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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE GENER DE 2019

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 7 de gener de 2019.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 28 de desembre 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 28 de desembre de 2018, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Extracte de la  resolució de 19 de desembre de 2018,  del  president  de Turisme 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l’any 
2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de 
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8451 de data 26 de desembre de 2018).

2. Extracte de la resolució de 21 de desembre de 2018, del director general d’Esport, 
per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen 
competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8452 de data 27 de desembre de 2018).

3. Resolució  de  21  de  desembre  de  2018,  del  conseller  d’Economia  Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, 
retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019 
(DOGV núm. 8452 de data 27 de desembre de 2018).

4. Edicte  del  Consorci  de  Residus  Pla  Zonal  V5  sobre  aprovació  definitiva  de  la 
modificació  de  l’ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  transferència,  transport, 
valorització i eliminació de residus sòlids urbans i ecoparcs 2019 (BOPV núm. 249 de 
data 28 de desembre de 2018).

5. Resolució  de  20  de  desembre  de  2018,  del  president  de  l’Institut  Valencià  de 
Cultura, per a la concessió de subvencions per al foment d’activitats musicals com ara 
l’organització de festivals,  cursos de perfeccionament musical,  concursos, projectes 
musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical, durant els mesos 
de gener a desembre de 2018, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una 
ajuda de 2.500 € per al  XXIX Festival  Polisònic (DOGV núm. 8453 de data 28 de 
desembre de 2018).

6. Llei  27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals,  de gestió administrativa i 
financera i d’organització de la Generalitat (DOGV núm. 8453 de data 28 de desembre 

 



 

de 2018).

7. Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2019 (DOGV núm. 8454 de data 31 de desembre de 2018).

8. Reial Decret-Llei  27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades 
mesures en matèria tributària i cadastral (BOE núm. 314 de data 29 de desembre de 
2018).

9. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre resolució de la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  a  ajuntaments,  mancomunitats  i 
organismes autònoms locals de la província destinades a la realització de programes 
municipals de joventut en 2018, en el qual consta l’Ajuntament de Gandia amb una 
subvenció de 4.514,20 € (BOPV núm. 3 de data 4 de gener de 2019).

10. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre la constitució 
de la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere aprovada per decret 
del president núm. 11598, de data 10 de desembre de 2018, entre el quals es troba 
l’Ajuntament de Gandia (BOPV núm. 3 de data 4 de gener de 2019).

11. Sentència núm. 379/2018 de data 20 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Abreujat 000465/2017, promogut pel 
Sr. J.S.M.

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 l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de novembre 
de 2018 (exp. 5796/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe.

3.2.-   Dació de compte del decret núm. 8286 de data 24 de desembre de 2018, pel 
qual es resol i es deixa sense efecte el procediment d’adjudicació del contracte 
mixte  de  vigilància,  custodia  i  manteniment  dels  aparcaments  públics 
subterranis situats a la plaça del Pradi i plaça Tirant, i execució de les obres 
d’acabament de l’aparcament de la plaça Tirant (exp. 19678/2018).

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

 



 

3.3.-   Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
a  l’empara  de  l’ordre  4/2015,  de  3  de  desembre  i  de  la  resolució  de  14  de 
desembre  de  2018,  per  les  quals  s’aproven  les  bases  i  es  convoquen  les 
subvencions en matèria d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres 
trastorns addictius per a l’exercici 2019 (exp. 26405/2018).

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

3.4.- Aprovació del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) (exp. 24106/2018).

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 

Contracte mixt consistent en assistència als usuaris i supervisió i manteniment 
dels aparcaments públics subterranis situats a la plaça del Prado i plaça Tirant, i 
execució  de  les  obres  de  terminació  de  l’aparcament  de  la  plaça  Tirant: 
Aprovació  dels  plecs  de  les  clàusules  administratives  particulars  i  de 
prescripcions tècniques particulars amb les correccions indicades pel  cap de 
servei de Contractació i Patrimoni en el seu informe de data 21 de desembre de 
2018 (exp. 19678/2018).

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

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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