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Expedient: JGL/2019/16

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 D’ABRIL 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 02 d’abril de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 25 de març 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 25 de març de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Consorci  de  les  Comarques Centrals  Valencianes:  Relació  de  llocs  de  treball  i  
informació  pública  d’altres  acords  adoptats  en  relació  al  pressupost  general  del 
Consorci i les aportacions dels membres (DOGV núm. 8511 de data 22 de març de 
2019).

2. DECRET LLEI  3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per 
a afavorir  l’accés universal  als serveis públics que permeten el  sanejament  de les 
entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i  el  cofinançament de 
serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 8514 de data 26 de març de 2019).

3. Extracte de la  Resolució  de 15  de març  de 2019,  de la  Conselleria  de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen 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. 8514 de 
data 26 de març de 2019).

4. Extracte de la Resolució de 12 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  convoquen  per  a  l’exercici  2019  les 
subvencions  per  a  l’adquisició  d’equipament  per  a  les  biblioteques  i  agències  de 
lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8515 
de data 27 de març de 2019).

5. DECRET  41/2019,  de  22  de  març,  del  Consell,  d’aprovació  de  les  bases 
reguladores  i  concessió  d’ajudes per  a  realitzar  actuacions per  a  pal.liar  el  danys 
produïts pels incendis forestals iniciats a Culla en 2017, i a Sagunt i a Llutxent en 2018 
(DOGV núm. 8517 de data 29 de març de 2019).

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   27   de març de 2019.

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

3.2.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 5511/2019).

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

3.2.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 5511/2019).

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

3.3.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 6161/2019).

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

3.4.- Projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució plaça del Tirant. 
Aprovació i autorització del cobrament de la 3a quota d’urbanització (exp. 
PP-705).

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

3.5.- Modificació de la relació de llocs de treball. Modificació del lloc de treball 
16.1/015, de cap de secció de Serveis Socials (exp. 6437/2019).

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

3.6.- Modificació de la relació de llocs de treball. Modificació del lloc de treball 
13/046, de capatàs encarregat d’Agricultura (exp. 6599/2019).

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

3.7.-  Modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  Modificació  del  nivell  de 
complement  de  destí,  que  passa  del  18  al  20,  dels  llocs  de  treball 
d’administratiu  (núm.  02/019,  03/004,  03/014,  05/012,  06/009,  07/012,  08/010, 
09/008, 10/012, 13/041, 14/010, 15/003, 16.1/005 i 17/022) (exp. 7418/2019).

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

 



 

Assumpte d’Urgència 

Determinació  del  preu  de  compensació  dels  serveis  extraordinaris  del 
empleats públics municipals de l’Ajuntament de Gandia (exp. 6230/2019).

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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