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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE FEBRER 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 18 de febrer de 2019.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, d’11 de febrer de 2019.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Escrit del Defensor del Pueblo de data 7 de febrer de 2019, en el qual agraeix la
participació de l’Ajuntament en el Proyecto Ábaco, desenvolupat pel Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura.
2. Sentència núm. 361/2018 de data 20 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de València, Procediment Ordinari núm. 000216/2017, promogut
per Hábitat Levante S.L.
3. Sentència núm. 36/2019 de data 6 de febrer de 2019, del Jutjat Social núm. 18 de
València, Procediment Ordinari núm. 000383/2018, promogut per Fogasa i la Sra.
M.M.F.
4. Sentència núm. 54/2019 de data 31 de gener de 2019, de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Recurs
d’Apel·lació núm. 264/2018, promogut contra Inmobles Reunits de Catarroja S.L.
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 13 de febrer de 2019.
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 d’11 de febrer de 2019,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

3.2.- Dació de compte del decret núm. 0850 de data 13 de febrer de 2019, sobre
ampliació de la utilització dels segells municipals d’òrgan de l’Ajuntament de
Gandia (exp. 3426/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.3.- Ratificació del decret núm. 0825 de data 12 de febrer de 2019, pel qual se
sol·licita una subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dirigida
a programes de promoció dels dret de la infància i de participació infantil 2019
(exp. 1937/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
ratifica l’esmentat decret transcrit en tots els seus termes.
3.4.- Retaxació de les quotes del sector Beniopa-Passeig: Compte de liquidació
definitiva derivada de l’execució forçosa de les sentències núm. 1122 de
4/12/2014 i 171 de 23/2/2016, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana (exp. PP-780 Retaxació.Beniopa-Passeig).
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 de pròrroga per a l’execució i la justificació de dos dels projectes
corresponents a les ajudes del Pla SOM+ 2017 de la Diputació de València (exp.
7924/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
2.- Sol·licitud de subvenció per a l’activitat ‘Redacció del catàleg de protecció del
Patrimoni Cultural de Gandia’ (exp. 3781/2019).
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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1.- Autorització per a l’aplicació del fons de contingència sector Beniopa-Passeig
(exp. 4003/2019).

