
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 2929/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 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 19 de febrer de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 12 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 12 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  rectificació 
d’errors d’anunci anterior sobre concessió de subvenció a través d’ajudes directes per 
a 2017, en el qual apareix el municipi de Gandia com a beneficiari d’una subvenció de 
76.681,23 € (BOPV núm. 33 de data 15 de febrer de 2018).

2. Resolució de 6 de febrer de 2018, del secretari autonòmic de Presidència, sobre 
l’assignació  del  Fons  de  Cooperació  Municipal  de  la  Comunitat  Valenciana 
corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2018, en el qual 
consta una subvenció de 409.400 € per a l’Ajuntament de Gandia (DOGV núm. 8235 
de data 15 de febrer de 2018).

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 instrucció núm. 1 de data 5 de febrer de 2018, sobre 
actualització de contactes i procediments previstos en la instrucció del tinent 
d’alcalde  delegat  d’Administració,  Modernització  i  Govern  Obert,  sobre  el 
procediment  per  a  celebrar  les  reunions  dels  òrgans  col·legiats  i  entitats 
municipals.

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

 



 

3.2.-   Ratificació del decret 946 de data 14 de febrer de 2018, sobre sol·licitud de 
subvenció a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per 
a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica l’esmentat decret  transcrit en tots els seus termes.

3.3.- Concessió de subvenció directa a la UNED – Centre Regional Alzira, amb 
l’objecte de dur a terme els serveis que, com a institució universitària, presta en 
el camp de la docència i la difusió de la cultura, any 2018 (exp. 1328/2018).

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

3.4.- Concessió de subvenció directa a la Fundació General de la Universitat de 
València per al desenvolupament del Centre Internacional de Gandia, any 2018 
(exp. 1329/2018).

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

3.5.-  Pròrroga  del  conveni  subscrit  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  l’entitat 
Cáritas  Interparroquial  de  Gandia,  per  a  col·laborar  amb  el  manteniment  del 
Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja (exp. 8171/2017).

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

3.6.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  l’entitat  Cáritas  Interparroquial  de  Gandia,  amb  l’objecte  de 
desenvolupar el pla d’emergència social 2018 (exp. 8170/2017).

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

3.7.-     Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i l’Asociación Minusválidos Físicos Gandia, amb l’objecte de col·laborar 
amb l’entitat, any 2018 (exp. 8137/2017).

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

3.8.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i el Gandia Billar Club per a l’any 2018, així com les contraprestacions 
d’aquest, encaminades a la promoció de l’esport (exp. 2068/2018).

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

3.9.-     Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-079/2017,  relatiu  al 
contracte  de  serveis  consistent  en  manteniment  i  conservació  de  les 
instal·lacions  de  protecció  contra  incendis  dels  edificis  i  dependències  de 

 



 

l’Ajuntament de Gandia, i els 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.

3.10.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-006/2018,  relatiu  al 
contracte privat consistent en pòlissa o pòlisses d’assegurances per als béns 
que integren el patrimoni de l’Ajuntament de Gandia, i els 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.

3.11.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-007/2018,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en treballs de serralleria metàl·lica destinats a 
instal·lacions municipals, i els 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.

3.12.-  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  CONT-012/2018,  relatiu  al 
contracte de serveis consistent en manteniment de col·legis i escoles infantils 
del municipi de Gandia, i els 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.

Gandia, 19 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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