
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 2331/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 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 12 de febrer de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 5 de febrer 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 5 de febrer 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. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  exposició 
pública i notificació col·lectiva dels padrons fiscals de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) i de diverses taxes per a l’exercici 2018. L’Ajuntament de Gandia 
compta amb IVTM, la taxa de recollida de fem urbà i la taxa de guals (BOPV núm. 27 
de data 7 de febrer de 2018).

2. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 30 de gener de 
2018 (R.E. núm. 4533 de data 1 de febrer de 2018) referent a la queixa núm. 1716434, 
promoguda  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  comunica  que procedeix  al  tancament  de 
l’expedient.

3. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 30 de gener de 
2018 (R.E. núm. 4532 de data 1 de febrer de 2018) referent a la queixa núm. 1716435, 
promoguda  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  comunica  que procedeix  al  tancament  de 
l’expedient.

4. Informe de la Direcció General de Pressupostos de data 30 de gener de 2018 (R.E. 
núm. 4693 de data 2 de febrer de 2018), sobre sostenibilitat financera als efectes del  
que estipula l’article 7.4 de la LRBRL.

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 6 de febrer 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 compte del decret núm. 0737 de data 5 de febrer de 2018, pel qual 
s’habilita l’adreça de correu electrònic de l’Ajuntament de Gandia a efectes de 
notificacions (exp. 1080/2018).

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

3.3.- Autorització per a l’aplicació del fons de contingència (exp. 2161/2018).

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

3.4.- Pròrroga dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i els 
centres escolars públics i concertats de Gandia, per la seua participació en els 
jocs escolars de la Generalitat Valenciana durant l’any 2018 (exp. 1035/2018).

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

3.5.- Aprovació de l’expedient de contractació relatiu al contracte de gestió del 
servei públic de transport públic de la ciutat de Gandia per les vies públiques 
(exp. CONT-022/2017).

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

3.6.- Elaboració de l’annex de personal pressupostari.

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

3.7.-     Aprovació del projecte de pressupost general corresponent a l’exercici 2018 
i les seues bases d’execució (exp. 5053/2017).

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-079/2016,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  prestació  integral  dels  serveis  postals  i 
pràctica de notificacions d’actes administratius de 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.

 



 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA (FOD)

1.-   Sol·licitud de subvenció a l’Agència Valenciana del Turisme (exp. 1411/2018)  .

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

2.-    Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d’Igualtat  i 
Polítiques Inclusives per a impulsar l’elaboració de plans municipals d’inclusió i 
cohesió social (exp. 2472/2018)  .

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

Gandia, 12 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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