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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE JULIOL 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 23 de juliol de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 16 de juliol de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
2.1. Comunicació de l'empresa “Grupo Dulcesol” de l’atorgament de la medalla de la
Universitat Politècnica de València a la ciutat de Gandia, com a reconeixement pel
treball desenvolupat pel nostre campus.
2.2. Ofici d’agraïment de l’ajuntament d’Oliva a la Brigada Canina de Gandia, per la
participació i inestimable col•laboració en el desenvolupament de la VI trobada Canina,
així com de les activitats organitzades al seu voltant.
2.3. Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat
social. (DOGV 8339, de 16 de juliol de 2018).
2.4. Anunci de l’Exel•lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de
l’acord de la junta de Govern pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i instal•lacions de punts de recàrrega
destinats als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2018. (BOP núm.
137 de 17 de juliol de 2018).
2.5. Anunci de l’Excel•lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del
Decret 89/2018, pel qual s’aprova la convocatòria de Subvencions per al finançament
de programes de desestacionalització i dinamització turística destinades als
ajuntaments dels municipis costaners de la província de València, durant l’exercici
2018. (BOP núm. 137 de 17 de juliol de 2018).
2.6. Extracte de la Resolució d’11 de juliol de 2018, del Consell, per la qual es
convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions per a la realització d’activitats de
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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 del 16 de juliol de 2018,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura publiques de les entitats
locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8340 de 17 de juliol de 2018).
2.7. Resolució del de 6 de juliol de 2018, del director general d’Esports, per la qual es
concedeixen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició
intermunicipal dins dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la qual
apareixl’ajuntament de gandia com a beneficiari d’una subvenció per import de 10295€
(DOGV núm. 8341 de 18 de juliol de 2018).
2.8. Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, que
aprova la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de
les entitats del sector públic valencià (DOGV num. 8341 de 18 de juliol de 2018).
2.9. Anunci de l’Excel•lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de
l’acord de 19 de juny de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria per a la
concessió de subvencions d’actuacions encaminades a la lluita contra la sequera i
millora del rendiment dels proveïments i xarxes de distribució d’aigua potable en els
municipis de la província de València per als exercicis 2018-2019 (BOP núm. 139 de
19 de juliol de 2018).
2.10. Resolució de 13 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a
ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant
l’any 2018,en la qual apareixl’ajuntament de gandia com a beneficiari d’una subvenció
per import de 19054,59€ (DOGV núm. 8342 de 19 de juliol de 2018).
2.11.Sentència núm. 650/2018 de data 3 de juliol de 2018, TSJCV SCA secció 5ª,
procediment P.O. 000229/2015, promogut per Acciona Medio Ambiente S.A.

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 16 de juliol de 2018
(exp.13730/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada
proposta en tots els seus termes.
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2.12. Sentència núm. 471/2018 de data 4 de juliol de 2018, JCA núm 10 de València,
procediment abreviat (PAB) 000924/2017 promogut pel Sr. VSGL.

3.2.- Aprovació projecte “Adequació d’itineraris per als vianants entre Gandia i
l’Hospital Comarcal” i sol·licitud de cofinançament en el mar del Pla de Suport a
la Inversió Productiva per a Municipis de la Comunitat Valenciana (POMO-450,
exp. 10486/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada
proposta en tots els seus termes
3.3.- Conveni de col·laboració subscrit entre l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i l’Ajuntament de Gandia, per a realitzar actuacions de promoció del
valencià (exp. 10936/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada
proposta en tots els seus termes
3.4.- Informació pública del Conveni urbanístic El Álamo (PP-852, exp.
12376/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentada
proposta en tots els seus termes

ASSUMPTES D’URGÈNCIA (FOD)
Solicitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i
agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana
(exp. 14110/2018).

EL REGIDOR SECRETARI DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE
SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN

(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

(Decret núm. 3174 de 28/05/2018)

José Manuel Prieto Part

Francisco Rius Mestre

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

