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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA,  EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 08 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 08 de juliol de 2019.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES  DE LES SESSIONS ANTERIORS, 01 de juliol de 
2019.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes 
l’acta de la sessió de 01 de juliol de 2019 (ordinària), autoritzant-se la seua transcripció 
al llibre corresponent.  

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

1. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Valencia sobre extracte de 
l’acord de la Junta de Govern, de 18 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria 
per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  realització  de  certificacions 
energètiques  en  edificis  municipals  de  la  província  durant  l’exercici  2019 
(BOPV núm. 125 de 02/07/2019).

2. Decret  núm.  10/2019,  d’  1  de  març  de  2019,  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de València, relatiu al Procediment Ordinari 415/2018-B 
instat per Gestió i  Educació Infantil, S.L. (referent al contracte de Gestió del 
servei  públic  de  les  escoles  infantils  de  primer  cicle  d’educació  infantil  de 
titularitat municipal).  El fallo conté el desistiment de la part recurrent i declara 
la terminació del procediment i la fermesa de la resolució.

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 03 de juliol de 2019 (exp. 
15262/2018).

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

3.2.- Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent (PMP) al mes de 
maig de 2019. (exp. 4254/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
l’informe transcrit sobre l’assumpte de referència.

3.3.-    Ratificació del  Decret  d’Alcaldia  núm. 4370 de  data  01/07/2019,  pel  qual 
s’adjudica el contracte de serveis consistent en   Organización y ejecución de la  
Gala  Anual  del  Deporte   a  la  mercantil  GALICIA  EVENT  CREW,  S.L  (CONT- 
013/2019 exp. 3171/2019).

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

3.4.-   Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de València (a l’empara de 
la Resolució de 28 de maig de 2019 de la Junta de Govern),  destinada  a la 
Gestió Forestal Sostenible per a l’any 2019  (exp. 15423/2019).

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

3.5- Declaració desert del procediment de licitació convocat per a  l’adquisició 
mitjançant  compravenda  d’una  parcel.la  situada  en  el  rectangle  format  per 
l’Avinguda del Esports, l’Avinguda del Grau, Carrer Miramar i Carrer Bellreguard, 
destinada  a  actuacions  municipals  en  les  immediacions  del  poliesportiu 
Municipal. (PATR-020/2019  exp. 9831/2019).

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

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

1.-  Dació compte del Decret d’Alcaldia núm. 4506 de data 05/07/2019, pel qual es 
modifica  la  delegació  d’atribucions  en  matèria  de  certàmens  i  concursos 
artístics (exps. 14872/2019 i 14956/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia queda assabentada del Decret transcrit 
sobre l’assumpte de referència.

 



 

2. Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València per a municipis de 
més  de  50.000  habitants  (SOM+)  de  2017:  Sol·licitud  de  subvenció  per  al 
projecte:  "Remodelació de la  cimentació i  reubicació de la  torre del  projecte 
d'il·luminació del camp de beisbol municipal", amb càrrec al crèdit disponible 
per baixa en l'adjudicació del projecte: "Adquisició i il·luminació del camp de 
beisbol municipal (PP-835, Exp. 7924/2017).

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

3.    Cessament i nomenament de lletrada titular de l’Assessoria Jurídica.

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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