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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA21 DE MARÇ 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 21 de març de 2019.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, d’11 de març de 2019.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Llei Orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana en matèria de participació de la Generalitat Valenciana en les
decisions sobre inversió de l’Estat en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8505 de
data 13 de març de 2019).
2. Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de
l’acord de la Junta de Govern, de 19 de febrer de 2019, 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 2019 (BOPV núm. 51 de data 13 de març de 2019).
3. Extracte de la resolució d’11 de març de 2019, de la Direcció General d’Esport, per
la qual es convoquen subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments
esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2019 (DOGV núm. 8507 de
data 15 de març de 2019).
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 març 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 març de 2019,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

3.2.- Dació de compte de l’informe de l’interventor general municipal sobre el
període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de gener de
2019 (exp. 4254/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
informe.
3.3.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, destinada a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i
agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana
(exp. 6079/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.4.- Sol·licitud de subvenció destinada a la realització d’actuacions relacionades
amb el desplegament i la difusió de l’Estatut d’Autonomia i la recuperació i
divulgació del Dret Foral Civil Valencià (exp. 6239/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.5.- Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València per a municipis
de més de 50.000 habitants (SOM+) de 2017: s ol·licitud de pròrroga per a
l'execució i la justificació del projecte corresponent a la instal·lació de caldera de
gas a la piscina convertible del poliesportiu (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.
ASSUMPTE D’URGÈNCIA

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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