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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA25 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 25 de març de 2019.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 21 de març de 2019.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Extracte de la resolució de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es
convoquen, per a l’any 2019, subvencions destinades a la realització de projectes i
iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, per a la promoció de la
convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8507 de data 15 de març de 2019).
2. Llei 6/2019, de 15 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2011, de 22
de març, per la qual s’aprova l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la
Comunitat Valenciana, en garantia del dret d’informació de les persones consumidores
en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant de certes pràctiques
comercials (DOGV núm. 8510 de data 21 de març de 2019).
3. Escrit del cap del departament d’Eficiència Energètica de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial, de data 22 de març de 2019, en el qual comunica la
minoració de l’ajuda inicialment concedida en el programa Ahorro y eficiencia
energética en el transporte, que passa de 8.813,60 € (subvenció inicial) a 8.795,20 €
(subvenció final).
4. Sentència núm. 79/2019 de data 7 de març de 2019, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de València, Procediment Abreujat núm. 453/18, promogut per
Northgate España Renting Flexible S.A. i el Sr. S.S.D.
5. Sentència núm. 113/2019 de data 21 de febrer de 2019, de la Sala contenciosa
administrativa, secció primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Recurs d’apel·lació 334/2018, promogut contra l’Ajuntament de Benirredrà
i altres.
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 març de 2019,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

3.- SERVEIS
3.1.- Sol·licitud de subvenció destinada a la realització d’activitats de foment de
la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de
la Comunitat Valenciana (exp. 6946/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.2.- Concessió de subvenció directa al Club Atletisme Safor – Delikia,
instrumentada a través de conveni, per a col·laborar amb la realització de la XII
Cursa de la Dona de Gandia 2019 (exp. 5295/2019).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.3.- Sol·licitud de subvenció per a les corporacions locals i entitats privades
sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de persones adultes a la
Comunitat Valenciana (exp. 6975/2019).
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 l’entitat Palau Ducal dels Borja, Fundació
de la Comunitat Valenciana, instrumentada a través de conveni, per a col·laborar
amb el funcionament d’aquesta durant l’any 2019 (exp. 6247/2019).
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.- Manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals:
acceptació de la modificació de la denominació social de l’empresa contractista
(exp. CONT-077/2016).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.7.- Inici dels tràmits corresponents per a l’adjudicació de 33 habitatges de
titularitat municipal en règim de lloguer amb opció de compra (exp. 4446/2019).
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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3.5.- Conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament
de Gandia per a potenciar i comercialitzar la Ruta dels Borja en l’any 2019 (exp.
1184/2019).

