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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE GENER 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 22 de gener de 2018.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, de 15 de gener 
de 2018.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes del 15 de gener 
de 2018, una ordinària i altra extraordinària i urgent, autoritzant-se la seua transcripció 
al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Decret  218/2017,  de  29  de  desembre,  del  Consell,  de  modificació  del  decret 
220/2014,  del  Consell,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’administració  electrònica 
(DOGV núm. 8212 de data 15 de gener de 2018).

2. Extracte  de  la  resolució  de  29  de  desembre  de  2017,  de  la  Vicepresidència  i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici  
2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes 
d’inversió  e  equipament  i  obres  de  centres  d’atenció  a  persones  amb  diversitat 
funcional (DOGV núm. 8214 de data 17 de gener de 2018).

3. Extracte  de  la  resolució  de  29  de  desembre  de  2017,  de  la  Vicepresidència  i 
Conselleria d’Igualtat i  Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l’exercici 
2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de 
les condicions d’accessibilitat al medi físic (DOGV núm. 8214 de data 17 de gener de 
2018).

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 16 de gener de 2018.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 17 de gener de 2018.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.3.-   Dació de compte del decret núm. 115 de data 11 de gener de 2018, pel qual 
es  disposa  l’ampliació  en  la  utilització  dels  segells  municipals  d’òrgan  de 
l’Ajuntament de Gandia.

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

3.4.-   Dació de compte del decret núm. 191 de data 15 de gener de 2018, pel qual 
s’aprova la normativa de funcionament intern que regula els drets i deures de 
l’alumnat treballador dels programes mixtos d’ocupació-formació desenvolupats 
per l’Ajuntament de Gandia.

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

3.5.- Concessió de subvenció directa a l’entitat Palau Ducal dels Borja, Fundació 
de la Comunitat Valenciana, instrumentada mitjançant conveni de col·laboració, 
destinada a finançar les seues activitats durant l’any 2018 (exp. 734/2018).

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  a  l’entitat  Associació  Banda  Unió 
Artsticomusical Sant Francesc de Borja,  instrumentada mitjançant conveni de 
col·laboració, destinada a finançar les seues activitats durant l’any 2018 (exp. 
738/2018).

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

3.7.- Concessió de subvenció directa a l’entitat Associació Musical del Grau de 
Gandia, instrumentada mitjançant conveni de col·laboració, destinada a finançar 
les seues activitats durant l’any 2018 (exp. 750/2018).

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

 



 

3.8.-   Concessió de subvenció directa a l’entitat Associació Banda Centre Musical 
de  Beniopa,  instrumentada  mitjançant  conveni  de  col·laboració,  destinada  a 
finançar les seues activitats durant l’any 2018 (exp.  753/2018).

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

3.9.-    C  onveni  singular  de  col.laboració  entre  la  Diputació  de  València  i 
l’Ajuntament  de  Gandia,  per  a  desenvolupar  l’actuació    N  eteja  edificis 
municipals,  centres  docents  i  instal·lacions  esportives  de  l'Ajuntament  de  
Gandia  .

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

Gandia, 23 de gener de 2018

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT 
A LA JUNTA DE GOVERN

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-01-23T13:56:47+0100
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-01-23T14:03:46+0100
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto




