
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/28

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN FUNCIONS EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10  DE JUNY  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 funcions, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juny 
de 2019.

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

- Extracte de la Resolució  de 22 de maig de 2019, de  la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per   la  qual  es  convoquen  les subvencions per  a 
actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de 
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8562 de 04/06/2019).

- Extracte  de   la  Resolució  de  30  de maig  de  2019,  de   la  consellera  de  Sanitat 
Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el 
mosquit tigre en l’exercici 2019 (DOGV núm. 8563 de 05/06/2019).

- Resolució de 28 de maig de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual es concedeixen i  es dona publicitat   a les subvencions 
establides en la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Conselleria de 
Sanitat Universal  i  Salut Pública,  per la qual es convoquen subvencions en 
matèria d’atenció i prevenció de drogodependències y altres trastorns addictius 
per a l’exercici.  En aquesta Resolució figura l’Ajuntament de Gandia com a 
beneficiari d’una subvenció de 48.000€ destinada al finançament de despeses 
corrents d’unitats de prevenció comunitària i programes de prevenció (DOGV 
8563 de 05/06/2019).

- Resolució de 28 de maig de 2019, del director general d’Esport, per la qual es 
concedeixen  subvencions  destinades  a  les  entitats  locals  que  organitzen 
competició  intermunicipal  dins  dels  XXXVII  Jocs  Esportius  de  la  Comunitat 
Valenciana.  En  aquesta  Resolució  figura  l’Ajuntament  de  Gandia  com  a 
beneficiari d’una subvenció de 12.233€ (DOGV 8565 de 07/06/2019).

- Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA 
Servei  Valencià  d’Ocupació  o  Formació,  per  la  qual  es  convoquen  per  a 
l’exercici  2019  les  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones 
desocupades almenys de 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions 
locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 



 

(DOGV núm. 8565 de 07/06/2019).

- Sentencia nº 186, de data 24 de maig de 2019, del Jutjat de lo Contenciós 
Administratiu  nº  9  de  Valencia,  en  el  Procediment  Abreviat  PA-486/2018, 
promogut per Quesos el Prado, S.L.

- Sentencia nº 162, de data 27 de maig de 2019, del Jutjat de lo Contenciós 
Administratiu  nº  6  de  Valencia,  en  el  Procediment  Abreviat  PA-430/2018, 
promogut per RCM.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  en  funcions  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 04 de juny de 2019 (exp. 
9805/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
la proposta transcrita sobre l’assumpte de referència.

3.2.- Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent (PMP) al mes de 
abril de 2019. (exp. 4254/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
l’informe transcrit sobre l’assumpte de referència.

3.3.-  Dació de compte de l’escrit  de la Delegació de Govern en la Comunitat 
Valenciana, sobre agraïment per la col·laboració prestada des de la Secretaria 
General  de  l’Ajuntament,   tant  en  les  eleccions  a  Corts  Generals  i  Corts 
Valencianes  de  28 d’abril,  com a  les  eleccions al  Parlament  Europeu i  a  les 
Locals de 26 de maig.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
l’escrit transcrit sobre l’assumpte de referència.

3.4.- Dació de compte de l’escrit d’agraïment de la Secretaria General del Ple al 
personal  de la l’Ajuntament que ha participat en l’organització de les eleccions 
Generals i  Autonòmiques, de 28 d’abril.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
l’escrit transcrit sobre l’assumpte de referència.

 



 

3.5.- Dació de compte de l’escrit d’agraïment  de la Secretaria General del Ple al 
personal  de la l’Ajuntament que ha participat en l’organització de les eleccions 
al  Parlament Europeu i de les Locals, de 26 de maig.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en funcions es considera assabentada de 
l’escrit transcrit sobre l’assumpte de referència.

3.6.- Reconeixements d’indemnitzacions (exp. 12895/2019).

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

3.7.-  Reconeixements d’indemnitzacions (exp. 13404/2019).

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

3.8.-  Reconeixements d’indemnitzacions (exp.12890/2019).

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

3.9.- Reconeixements d’indemnitzacions (exp. 13468/2019).

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

3.10.- Reconeixements d’indemnitzacions (exp. 13424/2019).

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

3.11.-  Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública, a l’empara de l’Ordre 1/2019, de 28 de febrer i de la Resolució de 22 de 
maig de 2019, destinada a la realització de projectes de desplegament del IV Pla 
de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis  (exp. 13571/2019).

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

3.12.-  Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut 
Pública, a l’empara de l’Ordre 1/2019, de 28 de febrer i de la Resolució de 22 de 
maig, destinada  a la realització de projectes de promoció de la salut i accés a 
serveis  i  programes de salut  en  poblacions que viuen en  situació d’especial 
vulnerabilitat (exp. 13571/2019).

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

 



 

3.13.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial de data 09 de 
juliol de 2018, formulada per Dª MCCP, per lesions suposadament causades pel 
mal estat de les tables de la pasarel.la d’accés núm. 17 de la platja de Gandia, el  
08 de juliol de 2018 (RP 055/2018 exp. 13437/2018).

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

3.14.- Sol·licitud de subvenció a l’Institut Valencià de Cultura, a l’empara de la 
Resolució  de  23  de  maig  de  2019  d’aquesta  entitat  (DOGV  núm.  8559  de 
30/05/2019),   per  a  l’organització  de  la  “XXX edició  del  Festival  Polisònic  de 
Gandia” (exp. 13747/2019).

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

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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