
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2019/36

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA,  EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE JULIOL 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 22 de juliol de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 15 de juliol de 2019

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes 
l’acta de la sessió de 15 de juliol de 2019 (ordinària), autoritzant-se la seua transcripció 
al llibre corresponent.  

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

1.-  Sentència  núm.  332/2019,  de  15  de  juliol  2019,  del  Jutjat  de  lo  Contenciós 
Administratiu núm. 4, relatiu al Procediment Abreviat 348/2018  instat per AMPL, en la 
qual es desestima el recurs Contenciós administratiu interposat contra l’Ajuntament de 
Gandia. Aquesta sentència és ferma.

La Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada de  la 
sentència referenciada. 

3.-    Dació de compte de la proposta de resolució del  l’expedient de l’Àrea de 
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 17 de juliol de 2019 (exp. 
16696/2018).

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

4. - Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 16652/2019).

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

5.- Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 17140/2019). 

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

 



 

6.-  Adquisició  directa  mitjançant  compravenda  d’una  parcel.la  situada  en  el 
rectangle format per l’Avinguda del Esports, l’Avinguda del Grau, Carrer Miramar 
i Carrer Bellreguard, destinada a actuacions municipals en les immediacions del 
poliesportiu Municipal. (PATR-020/2019  exp. 9831/2019).

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

7.-    Sol·licitud  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  Valencia  per  al 
finançament de programes de desestacionalització i dinamització turística (exp. 
17078/2019). 

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

8.- Amortització anticipada de prèstecs (exp. 16812/2019).

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

ASSUMPTE  D’URGÈNCIA

1.-  Aprovació  de  les  Bases  reguladores  de  l’atorgament  d’autoritzacions 
d’ocupació de l’Espai Baladre (PATR-029/2019, exp. 15328/2019).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, 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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