
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 6036/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 D’ABRIL 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 3 d’abril de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 de març 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 26 de març 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. Extracte de la resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació 
Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es  convoquen  les 
subvencions  per  als  programes  formatius  de  qualificació  bàsica  de  la  Comunitat 
Valenciana per al curs 2018-2019 (DOGV núm. 8261 de data 26 de març de 2018).

2. Extracte de la resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 
2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al 
foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública 
(DOGV núm. 8261 de data 26 de març 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 l’informe de l’interventor general  municipal  sobre el  càlcul  del 
període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de gener de 2018.

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

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 febrer de 2018.

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

 



 

3.3.-    Dació de compte del decret núm. 2058 de data 28 de març de 2018, sobre 
avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en la regidora delegada 
de Polítiques Educatives i de Joventut. Delegació d’atribucions.

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

3.4.-    Declarar desert el procediment negociat sense publicitat incoat per haver 
quedat desert el procediment obert de licitació per a  l’adjudicació del contracte i 
incoació  del  procediment  negociat  sense  publictat  relatiu  al  contracte  privat 
consistent  en  pòlisa  d’assegurances  de  responsabilitat  civil  general  (Exp. 
CONT-021/2017).

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

3.5.-    Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  la  Fundació 
Bancària  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona,  per  a  la  instal·lació  de 
l’exposició    Comença l’espectacle.  Georges Méliès i  el  cinema del  1900   en un 
envelat al passeig del Port 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.- Creació del lloc de comissari/a principal-cap i adaptació a la llei 17/2017, de 
la Generalitat, dels llocs d’intendent principal (exp. 3167/2018).

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

3.7.- Modificació del lloc de treball núm. 14/003, d’arqueòleg (exp. 3221/2018).

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

3.8.-    Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Creació  de  la  Unitat 
d’Esdeveniments  i  Actes  i  del  lloc  núm.  18,3/001,  de  tècnic  de  gestió 
d’Administració General (exp. 3780/2018).

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.- Dació de compte del decret núm. 2072 de data 29 de març de 2018, sobre 
designació de membres de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia per a 
exercir les funcions de regidor/a secretari/ària suplent d’aquest òrgan.

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

 



 

2.-  Ratificació  del  decret  núm.  1983  de  data  28  de  març  de  2018,  sobre 
cancel·lació de préstec IPG.

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

Gandia, 3 d’abril de 2018

LA REGIDORA SECRETÀRIA SUPLENT 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(Decret núm. 2072, de 29/03/2018)

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

(Acord JGCG de 26/02/2018 )
Liduvina Gil Climent Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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