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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2018

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 17 de desembre de 
2018.

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,  de 10 de desembre de 
2018.

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 10 de desembre de 2018, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per a garantir el dret de sufragi de 
totes les persones amb discapacitat (BOE núm. 294 de data 6 de desembre de 2018).

2. Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  Personals  i 
garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de data 6 de desembre de 2018).

3. Resolució de 3 de desembre de 2018, de concessió de les ajudes convocades per 
resolució de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la 
qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2018 de les ajudes en matèria 
de comerç, consum i  artesania, a l’empara de l’ordre 14/2016, de 5 d’agost,  de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania. Capítol III del títol II, article 22.1, en la qual consta una 
subvenció de 5.000 € a l’Ajuntament de Gandia per a despeses de promoció -lloguers i 
muntatge i altres despeses susceptibles de suport- per a la ira del Motor 2018 (DOGV 
núm. 8439 de data 7 de desembre de 2018).

4. Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 8439 de data 7 de desembre de 2018).

5. Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari 
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8440 de data 10 de desembre de 2018).

6. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  concessió 
d’ajudes  econòmiques  amb  destinació  a  la  realització  d’inversions  financerament 
sostenibles, en el qual consta una a l’Ajuntament de Gandia de 385.276,32 € per a la 
remodelació  del  parc  Ausiàs March (zona central)  i  reparació  dels  banys públics i 
dependències de la caseta del parc (BOPV núm. 239 de data 13 de desembre de 

 



 

2018).

7. Escrit del president del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes de data 23 
de novembre de 2018 (R.E. 34456 de data 5 de desembre de 2018), en el qual es 
demana col·laboració per tal  d’elaborar el  Pla  d’Acció Territorial  de les Comarques 
Centrals Valencianes.

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 10 de desembre de 2018.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  es  considera  assabentada  de 
l’esmentada proposta transcrita en tots els seus termes.

3.2.-    Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal sobre el 
període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes d’octubre de 
2018 (exp. 5796/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
informe.

3.3.-  Concessió de subvenció directa  al  Centre  Històric  Comercial  de Gandia 
COOP.V.,  instrumentada  a  través  d’un  conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament i aquesta entitat (exp. 25202/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
acorda deixar sobre la mesa aquest assumpte.

3.4.-  Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Gandia  a  la  Central  de  Contractació  de  la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (exp. 25401/2018).

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

3.5.-   Reconeixement d’indemnitzacions (exp. 22213/2018, 22522/2018, 24079/2018 
i 25004/2018)

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

3.6.-    Reconeixement  d’indemnitzacions  (exp.  22248/2018,  22541/2018  i 
25019/2018)

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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