
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/25

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28  DE MAIG 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 28 de maig de 2019.

1.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

- Anunci   de   la   Conselleria   d'Economia  sostenible,  Sectors   Productius,   Comerç   i 
Transport  sobre   informació   pública  de   la  sol∙licitud  d'autorització  administrativa, 
aprovació de projecte i declaració en concret d'utilitat pública relativa al projecte de 
nova subestació de 220/20 kV denominada S.T Sancho Llop, en el terme municipal 
de   Gandia,   subjecta   a   avaluació   d'impacte   ambiental   ordinària.   Expedients 
ATASCT/2011/257/46/E,   titularitat   de   Xarxa   Elèctrica   d'Espanya,   S.A.O.,   i 
ATASCT/2011/258/46/E, titularitat d'Iberdrola Distribució  Elèctrica, S.A.O. (BOPV 
núm. 99 de 24/05/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

2. SERVEIS:

2  .1.-   Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 22 de maig de 2019 (exp. 
4763/2019).

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

2.2.- Sol·licitud de subvenció a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el 
marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, EMCUJU (exp. 12454/2019).

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

 



 

2.3.- Sol·licitud de subvenció a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
per  a  la  contractació  de  persones  joves  per  entitats  locals,  en  el  marc  del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, EMPUJU (exp.12458 /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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