
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/20 

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE MAIG 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 2 de maig de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 23 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  23  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.  Extracte  de  la  resolució  de  18  d’abril  de  2018,  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la 
digitalització  i  la  restauració  de  la  documentació  històrica  i  la  millora  de  les 
instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8279 de 
data 23 d’abril de 2018).

2. Extracte  de  la  resolució  de  19  d’abril  de  2018,  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  convoquen  per  a  l’exercici  2018  les 
subvencions  per  a  l’adquisició  d’equipament  per  a  les  biblioteques  i  agències  de 
lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8280 
de data 24 d’abril de 2018).

3. Extracte  de  la  resolució  de  18  d’abril  de  2018,  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per actuacions 
de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 8281 de data 25 d’abril de 2018).

4. Extracte  de  la  resolució  de  19  d’abril  de  2018,  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Investigació, Cultura i  Esport,  per la qual es convoca la concessió de subvencions 
destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais 
escènics existents en 2018 (DOGV núm. 8281 de data 25 d’abril de 2018).

5. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre ampliació del 
primer període de recaptació voluntària, en el qual consta l’Ajuntament de Gandia amb 
la taxa per arreplega de fem, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i els guals 
permanents (BOPV núm. 81 de data 27 d’abril de 2018).

6. Acord de 12 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, 
pel qual es reconeix la tercera pròrroga de l’autorització provisional per al curs escolar 

 



 

2018-2019 a les escoles infantils de primer cicle que s’especifiquen en l’annex, en el 
qual consten les escoles de Corea, Centre Històric, Dos Campanars i Les Alqueries 
(DOGV núm. 8283 de data 27 d’abril de 2018).

7. Sentència  núm.  919/2017,  de  data  18  d’octubre,  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa,  secció  cinquena  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, Peça de Mesures Cautelars 000010/2017-0001 dimanant de PO 13/2017, 
promogut per Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente la Safor.

8. Sentència 258.18, de data 16 d’abril de 2018, de la Sala Contenciosa Administrativa, 
secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana, 
Procediment Ordinari 513/2013, promogut pel Sr. J.L.M.B. i altres.

9. Auto  núm.  67/2018,  de  data  17  d’abril  de  2018,  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa,  secció  primera  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat 
Valenciana, Procediment Ordinari 374/2015, promogut pel Sr. J.C.F i altres.

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.-   Amortització anticipada de préstec d’IPG (exp.5909/2018).

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

3.2.-  Ratificació del  decret  núm. 2560 de data 27 d’abril  de 2018,  pel  qual  se 
sol·licita al SEPE una subvenció per a la realització de l’obra    Conservación y 
desarrollo del patrimonio forestal y del medio ambiente en diversas zonas del  
término municipal de Gandia   (exp. 7385/2018).

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

3.3.- Declaració de la caducitat de l’expedient disciplinari incoat per acord de la 
Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  d’1  d’agost  de  2016  al  funcionari  
municipal Sr. J.S.F. Incoació d’expedient disciplinari (exp. 4409/2018).

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

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esport, per a la millora de les instal·lacions de l’arxiu municipal (exp. 8200/2018).

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

 



 

Gandia, 3 de maig 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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