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EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE 
LA CIUTAT DE GANDIA EN FUNCIONS, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 03 DE JUNY 
DE 2019.

En compliment i als efectes previstos a l'article 26 del Reglament Orgànic del Govern i 
de l’Administració Municipal (ROGA), s'exposen al públic, per a coneixement general, 
els acords que, en forma resumida, han estat adoptats per la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia en funcions, en sessió ordinària, celebrada el dia  03 de juny de 
2019, una vegada aprovada l’acta en la sessió del dia 06 de juny de 2019.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,  de 24 de maig 
(extraordinària) i 28 de maig (ordinària) de 2019.

Llegides les minutes de les actes de les sessions anteriors, la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia en funcions, per unanimitat, aprova en els seus termes les actes de 
la sessió extraordinària de 24 de maig i  de la sessió ordinària de 28 de maig de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

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

- Extracte de Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l’Institut Valencià 
de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per la  al foment 
d’activitats musicals tals con l’organització de festivals, curos de perfeccionament 
musical,  concursos, projectes musicals de caràcter singular; gires  i projectes de 
producció musical, durant els mesos de gener a novembre de 2019. (DOGV núm. 
8559 de data 30/05/2019).

- Sentencia  nº  127/2019,  de  data  20  de  maig  de  2019,  del Jutjat  de  lo 
Contenciós  Administratiu  nº  2  de  Valencia,  en  el  Procediment  Ordinari 
PO-22/2017, promogut per JFV.

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 29 de maig de 2019 (exp. 
12691/2019).

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

3.2.-  PAI sector  d’Equipaments Privats  de la platja  de Gandia:  aprovació del 
projecte d’esmena del projecte de la 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 en funcions, 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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