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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE GENER 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 21 de gener de 2019.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 14 de gener de 2019.

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 14 de gener de 2019, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

1. Extracte  de  la  resolució  de  27  de  desembre  de  2018,  de  la  Vicepresidència  i 
Conselleria d’Igualtat  i  Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions 
destinades a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil 
per a l’exercici 2018 (línia de subvenció S5168, «Promoció dels drets de la infància i 
participació infantil») (DOGV núm. 8464 de data 15 de gener de 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. 

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 14 de gener de 2019.

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

3.2.-    Conveni urbanístic El Álamo: resolució de l’informe ambiental i territorial, 
per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d’avaluació  ambiental  i  territorial 
estratègica (exp. 12376/2018).

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

 



 

3.3.-    Sol·licitud  d’ajudes    a  la    Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball  , per a la realització d’activitats relacionades amb el 
consum durant l’exercici 2019 (exp. 974/2019).

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

3.4.-   Sol·licitud  d’ajudes    a  la    Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius,  Comerç i  Treball  ,  per  a la realització d  e fires comercials (Fira de 
l’Esport de Gandia)   durant l’exercici 2019 (exp. 1006/2019).

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

3.5.-    Sol·licitud  d’ajudes    a  la    Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball  , per a la realització d  e fires comercials (8a Fira del 
Motor de Gandia)   durant l’exercici 2019 (exp. 1007/2019).

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

3.6.-    Sol·licitud  de  canvi  d'obra  del  projecte  "Substitució  de  jocs  infantils 
deteriorats i col·locació de sòl de cautxú a la plaça Bennàcer" inclòs en el Pla de 
Serveis i Obres Municipals SOM 2018-2019 per a municipis de més de 50.000 
habitants (exp. 6434/2018). 

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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