
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/11

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE FEBRER 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 25 de febrer de 2019.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, de 18 de febrer 
(ordinària) i 21 de febrer (extraordinària) de 2019.

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 de 18 i 21 de 
febrer de 2019, autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Extracte de la resolució d’11 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les 
ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència 
energètica i sostenible en habitatges del Pla Estatal d’Habitatge (DOGV núm. 8487 de 
data 15 de febrer de 2019).

2. Extracte de la resolució d’11 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les 
ajudes de rehabilitació  d’edificis  del  Programa de foment  de la  conservació,  de la 
millora de la  seguretat  d’utilització i  de l’accessibilitat  en habitatges del  Pla Estatal 
d’Habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 8487 de data 15 de febrer de 2019).

3. Extracte de la resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del 
Servei  Valencià  d’Ocupació  i  Formació,  per  la  qual  s’aprova  la  convocatòria  del 
programa  mixt  d’ocupació-formació  Tallers  d’ocupació,  a  càrrec  de  l’exercici 
pressupostari 2019, en aplicació de l’ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les 
bases reguladores d’aquestes (DOGV núm. 8490 de data 20 de febrer de 2019).

4. Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491 de data 21 de febrer de 2019).

5. Sentència  núm.  78/2019  de  data  15  de  febrer  de  2019,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Abreujat 000512/2017, promogut per J 
& JAC 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 20 de febrer de 2019.

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

3.2.- Dació de compte del decret núm. 1100, de data 20 de febrer de 2019, pel 
qual s’aprova la programació de música del primer semestre de 2019, dins del 
Circuit Cultural Valencià (exp. 1211/2019).

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

3.3.- Alçament de la suspensió de la presa de possessió de l’edifici situat en 
l’àmbit del PP Sant Nicolau-Perú, de propietat municipal (exp. PATR-046/2005).

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

3.4.-   Concessió de subvenció directa a la   Federación de Asambleas de Dios de  
España   (FADE), instrumentada mitjançant d’un conveni per a la celebració del 
XV Congrés de FADE en la platja de Gandia (exp. 1905/2019).

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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