
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/18

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 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 15 d’abril de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 8 d’abril 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  8  d’abril  de  2019, 
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 València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria  de concessió de subvencions per a Col·leccions Etnogràfiques 
Xarxa  de  Museus  Etnològics  Locals:  ajuntaments  i  consorcis  2019.  (BOPV 
núm. 69 09/04/2019).

2. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria de concessió de subvencions per a premis i concursos literaris 
2019.  (BOPV núm. 69 09/04/2019).

3. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria de concessió de subvencions per a Retrobem la Nostra Música 
(entitats locals).  (BOPV núm. 69 09/04/2019).

4. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  per  a  la  programació  cultural 
municipal  i  festes  populars  (SARC  Als  Pobles)  2019.  (BOPV  núm.  69 
09/04/2019). 

5. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  culturals 
intermunicipals 2019. BDNS.  (BOPV núm. 69 09/04/2019). 

6. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria de concessió de subvencions per a festivals, mostres o certàmens 

 



 

i  programacions de música antiga  i  música clàssica  2019.  (BOPV núm. 69 
09/04/2019).

7. Anunci  de l’ Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte 
de l’acord de 26 de març de 2019 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la 
convocatòria  de  concessió  de  subvencions  per  a  per  a  la  Projecció 
d’audiovisuals  2019. (BOPV núm. 69 09/04/2019).

8. Extracte de la Resolució de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  convoquen  subvencions 
destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la 
millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV núm. 8525 09/04/2019).

9. Extracte de la Resolució de 4 d’abril de 2019, del director general de Labora 
Servei  Valencià  d’Ocupació  i  Formació,  per  la  qual  es  convoquen  per  a 
l’exercici 2019 les subvencions destinades a fomentar els acords territorials en 
matèria  d’ocupació  i  desenvolupament  local  a  la  Comunitat  Valenciana, 
regulades en l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol,  de la Conselleria  d’Economia 
Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball.  (DOGV  Núm.  8525 
09/04/2019).

10. Extracte  de  la  Resolució  de  29  de  març  de  2019,  del  director  general  de 
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per 
a l’exercici 2019 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels 
agents  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  a  la  Comunitat  Valenciana, 
regulades en l’Ordre 5/2015,  de 5 d’octubre,  de la  Conselleria  d’ Economia 
Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball.  (DOGV  Núm.  8525 
09/04/2019).

11.  Auto  nº  104/2019  d’  01  d’abril  de  2019,  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu nº 2 de Valencia relatiu al Procediment Ordinari 52/2019.

12. Sentencia nº 105/19 de 5 de març de 2019, del Jutjat d’Instrucció Núm. 1 de 
Gandia relatiu al Delicte lleu nº 1728/18E.  

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  11  d’abril  de  2019  (exp. 
6401/2019).

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. 7933/2019).

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. 7939/2019).

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

3.4.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 9003/2019)

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

3.5.-   Renovació  del  Conveni  Càtedra  Innovació  Campus  de  Gandia,  entre  la 
Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament de Gandia (exp. 2665/2019).

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

3.6.-   Ratificació del  Decret núm. 2353 de data 10 d’abril  de 2019,  pel  qual  es 
sol·licita  formalment  una  subvenció  al  SEPE  per  a  la  realització  de  l’obra 
“Conservación  y  desarrollo  del  patrimonio  forestal  y  del  Medio  Ambiente  en 
diverses zonas del término municipal de Gandia” (exp. 8220/2019).

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

3.7.- Sol·licitud de subvenció destinada a la realització de projectes i iniciatives 
en  matèria  de  recuperació  de  la  memòria  històrica,  per  a  l’any  2019  (exp. 
7121/2019).

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

3.8.-  Sol·licitud  de  reconeixement  del  servei  municipal  d’Arqueologia  de 
l’Ajuntament de Gandia (exp. 8985/2019).

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

 



 

3.9.-  Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d’Igualtat  i 
Polítiques  Inclusives,  per  al  desenvolupament  d’itineraris  integrats  per  a  la 
inserció  sociolaboral  de  persones  en  situació  o  risc  d’exclusió  social  (exp. 
8957/2019).

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

3.10.-  Concessió  de  subvenció  directa  a  l’Associació  Intercultural  Midrashic, 
instrumentada a través de conveni,  amb l’objecte de col·laborar amb aquesta 
entitat durant l’any 2019. (exp. 4905/2019).

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

3.11.-Concessió de subvenció directa a l’entitat Junta Major de Germandats de la 
Setmana Santa de Gandia, instrumentada a través de conveni, per a finançar les 
activitats pròpies de la celebració de la Setmana Santa a Gandia durant l’any 
2019. (exp. 8546/2019).

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

3.12.-  Acord  per  a  la  terminació  dels  procediments  judicials  instats  per  la 
mercantil    Asesoramiento y Gestión Economico y Social, SLU   front a Iniciatives 
Públiques de Gandia SAU, ara per successió processal front a l’Ajuntament de 
Gandia. (exp. 8666/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.13.- Delimitació de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana corresponent a 
l’àrea del Raval de Gandia. Convocatòria d’ajudes realitzada per l’ordre 1/2019 de 
18 de febrer,  de la Conselleria  d’Habitatge Obres Públiques i  Vertebració del 
Territori (PP-866, exp. 8711/2019).

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 

Aprovació de l’expedient de contractació CONT-022/2019, relatiu al contracte de 
serveis  consistent  en  la  prestació  de  serveis  d’assistència  als  usuaris  i 
supervisió i manteniment del aparcaments situats en la Plaça del Prado i Plaça 
Tiran  lo  blanc  de  Gandia.  Aprovació  dels  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars (exp. 7152/2019).

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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