
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JGL/2018/41

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 D’OCTUBRE 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 ordinària celebrada el dia 15 d’octubre de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 3 d’octubre 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 del 3 d’octubre, autoritzant-se 
la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Escrit del coronel en cap de la Direcció General de la Guàrdia Civil – Comandància 
de València, de data 5 de setembre de 2018 (R.E. núm. 27382 de data 17 de setembre 
de 2018), en el qual agraeix el reconeixement de l’alcaldessa de Gandia per la seua 
labor en l’extinció de l’incendi de Llutxent.

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.-   Règim retributiu de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Ajuntament de Gandia (exp. 19741/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.2.-   Renovació de l’adhesió al programa Platea 2019  (exp. 20204/2018).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

 



 

3.3.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada pel 
Sr.  V.M.B.,  per  lesions  suposadament  causades  per  ensopegada  en  escocell 
sense  arbre  al  voltant  del  núm.  74  de  l’Av.  República  Argentina  (exp.  RP 
038/2017).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.4.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. G.P.G., per lesions suposadament causades pel mal estat d’un pas de zebra 
en l’encreuament entre el  passeig Germanies i  els carrers Sant Rafael  i  Sant 
Vicent (exp. 1215/2017).

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 (FOD)

Aprovació de l’expedient de contractació CONT-030/2018, relatiu al contracte de 
serveis  per  al  manteniment  i  conservació  de  les  zones  verdes  del  terme 
municipal  de Gandia,  i  els plecs de clàusules administratives particulars i  de 
prescripcions tècniques particulars.

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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