
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/28

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 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 25 de juny de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 18 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  18 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. Extracte de la resolució de 12 de juny de 2018, del president de l’Institut Valencià de 
Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la realització de festival de 
caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l’any 
2018 (DOGV núm. 8318 de data 15 de juny de 2018).

2. Escrit del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de data 13 de juny de 2018 
(R.E. núm. 20052 de data 19 de juny de 2018), referent a la queixa núm. 1800841, 
formulada  pel  Sr.  M.A.S.L.,  en  el  qual  informa  que  procedeix  al  tancament  de 
l’expedient amb l’arxiu de totes les seues actuacions.

3. Resolució de 13 de juny de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions 
dirigides al  desenvolupament  d’itineraris  integrats  per  a  la  inserció  sociolaboral  de 
persones en situació o risc d’exclusió social per a l’exercici 2018, en la qual consta 
l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda de 147.762,96 € (DOGV núm. 8322 de data 21 
de juny de 2018).

4. Resolució del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de data 20 de juny de 2018, en 
la qual es concedeix a l’Ajuntament de Gandia una subvenció de 628.683,60 € per a la 
contractació  de  persones  joves  qualificades,  sota  la  modalitat  del  contracte  en 
pràctiques, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

5. Sentència  núm.  247/13,  de  data  19  de  juny  de  2013,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 6 de València, procediment ordinari núm. 00074/2010, promogut 
per C.P. de los edificios Mar de l’Est y Gardenias II de Gandia, ferma en data 12 de 
juny de 2018.

6. Auto de data 6 de juny de 2018,  del  Jutjat  Contenciós Administratiu  núm. 3 de 
València,  procediment  ordinari  núm.  205/2018,  promogut  per  Inmobles  Reunits  de 

 



 

Catarroja S.L.

7. Sentència  núm.  177/18,  de  data  11  de  juny  de  2018,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de València, procediment ordinari núm. 155/2017, promogut per 
la Sra. J.S.C.

8. Sentència  núm.  138/2018,  de  data  18  de  juny  de  2018,  del  Jutjat  de  Primera 
Instància núm. 5 de Gandia, procediment ordinari núm. 001263/2016-B, promogut per 
Iniciatives Públiques de Gandia S.A. contra Rispac-Gestió S.L.

9. Sentència  núm.  132-2018,  de  data  14  de  juny  de  2018,  del  Jutjat  de  Primera 
Instància núm. 3 de Gandia, procediment ordinari núm. 000992/2017, promogut per la 
Sra. I.S.B.

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos (Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic  de  la  Generalitat  Valenciana)  de  data  19  de  juny  de  2018,  sobre 
sostenibilitat financera de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual s’informa 
favorablement  l’exercici  de  la  competència  relativa  al  pla  d’ocupació  2017  de  la 
Diputació de València.

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.-    Ampliació del  termini  inicial  de  duració  de  l’ús  de  la  cessió  del  Centre 
Polivalent Sociocultural, situat al parc públic Ausiàs March, de la qual és titular 
l’entitat Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja, per a poder tramitar les 
subvencions  de  la  Diputació  corresponents  per  a  l’esmentat  centre 
d’ensenyament professional de música (exp. PATR-031/2012).

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

3.2.- Addenda al conveni signat per la Junta Major de Germandats de Setmana 
Santa de Gandia i l’Ajuntament de Gandia amb motiu del nomenament com a seu 
de  la  Diocesana de  Confraries  i  Germandats  de  la  Diòcesi  de  València  (exp. 
4830/2018).

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

3.3.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i la   Fundación Nuestra Señora del Amparo   (preventori), 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, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

 



 

3.4.- 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, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.5.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia  i  l’Associació  de  Pares  de  Xiquets  Atesos  al  Centre  d’Estimulació 
Primerenca,  amb  l’objecte  de  col·laborar  amb  l’entitat,  any  2018  (exp. 
10902/2018).

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

3.6.- Concessió de subvenció directa mitjançant conveni entre l’Ajuntament de 
Gandia i  l’associació    Prominusválidos Psíquicos de la Safor   (ASMISAF),  amb 
l’objecte de col·laborar amb l’entitat, any 2018 (exp. 7193/2018).

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

3.7.-    Desestimació del  recurs d’alçada presentat per    Generali  España S.A.  de 
Seguros y Reaseguros   en l’expedient de contractació CONT-06/2018, relatiu al 
contracte privat consistent en pòlissa o pòlisses d’assegurances per als béns 
que integren el patrimoni de l’Ajuntament (exp. 2034/2018).

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)

Concessió  de  subvenció  directa  mitjançant  conveni  entre  l’Ajuntament  de 
Gandia i l’Associació Parkinson Gandia Safor, amb l’objecte de col•laborar amb 
l’entitat, any 2018 (exp. 1088/2018).

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

(Decret núm. 3174 de 28/05/2018)
José Manuel Prieto Part Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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