
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 6925/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 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 16 d’abril de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, d’11 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  de  l’11  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. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la 
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2018, per a 
la  concessió  d’ajudes  en  espècie  consistents  en  activitats  destinades  als  nostres 
majors i per a la formació de la dona durant l’exercici 2018 (BOPV núm. 70 de data 12 
d’abril de 2018).

2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la 
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2018, per a 
la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes 
autònoms locals de la província de València per a dur a terme activitats de programes 
municipals de joventut l’any 2018 (BOPV núm. 70 de data 12 d’abril de 2018).

3. Sentència núm. 297/17, de data 20 d’octubre, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de València, procediment abreujat 000032/2017, promogut per la Sra. G.M.R.

4. Sentència núm. 90/2018, de data 26 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de València, procediment ordinari 000093/2016, promogut per J.C.R i J.S.B.

5. Resolució núm. 349/2018, de data 6 d’abril, del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals, recurs núm. 200/2018 C. Valenciana 52/2018, promogut per 
Repartos Low-Cost de Correo Ordinario y Notificaciones.

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 10 d’abril 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.-   Pròrroga del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Gandia i la Reial 
Associació de Caça i Tir Mondúver de Gandia, per a la gestió, la utilització i el 
manteniment de les instal·lacions del Pla Xiquet.

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

3.3.-   Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de València per a festivals, 
mostres i  certàmens culturals  2018 (XXIX Festival  Polisònic de Gandia)  (exp. 
6649/2018).

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

3.4.-    Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  València  per  a  la 
programació cultural municipal i festes populars 2018 (exp. 6753/2018).

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

3.5.-    Sol·licitud de subvenció al  Servei  Valencià d’Ocupació i  Formació per al 
desenvolupament  del  programa  mixt  d’ocupació-formació  Taller  d’Ocupació 
Sendes Urbanes de Gandia IV (exp. 6288/2018).

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

Gandia, 16 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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