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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 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 28 de gener de 2019.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 de gener de 2019.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Extracte de la resolució de 14 de gener de 2019, de la consellera d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen els
municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les
seues sol·licituds d’ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals
per a l’exercici 2019 (DOGV núm. 8470 de data 23 de gener de 2019).
2. Extracte de la resolució de 17 de gener de 2019, del president de l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a
projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis
en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2019 (DOGV núm. 8471 de data 24 de gener de 2019).
3. Reial Decret Llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a
pal·liar els danys causats pels temporals i altres situacions catastròfiques (BOE núm.
23 de data 26 de gener de 2019).
4. Informe elaborat per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats
Locals del Ministeri d’Hisenda en data 21 de gener de 2019 al projecte de pressupost
general de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Gandia.
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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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 21 de gener de 2019,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

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 22 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.- Dació de compte del decret núm. 0380 de data 23 de gener de 2019, pel qual
s’aprova la programació de teatre, dansa, circ, música i lírica del primer
semestre de 2019, dins del Circuït Cultural Valencià (exp. 1215/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.3.- Delegació d’atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en
matèria de contractes privats (exp. Organització municipal 2015/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.4.- Concessió de subvenció directa a la Federació Local d’Associacions
Culturals Falleres ‘Junta Local Fallera de Gandia’, instrumentada a través de
conveni, per a col·laborar en la realització de les seues activitats durant l’any
2019 (exp. 1319/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.5.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la
Sra. M.M.M., per lesions suposadament causades pel mal estat de la passarel·la
d’accés a la platja, front l’Hotel Gandia (exp. 10547/2018).

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades 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.

