EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 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 extraordinària celebrada el dia 21 de desembre de
2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 17 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 17 de desembre de 2018,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.
2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient
reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que
integren l’Administració Local (BOE núm. 302 de data 15 de desembre de 2018).
2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de les
ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva, destinades als
ajuntaments dels municipis costaners de la província de València per al finançament
de programes de desestacionalització i dinamització turística d’aquests, en el qual
apareix l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda concedida de 15.835,24 € (BOPV núm.
243 de data 19 de desembre de 2018).
3. Decret 30/2018, de 14 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es
regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals
i establiments públics per a l’any 2019 (DOGV núm. 8448 de data 20 de desembre de
2018).
4. Acord de 30 de novembre de 2018, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els
danys produïts per l’episodi de fortes pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana
entre els dies 14 a 19 de novembre de 2018 (DOGV núm. 8447 de data 19 de
desembre 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.
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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 17 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.- 85a modificació puntural de l’ordenació detallada del Pla General (85a MOD
PG). Alineacions plaça Dr. Ferran de Benipeixcar: Admissió dels projectes
necessaris per a iniciar la tramitació urbanística (exp. 12624/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.3.- Concessió de subvenció directa a l’Associació Mosaic mitjançant una
addenda al conveni signat el 14 de març de 2018 entre l’Ajuntament de Gandia i
aquesta entitat, per a col·laborar en el desenvolupament del seu projecte (exp.
1086/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.4.- Concessió de subvenció directa a l’Associació Parkinson Gandia Safor
mitjançant una addenda al conveni signat el 27 de juny de 2018 entre
l’Ajuntament de Gandia i aquesta entitat,
per a col·laborar en el
desenvolupament del programa d’activitats i el manteniment de l’associació
(exp. 1088/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

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 (exps. 22248, 22541, 25019 i 25665/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.7.- Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2018 per taxa addicional de
reposició de la Policia Local (exp.19425/2018)
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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3.5.- Reconeixement d’indemnitzacions (exps. 24079, 25004 i 25635/2018).

