
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/27

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE JUNY 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 18 de juny de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 11 de juny 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  11 de juny 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 secretari del Consell d’Usuaris del CEAM Gandia, de data 8 de juny de 
2018, en el qual agraeix l’Ajuntament de Gandia, i en especial la Regidoria de Sanitat, 
per la cessió de locals per a finalitzar els cursos.

2. Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de 
les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8312 de data 7 de juny 
de 2018).

3. Llei  15/2018, de 7 de juny,  de la  Generalitat,  de turisme, oci  i  hospitalitat  de la 
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313 de data 8 de juny de 2018).

4. Decret núm. 000343/2018, de data 6 de juny de 2018, del Jutjat Social núm. 15 de 
València, auto núm. 000816/2017-I, promogut per la Sra. E.M.C.L., en el qual s’arxiven 
les actuacions a causa del desistiment de les accions per part de la demandant.

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 15 de juny de 2018.

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

 



 

3.2.-   Dació de compte del decret núm. 3481 de data 13 de juny de 2018, pel qual 
es crea la Comissió d’estudi per a la determinació de la forma de gestió del 
servei de les escoles infantils municipals (exp. 11496/2018).

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

3.3.-    Dació  de  compte  del  decret  núm.  3473  de  data  12  de  juny  de  2018, 
d’ampliació d’atribucions de la Comissió Tècnica de Protecció de Dades (exp. 
10652/2018).

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

3.4.-    Modificació de la relació de llocs de treball. Creació del lloc de treball de 
cap de Serveis Socials (lloc núm. 16.1/017) (exp. 10776/2018).

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

3.5.-    Aprovació de l’expedient  núm. 1/2018 de prescripció d’obligacions (exp. 
6328/2018).

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

3.6.-    Sol·licitud  d’ajuda  a  l’Institut  Valencià  de  la  Joventut  (IVAJ)  per  a 
desenvolupar programes de joventut durant l’any 2018, i proposta d’adhesió a la 
declaració de l’oci educatiu ‘Ens reunim  amb uns altres valors’, de la mateixa 
entitat (exp. 11249/2018).

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

3.7.-    Sol·licitud  d’ajuda  a  l’Institut  Valencià  de  la  Joventut  (IVAJ)  per  a 
l’adquisició d’equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) 
durant l’any 2018 (exp. 11249/2018).

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

3.8.-   Contracte de gestió del servei públic de les escoles infantils de primer cicle 
d’educació  infantil  de  titularitat  municipal  i  publicació  de  la  renúncia, 
reconeixement  del  dret  compensatori,  prèvia  justificació  de  les  despeses  i 
reintegrament del pagament de l’anunci de licitació (exp. CONT-034/2017).

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

 



 

3.9.-    Submissió  a  informació  pública  del  projecte  d’urbanització  parcial  de 
l’avinguda Litoral (exp. PP-613 Les Foies).

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

3.10.-   Recepció tàcita de les obres d’urbanització de la unitat d’execució 13 del 
pla general de Gandia (exp. 11760/2018).

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

ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

Acord sobre pretensions formulades per l’empresa Canalizaciones y Derribos 
Safor S.A. (CADERSA) front l’Ajuntament de Gandia en el procediment ordinari 
núm.  414/2017  seguit  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  6  de 
València (exp. 6765/2017).

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

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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