
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 6402/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 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 11 d’abril de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 3 d’abril 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  3  d’abril  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 Sr. A.C.S. en representació del grup Jubilats i Pensionistes de la Safor, de 
data  3  d’abril  de  2018 (R.E.  núm.  11850 de la  mateixa  data),  en  el  qual  sol·licita 
autorització per a instal·lar una pancarta amb motiu de la concentració convocada pel 
seu grup el dia 16 d’abril.

2. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  per  a  la  projecció  d’audiovisuals  2018 
(BOPV núm. 63 de data 3 d’abril de 2018).

3. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria de concessió de subvencions per a premis o concursos literaris 2018 
(BOPV núm. 63 de data 3 d’abril de 2018).

4. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria de concessió de subvencions per a la programació cultural municipal i 
festes populars 2018 (BOPV núm. 63 de data 3 d’abril de 2018).

5. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria de concessió de subvencions per a projectes culturals intermunicipals 
2018 (BOPV núm. 63 de data 3 d’abril de 2018).

6. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a ajuntaments: 
Retrobem la Nostra Música 2018 (BOPV núm. 63 de data 3 d’abril de 2018).

 



 

7. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  extracte  de 
l’acord  de  13  de  març  de  2018  de  la  Junta  de  Govern,  pel  qual  s’aprova  la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  per  a  festivals,  mostres  o  certàmens 
culturals i programacions de música antiga i música clàssica 2018 (BOPV núm. 63 de 
data 3 d’abril de 2018).

8. Extracte de la resolució de 21 de març de 2018, del director general d’Esport, per la 
qual  es  convoquen  subvencions  destinades  a  les  entitats  locals  que  organitzen 
competició intermunicipal dins dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8266 de data 4 d’abril de 2018).

9. Sentència núm. 33/2018, de data 7 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de València, procediment abreujat 00161/2017-A, promogut per la Sra. J.V.M.

10. Sentència núm. 262/18, de data 21 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de València, procediment abreujat 154/17, promogut pel Sr. S.J.J.

11. Sentència núm. 86/2018, de data 23 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de València, procediment ordinari  000474/2015, promogut per Music Resort 
S.L.

12. Sentència núm. 85/2018, de data 26 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de València, procediment ordinari 13/17, promogut per la Sociedad Protectora 
de Animales y Medio Ambiente ‘La Safor’.

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.-    Ratificació  del  decret  núm.  2095  de  data  3  d’abril  de  2018,  pel  qual 
s’autoritza  al  Sr.  D.R.R.A.,  en  representació  de  l’empresa  Intur  Esports,  S.L., 
l’accés  a  l’expedient  CONT-042/2017,  contracte  de  serveis  consistent  en 
‘Assistència sanitària en postes, ambulància assistencial, vigilància, salvament i 
socorrisme, i servei de platges accessibles en les platges del terme municipal de 
Gandia’.

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

3.2.-    Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Gandia  i  el  Col·legi 
Territorial d’Arquitectes de València (exp. 5996/2018).

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

 



 

3.3.-   Exercici de l’acció de nul·litat de la transacció homologada judicialment per 
auto núm. 313/2016, de 22 de setembre de 2016, del Jutjat núm. 5 de Gandia, en 
el judici verbal de desnonament per falta de pagament i reclamació de rendes, 
procediment 458/2016 entre Becos S.L. i la mercantil  Iniciatives Públiques de 
Gandia S.A., tal com estableix l’article 1817 del Codi Civil (exp. 6147/2018).

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 mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i la   Fundación Nuestra Señora del Amparo (preventorio)  , amb l’objecte de 
col·laborar amb el manteniment de l’entitat, any 2018 (Exp. 3821/2018).

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 Intercultural Midrashic, amb l’objecte de col·laborar amb 
l’entitat, any 2018 (exp. 5501/2018).

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

ASSUMPTES D’URGÈNCIA (FOD)

1.- Aprovació del projecte final d’obra d’adequació del camp de rugbi de gespa 
artificial  i  vestuaris  en  el  poliesportiu  municipal  de  Gandia,  inclòs  en  el  Pla 
d’Inversió  Productiva  per  a  Municipis  de  la  comunitat  Valenciana  (exp. 
POMO-357)

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 d’ajuda econòmica a la Diputació de València en el marc del Pla de 
Serveis i Obres Municipals (SOM) 2018-2019, per a municipis de més de 50.000 
habitants (exp. 6434/2018)

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

3.- Adhesió del municipi de Gandia a la Xarxa de Municipis Protegists contra la 
Violència de Gènere de la Diputació de València (exp. 6590/2018)

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

 



 

4.-  Aprovació  del  projecte  tècnic  ‘Obres  d’emergència  i  conservació  del  BIC 
Alqueria  Torre  dels  Pares’,  en  el  marc  de  les  subvencions  de  la  Diputació 
Provincial de València destinades a obres de restauració per a la conservació de 
béns  immobles  de  la  porvíncia  de  València  que  posseïsquen  valors 
historicoartístics o d’interés local, 2016-2017 (exp. POMO-456)

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

Gandia, 12 d’abril de 2018

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

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

(Acord JGCG de 26/02/2018 )
José Manuel Prieto Part Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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