
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: 7465/2018

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 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 23 d’abril de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 16 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  16  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. Sentència núm. 96/18, de data 10 d’abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de València, procediment abreujat 358/2017, promogut per APB SERMATEC S.L.

2. Sentència núm. 91/2015, de data 14 d’abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
3 de València, procediment ordinari 125/14, promogut per Hotel Safari S.A.
Sentencia  núm.  1063  de  data  22  de  desembre  de  2017,  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, recaiguda en el recurs d’apel·lació, la qual es declara ferma en data 13 
d’abril 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 proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 16 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.-    Adhesió de la ciutat de Gandia a la Xarxa de Ciutats Europees de l’Esport 
(exp. 7443/2018).

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

 



 

3.3.-    Conveni  de  col·laboració  entre  l’empresa  Aguas  de  València  S.A.  i 
l’Ajuntament de Gandia per a promocionar la Xarxa d’Infraestructures Verds de 
Gandia (XIVEGA) (exp. 5902/2018).

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.-    Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial  de València per a dur a 
terme activitats de programes municipals de joventut, any 2018 (exp. 7522/2018).

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

2.- Conveni de cessió de funcionaris de Policia Local de l’Ajuntament de Gandia 
a l’Ajuntament d’Alcoi per a la seua cobertura en matèria de seguretat el dia de 
les entrades en festes de Moros i Cristians Sant Jordi 2018 d’Alcoi, subscrit el  
dia 22 d’abril de 2018 a l’empara de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la 
Generalitat, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

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

3.- Resolució de la concessió de l’ús privatiu del domini públic de la parcel·la 
dotacional situada en l’àmbit del PP Sant Nicolau Perú, de propietat municipal, 
per a la construcció d’habitatges en règim de lloguer per a persones majors, 
discapacitats o menor de 35 anys (exp. PATR-46/2005).

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

Gandia, 23 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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