
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/22

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13  DE MAIG 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 13 de maig de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 06 de maig de 2019.

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 06 de maig de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Ordre 21/2019, de d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport,  per la qual es regula l’organització i  el  funcionament de les escoles 
infantils de primer cicle de titularitat pública (DOGV  núm. 8542 de 07/05/2019).

2. Extracte  de  la  Resolució  de  16  d’abril  de  2019,  del  president  de  l’Institut 
Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  (IVACE),  per  la  qual  es  convoquen 
ajudes per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives dins del programa 
d’incentius  a  la  mobilitat  eficient  i  sostenible  amb  càrrec  al  pressupost  de 
l’exercici  2019 (Programa MOVES-Vehículos Comunitat Valenciana),  i  per al 
qual es convoca d’adhesió de concessionaris i punt de venda del dits vehicles 
(DOGV  núm. 8542 de 07/05/2019).

3. Acord  de 26 d’abril de 2019, del Consell, d’inici de les actuacions per a pal·liar 
els danys produïts per les inundacions ocorregudes a la comunitat Valenciana 
entre el 18 i 22 d’abril de 2019 (DOGV núm. 8543 de 08/05/2019).

4. Extracte  de  la  Resolució  de  06  de  maig  de  2019,  del  director  general  de 
l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a 
entitats locals per a equipament en tecnologia de la informació i la comunicació 
(TIC) durant l’any 2019 (DOGV núm. 8546 de 13/05/2019).

5. Sentencia  nº 85, de data 02 de maig de 2019,  del Jutjat  de lo  Contenciós 
Administratiu nº 1 de Valencia, en el  Procediment Administratiu PA-44/2019, 
promogut per IAR.

6. Sentencia  nº 95,  de data 02 de maig de 2019,  del Jutjat  de lo  Contenciós 
Administratiu nº 1 de Valencia, en el Procediment 398-15491-18, promogut per 
la Marina Gandiense, S.L.

 



 

7. Sentencia  nº  209,  de  data  23  d’abril  de  2019,  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu  nº  4  de  Valencia,  en  el  Procediment  Ordinari  PO-378/2017, 
promogut per Lluna Park, S.L.

8. Sentencia nº 222, de data 12 d’abril de 2019, del Tribunal Superior de Justícia 
de  la  Comunitat  Valenciana  Sala  de  lo  Contenciós  Administratiu,  Secció 
Primera, en Rec. Apel. 34/17 contra la Sentencia núm. 348, de 31/10/2016, 
dictada pel  Jutjat  de lo  Contenciós Administratiu  núm.  9  de Valencia,  en el 
PO-243/2015, promogut per Becos, S.L.

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 07 de maig de 2019 (exp. 
7449/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia queda assabentada de la proposta sobre 
l’assumpte de referència.

3.2.- Participació de l’Ajuntament de Gandia en el desenvolupament de la Xarxa 
GastroTurística  de  la   Comunitat  Valenciana,  i  la  seua  marca  “L’EXQUISSIT 
MEDITERRANI”,  i  de  contribució  a  la  conservació,  foment  i  promoció  de  la 
gastronomia de la Comunitat Valenciana com a recurs turístic de primer ordre i  
producte  turístic  d’excel·lència.  Ratificació  del  document  expressió  d’interés 
signat en data 06 de maig de 2019 (exp. 11010/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
l’expressió d’interés transcrita sobre l’assumpte de referència.

3.3.-  Aprovació de la Revisió de preus del contracte de serveis consistent en la 
neteja  d’edificis  públics,  centres  docents  i  instal·lacions  esportives  de  l’ 
Ajuntament de Gandia (exp. CONT-010/2013). 

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

3.4.- Denegació de la revisió de preus del contracte de serveis consistent en la 
prestació de serveis esportius de  l’ Ajuntament de Gandia (exp. CONT-010/2017). 

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’Oferta  d’Ocupació Pública  de l’Ajuntament de Gandia  per a 
l’any 2019 (exp. 11225/2019).

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

3.6.- Finalització de les actuacions i liquidació provisional del conveni subscrit 
en data 19 d’abril de 2007, entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Gandia, 
per a la construcció, finançament i conservació de l’ acondicionament de l’antiga 
N-332 (exp. POMO-447).

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

3.7.- Interposició de recurs de reposició contra la Resolució de 17 d’abril de 2019 
del  Director  General  de  Comerç  i  Consum,  per  la  qual  s’arxiva  la  sol·licitud 
d’ajuda presentada per l’Ajuntament de Gandia, el dia 30 de gener de 2019, en 
matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2019 (exp. 974/2019).

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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