
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/19

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 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 23 d’abril de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 15 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  15  d’abril  de  2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Extracte  de  la  Resolució  de  28  de  març  de  2019,  de  la  Conselleria  de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es 
convoca  la  concessió  de  subvencions  destinades  a  associacions  i 
organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat 
Valenciana,  per  a  la  formació,  divulgació  i  altres  actuacions en  matèria  de 
responsabilitat social. (DOGV núm. 8527 11/04/2019).

2. Anunci de d’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de 
l’acord de la Junta de govern de 26 de març de 2019, pel qual s’aprova la 
convocatòria per a la concessió de subvencions amb destinació a actuacions 
de Smart Cities 2019. (BOPV núm. 73 15/04/2019).

3. Anunci de d’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de 
la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 26 de març de 
2019,  per a la  concessió  d’ajudes en espècie a ajuntaments de municipis i 
entitats locals menors de la província de València, destinades a la realització 
del  programa  La  Ruta  de  la  Salut  en  l’exercici  2019.  (BOPV  núm.  73 
15/04/2019).

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  16  d’abril  de  2019  (exp. 
3858/2019).

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

3.2.- Pròrroga Conveni subscrit entre l’entitat Càrites Interparroquial de Gandia  i 
l’Ajuntament de Gandia, per col·laborar en el manteniment del Centre d’Atenció 
Integral “San Francisco de Borja” (exp. 2849/2019).

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. 9147/2019).

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. 9017/2019)

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

3.5.-  Concessió de subvenció directa a la Confraria de Pescadors de Gandia, 
instrumentada a través de conveni, per a cobrir despeses generals de la llotja de 
peix i  despeses vinculades a  accions turístiques i  festives durant  l’any 2019 
(exp. 8234/2019).

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  consistent en la creació del 
Departament de Promoció Lingüística amb el número 14.bis i creació del lloc de 
treball  amb  la  denominació  de  “Cap  de  Secció  de  Promoció  Lingüística”; 
Número 14.bis/001;  Modificació de funcions,  complement de destí  i  Específic 
(exp. 8240/2019).

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

 



 

3.7.-   Creació lloc de Treball número 01/048, amb la denominació “Encarregat o 
encarregada de protocol” i determinació de funcions  (exp. 8236/2019).

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

3.8.-  PAI  sector  d’Equipaments  Privats  de  la  platja   de  Gandia:  esmena  del 
projecte de reparcel·lació quant a les finques inicials 13, 15 i  16 i  la parcel.la 
adjudicada 1.6 (exp. PP-735).

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

3.9.-  Aprovació  de  l’informe  municipal  sol·licitat  pel  Servei  Territorial 
d’Urbanisme, en referència a la tramitació de l’expedient de declaració d’interès 
comunitari  (DIC)  per  a  la  instal·lació  d’una  activitat  en  sòl  no  urbanitzable, 
polígon 8 parcel·les 93 i 95, partida Rafalcaid (PP-859, exp. 23409/2018).

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

3.10.-  Sol·licitud  d’ajuda  a  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball,  per  a  finançar  el  manteniment  dels  agents 
d’ocupació i desenvolupament local (exp. 8813/2019).

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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