
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2016/24

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE JUNY DE 2016

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 13 de juny de 2016.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 8 de juny de 2016.

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  8  de  juny de  2016, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  
 
2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL.

Es dóna compte del següent:

1. Resolució  de 28 d’abril  de 2016,  de la  Direcció  General  de Centres  i  Personal 
Docent,  per la qual s’adscriuen les entitats i  ens locals que imparteixen programes 
formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària, en 
la qual consta el IES Veles e Vents de Gandia (DOCV núm. 7802 de data 10 de juny 
de 2016).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquest assumpte als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

3.- SERVEIS

3.1.-    Dació compte proposta resolució expedients  de l'Àrea de Serveis Bàsics al 
Ciutadà i Qualitat Urbana, de data 7 de juny de 2016.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta 
transcrita en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació de compte del contracte subscrit en data 8 de juny de 2016 entre 
l’Ajuntament  de  Gandia  i  Iberdrola  Clientes  SAU,  que  té  per  objecte  el 
subministrament elèctric d’edificis públics (exp. CONT-028/2016).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada del contracte 
transcrit en tots els seus termes. 

3.3.-    Reclamació  d’indemnització  per  responsabilitat  patrimonial  de  data 
27/02/2015, formulada per la Sra. F. G. F., per lesions suposadament causades 

 



 

pel deficient estat del ferm del pas de vianants situat a l’Av. República Argentina.

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  de  data 
13/05/2015,  formulada per la Sra. T.  B.  C.,  per danys materials suposadament 
causats per aplicació de pintura en el trinquet municipal.

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

3.5.-    Finalització de l’encomana de gestió efectuada en el seu dia a l’empresa 
pública municipal IPG, S.A., per a la gestió integral del Centre Esportiu del Grau 
de Gandia.

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

3.6.-   Aprovació i exposició pública del projecte i del plec de condicions per a la 
concessió de l’ocupació privativa de béns de domini públic del terme municipal 
de  Gandia,  per  a  la  gestió  i  manteniment  de  la  senyalització  informativa  i 
publicitària, mupis i altres elements del mobiliari urbà informatiu, que inclou l’ús, 
l’ampliació, gestió i manteniment del sistema de suports instal·lats en el domini 
públic per a bicicletes (exp. PATR-010/2016).

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

3.7.-   Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia i Creu Roja, relatiu a 
l’activitat  de  salvament  i  socorrisme  en  les  platges  del  terme  municipal  de 
Gandia.

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

3.8.-   Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gandia, la Fundació Escola 
d’Organització Industrial i l’empresa Orange Espagne SAU, per a la formació i 
suport a l’emprendiment digital basat en la innovació.

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

Gandia, 13 de juny de 2016 

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT 
A LA JUNTA DE GOVERN

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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