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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE DESEMBRE 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 3 de desembre de 2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 26 de novembre de
2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
1. Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions per a l’adquisició de material
bibliogràfic per a les biblioteques i per a les agències de lectura públiques de les
entitats locals de la Comunitat Valenciana, en la qual consta l’Ajuntament de Gandia
amb una ajuda concedida de 6.000 € (DOGV núm. 8426 de data 19 de novembre de
2018).
2. Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions per a la realització
d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i per a les agències de lectura
públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en la qual consta
l’Ajuntament de Gandia amb una ajuda concedida de 2.050 € (DOGV núm. 8432 de
data 27 de novembre de 2018).
3. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de València, el qual comunica la
fermesa en la sentència núm. 523/2018 de data 13 de juliol de 2018, de la Sala
Contenciosa Administrativa, secció primera, del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, Procediment Ordinari 000274/2008, promogut per Porta de les
Germanies S.A. i Construcciones Just S.A.
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 del 26 de novembre,
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 26 de novembre de 2018.
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. 7491 de data 22 de novembre de 2018,
sobre inscripció d’una funcionària pública en el Registre de Representants de
l’ACCV de la Generalitat Valenciana (exp. 933/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.3.- Dació de compte del decret núm. 7656 de data 28 de novembre de 2018,
sobre ampliació de la utilització dels segells municipals d’òrgan de l’Ajuntament
de Gandia (exp. 24088/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat
decret transcrit en tots els seus termes.
3.4.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i la Fundación de la Comunitat
Valenciana Graos Marins, per a l’adequació, muntatge i instal·lació de l’exposició
La Flota del Polit en el tinglat núm. 15 del port de Gandia (exp. 22181/2018).
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 director del centre sanitari integrat Gandia-Roís de Corella (exp.
POMO-441 Antic hospital).

3.6.- Reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial formulada per la
Sra. R.D.F., per lesions suposadament causades per ensopegada amb planxa de
ferro que sobreeixia de bloc de ciment a la Fira del Motor de Gandia (exp. RP
043/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.7.- Parcel·la dotacional Raval-Benipeixcar: aprovació del projecte d’agrupació i
divisió de finques (exp. 23808/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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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.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA
1.- Aprovació del projecte d’execució ‘Habilitació del parc arqueològic del castell
de Bairén’, inclòs en el programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana
2014-2020 (exp. 8046/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
2.- Aprovació del projecte d’execució ‘Habilitació del parc arqueològic del
morabit de Marxuquera per a Centre d’Interpretació de la Serra Falconera’, inclòs
en el programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (exp.
8046/2017).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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