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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE NOVEMBRE 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 5 de novembre de 2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 22 d’octubre de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
1. Resolució de 17 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual
es modifica la data límit d’execució i pagament dels projectes locals d’actuació
previstos en la resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la
Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació dels
municipis de la Comunitat Valenciana, de foment de la mobilitat urbana sostenible
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana (DOGV
núm. 8407 de data 22 d’octubre de 2018).
2. Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el decret
98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s’aproven les normes de
seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festivorrecreatiu del foc
en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal
(DOGV núm. 8408 de data 23 d’octubre de 2018).
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 23 d’octubre de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de
l’esmentada proposta transcrita en tots els seus termes.
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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 22 d’octubre,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

3.2.- Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 30 d’octubre de 2018.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de
l’esmentada proposta transcrita en tots els seus termes.
3.3.- Dació de compte del decret d’Alcaldia núm. 6615 de 31 d’octubre de 2018,
sobre recuperació de la vigència del decret d’Alcaldia núm. 3869 de 03/07/2015,
sobre delegació d’atribucions en matèria de Polítiques Educatives i de Joventut
(exp. Organització Municipal 2015-2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.4.- Ratificació del decret núm. 6576 de data 29 d’octubre de 2018, pel qual
s’acorda el desistiment del procediment expropiatori de la zona verd del pla
parcial Universitat (exp. PP-729).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret en tots els seus termes.
3.5.- Denúncia expressa del conveni de col·laboració subscrit en data 18 de
gener de 2013 entre l’Ajuntament de Gandia i el Colegio de Abogados de
Valencia, per a la prestació del servei de mediació i intermediació en assumptes
relatiu a l’habitatge habitual (exp. 20544/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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