
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/33

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN FUNCIONS,  EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 01 DE JULIOL 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 01 de juliol de 2019.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES  DE LES SESSIONS ANTERIORS, de data 20 de 
juny (extraordinària i urgent) i 25 de juny (ordinària) de 2019.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes 
les actes de  les sessions de 20 de  juny  (extraordinària  i  urgent)  i  de  25 de juny 
(ordinària)  de 2019, autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

1. Resolució de 19 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal 
Docent,  per la  qual  s’amplia  el  termini  de presentació de sol·licituds de les 
ajudes  econòmiques destinades a  l’escolarització  en  els  centres  autoritzats 
d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat 
Valenciana per la curs escolar 2019-2020 (DOGV núm. 8576 de 26/06/2019).

2. Resolució de 21 de juny de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública,  per  la  qual  es  concedeixen  subvencions  per  a  la  intervenció 
arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per part 
d’aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 
8578 de data 26/06/2019). 

3. Decret  núm.  11/2019,  d’  17  d’abril  de  2019,  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu  núm.  2  de  València,  relatiu  al  Procediment  Ordinari  309/2017 
instat per J JAC SL.

4. Sentència  núm.  180/2019,  de 18  de  juny  2019  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu  núm.  6  de  València,  relatiu  al  Procediment  Abreviat  226/2019 
instat per EMA.

5. Auto  nº 219/19,  de 21 de juny de 2019,  del  Jutjat  de  lo  Social  núm.  3 de 
Valencia relatiu al  Procediment d’Execució  1843/2017-AS instat per JVEM.

 



 

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 21 de juny de 2019 (exp. 
13457/2019).

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

3.2.-  Dació compte del Decret d’Alcaldia núm. 4309 de data 26/06/2019, sobre 
modificació de la delegació d’atribucions en matèria de certàmens i concursos 
literaris i artístics (exps. 14872/2019 i 14956/2019).

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  queda  assabentada  del  Decret 
anteriorment transcrit.

3.3.-  Ratificació del  Decret  d’Alcaldia  núm. 4287  de  data  25/06/2019,  pel  qual 
s’accepta la renúncia al  procediment de licitació convocat per a l’atorgament 
d’una  autorització  d’ús  especial  de  domini  públic  que  té  per  objecte  la 
instal·lació i explotació per tercers d’un mercat artesanal a la platja de Gandia en 
període estival  (PATR- 004/2019 exp. 5061/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
el Decret anteriorment transcrit.

3.4.-  Ratificació del  Decret  d’Alcaldia  núm. 4307  de  data  26/06/2019,  pel  qual 
s’aprova  la  pròrroga  del  contracte  de  serveis  de    Mantenimiento  de  pivotes 
hidráulicos en la Ciudad de Gandia   (CONT- 020/2018 exp. 2146/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
el Decret anteriorment transcrit.

3.5.-  Ratificació del  Decret  d’Alcaldia  núm. 4312  de  data  26/06/2019,  pel  qual 
s’accepta  la  renuncia  al  contracte  de  serveis  de  programa  de    Atención 
Psicológica  a  mujeres  víctimes  de  la  violéncia  de  género  y  
orientación-intervención terapéutica individual y de grupo   (CONT- 063/2018 exp. 
20495/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
el Decret anteriorment transcrit.

3.6.-  Ratificació del  Decret  d’Alcaldia  núm. 4335 de  data  27/06/2019,  pel  qual 
s’aprova  la  prórroga  del  contracte  de  serveis  consistent  en  Trabajos  de 
cerrajería metálica destinados a instalaciones municipales (CONT-007/2018, exp. 
1100/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
el Decret anteriorment transcrit.

 



 

3.7.-  Ratificació  del  Decret  del  Regidor  delegat  de  Polítiques  Econòmiques, 
Comerç, Industria i Innovació núm. 4333 de data 27/06/2019, pel qual se sol·licita 
una  subvenció  al  Ministeri  d’Educació  i  Formació  Professional  per  al 
manteniment del programa Aula Mentor 2019 (exp. 15339/2019). 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, ratifica 
el Decret anteriorment transcrit.

3.8.-  Delegació d’atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia a 
favor de membres corporatius (exp. 15236/2019).

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

3.9.-  Determinació  del  nombre,  règim i  retribucions del  personal  eventual  de 
l’Ajuntament de Gandia (exp. 15205/2019).

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

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