-  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat 
Fundación Santa María la Real  , per a la implantació del programa ‘  Lanzaderas de 
empleo y emprendimiento solidario’   (exp. 1016/2018).

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

 



 

Gandia, 6 de febrer de 2018

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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