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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 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 30 d’abril de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 23 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  23  d’abril  de  2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. 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 de subvencions destinades a Entitats Locals incloses 
en la Xarxa de Municipis contra la violència de gènere, en 2019 (BOPV núm. 
76  de 18/04/2019).

2. Edicte de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria 
de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria 
històrica a la província de València per a 2019. (BOPV núm. 77 de 23/04/2019).

3. Decret 49/2019, de 29 de març, del Consell, d’organització i funcionament del 
Registre de policies locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8534 de 
24/04/2019).

4. Anunci de l’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  de  subvencions  destinades  ajuntaments,  entitats 
locals menors, mancomunitats i  organismes autònoms locals de la província 
per a dur a terme activitats de programes municipals de joventut l’any 2019 
(BOPV núm. 79 de 25/04/2019).

5. Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
integral  de  residus  de  la  Comunitat  Valenciana  (DOGV  núm.8536  de 
26/04/2019).

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 l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al mes de març 
de 2019. (exp. 4254/2019).

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

3.2.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 9003.bis/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. 9265/2019).

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

3.4.-  Concessió  de  subvenció  directa  a  l’Associació  Col·lectiu  Obertament, 
instrumentada a través de conveni,  amb l’objecte de col·laborar amb aquesta 
entitat durant l’any 2019 (exp. 4913/2019).

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 l’entitat “Asociación de Empresarios de 
la Safor”(AES), instrumentada a través de conveni, per a la realització d’activitats 
de millora de la mobilitat, el medi ambient urbà i la promoció de les empreses en 
l’ús de les NTIC, del Polígon Alcodar durant l’any 2019 (exp. 9234/2019).

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. 2703 de data 25 d’abril  de 2019,  pel  qual  es 
sol·licita una subvenció a LABORA  Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per 
al foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
a la Comunitat Valenciana (exp. 8804/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
ratifica el Decret sobre l’assumpte de referència.

3.7.-  Concessió  de  subvenció  directa   a  l’Associació  Casa  de  Andalucía  en 
Gandia, instrumentada a través de conveni,  per a la realització de la fira d’abril 
en l’any 2019 (exp. 7364/2019).

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

 



 

3.8.-  Actualització  de  dades  corresponents  a  la  Política  de  Qualitat  i  Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Gandia (exp. 6308/2019).

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

3.9.-  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Fundació  del  Gran  Teatre  del  Liceu  i 
l’Ajuntament de Gandia, per a la celebració de  l’esdeveniment   Liceu a la fresca 
el 28 de juny de 2019 al Palau dels Borja (exp. 8873/2019).

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

3.10.-    Conveni  de col·laboració entre la Fundació Bancària Caixa d’estalvis i 
Pensions de Barcelona (Fundació Bancària “La Caixa”) i l’Ajuntament de Gandia, 
per  a  la  instal·lació  de  l’exposició    “L’  Àrtic  es  trenca”   en  dos  unitats 
desplegables ubicades al passeig del Port de Gandia (exp. 8814/2019).

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 la Fundació General de la Universitat de 
Valencia,  per  al  desenvolupament  del  Centre  Internacional  de  Gandia  durant 
l’any 2019 (exp. 8371/2019).

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

Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 8504/2019).

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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