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A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 28 de gener de 2016,
es reuneixen, al saló de sessions de
la Casa Consistorial, les persones
que es relacionen al marge,
membres de l’Ajuntament, sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa
Diana Morant Ripoll, on actua com a
fedatari públic el Sr. Secretari
General del Ple, Lorenzo Pérez
Sarrión.

Oberta la sessió per part de la Sra.
Presidenta, s’inicia aquesta, d’acord
amb la relació dels assumptes
especificats en l’Ordre del Dia,
adaptat a l’estructura prevista en
l’article 68 del Reglament Orgànic
del Ple (ROPLE).

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Regidors:
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE)
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE)
Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE)
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE)
Sra. Lydia Morant Varó (PSPV-PSOE)
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Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE)

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT, EL DIA 28 DE GENER DE
2016, ORDINÀRIA

ACTA PLE

Lorenzo Pérez Sarrión ( 1 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 22/02/2016
HASH: eba6559a4477712c769eab61b561d19b
Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 23/02/2016
HASH: b05013b755a5f48c6d2fb8b0a24ce04d

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta:

NOTA PRÈVIA

El Ple de la Corporació aprova les actes de sessions anteriors, celebrades en data 12 de
novembre de 2015 (ordinària), 21 de novembre de 2015 (extraordinària) i 3 de desembre
2015 (ordinària).

ACTA PLE

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
12 de novembre de 2015 (ordinària)
21 de novembre de 2015 (extraordinària)
3 de desembre de 2015 (ordinària)

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Amb caràcter previ, i amb l'autorització de la Presidència, el secretari general del Ple
informa els assistents de la utilització de complements auxiliars de gravació de so durant el
desenvolupament de la sessió, com a eina tecnològica de suport per a la confecció de l’acta
corresponent, de tal forma que a aquesta, que inclourà, en el suport habitual, la transcripció
dels acords, dictàmens o propostes, així com les votacions que es produeixen, amb la
documentació escaient en cada cas, s'afegirà l’arxiu sonor corresponent en format mp3 que,
amb les degudes garanties de custòdia pel titular de la fe pública, el secretari general del
Ple, contindrà, íntegrament, les intervencions dels membres de la sessió plenària i, per tant,
se signarà electrònicament, per tal que conste en l'expedient corresponent de la Plataforma
electrònica de gestió “GESTIONA”; amb les garanties i les característiques d'accés de
qualsevol altre dels documents que conformen l'acta respectiva.

2.1.- Ratificació de l’acord adoptat per la JGCG en sessió de 30 de novembre de 2015
(punt 3.3), sobre estimació del recurs de reposició presentat pel Sr. Enrique A.
Domènech Pla contra l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 27
d’abril de 2015 (ratificat per acord del Ple de 7 de maig de 2015), de modificació i
reclassificació del lloc de treball número 08/002, de cap de servei de Gestió de
Recaptació.
El Secretari General del Ple dóna compte de l’acord referenciat, del tenor literal següent:
“Es dóna compte de la proposta formulada pel coordinador general d’Urbanisme, Habitatge i
Recursos Humans, de data 25 de novembre de 2015, en relació a aquest assumpte:
‘FETS
I.
El dia 10 de juny de 2015, el Sr. Enrique A. Doménech Pla va interposar un recurs
de resposició contra l’acord que va prendre la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia en la sessió ordinària de 27 d’abril de 2015 (Punt 3.2 de l’ordre del dia) ratificat per acord del Ple de 7 de maig de 2015 (Punt 3.2 de l’ordre del dia)-, pel
qual s’aprovava la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Gandia, consistent en la modificació i reclassificació del lloc de
treball número 08/002, de cap de Secció de Recaptació, que passsava a denominarPágina 2 de 32
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2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:

III.

El Servei de Recursos Humans va emetre informe el dia 30 de juny de 2015, sobre
el recurs de reposició esmentat.

IV.

L’assumpte va ser sotmés al tràmit de negociació en la Mesa General de Negociació
del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Gandia, en les sessions del dia 9 de
novembre de 2015 (Punt tercer de l’ordre del dia) i 23 de novembre de 2015 (Punt
segon de l’ordre del dia).

Als fets exposats els hi són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
Primer. CONTINGUT DE L’ACORD IMPUGNAT
Pel que fa al contingut l’acord impugnat, aquest consisteix en l’aprovació de la modificació i
reclassificació, entre d’altres, del lloc de treball 08/002 de cap de Secció de Gestió de
Recaptació, a nivell de complement de destí 28; adaptació del complement específic, que va
quedar fixat en la quantitat anual de 20.579,52 euros, excloses les pagues extraordinàries;
configuració del lloc com de cap de Servei i canvi de denominació a la de: “cap de Servei de
Gestió de Recaptació.”
Segon. VALORACIÓ DEL LLOC DE TREBALL OBJECTE DE L’ACORD IMPUGNAT
De conformitat amb l’informe de valoració i classificació del lloc de treball, la valoració del
complement específic es va establir en 20.579,52 euros anuals (excloses les pagues
extraordinàries), tot això amb caràcter provisional i en atenció a les circumstàncies
econòmiques que afectaven l’Ajuntament, la qual cosa implicava una desviació respecte del
complement específic d’altres llocs de cap de Servei, de nivell 28, amb les mateixes
funcions, que es troba establert en 24.452,76 euros, excloses les pagues extraordinàries.
Des de la data de l’acord impugnat, s’han produït diverses baixes sobrevingudes, i
definitives, de personal al servei de l’Ajuntament i que poden generar crèdit suficient per
adequar el complement específic del lloc de treball esmentat a l’establert amb caràcter
general per als llocs de treball de cap de Servei configurats amb el nivell 28 de complement
de destí.
Es tenen en consideració, també, els arguments presentats pel recorrent en el seu recurs,
en especial la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 27
de maig de 2011, segons la qual: “El Tribunal Constitucional en sentencia 161/1.991, de 18
Página 3 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 32

El recorrent demana l’assignació al lloc de treball número 08/002: “cap de Servei de
Gestió de Recaptació”, i amb efectes de 28 d’abril de 2015, el mateix complement
específic (24.452,76 euros anuals, excloses les pagues extraordinàries) que la resta
de llocs de cap de servei amb nivell 28 de complement de destí, per tractar-se de
llocs que tenen assignades les mateixes funcions genèriques i les mateixes
condicions específiques.

ACTA PLE

II.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

se: “cap de Servei de Gestió de Recaptació”. El recurs esmentat va ser registrat amb
el número 20167 del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

de julio, tiene dicho que, “cuando el empleador o empresario es la Administración Pública,
en las relaciones con su personal rige el principio de que, ante supuestos de hecho
idénticos cualquier diferencia de trato retributivo deberá estar objetivamente justificada.”
Per tot això es considera adequat estimar el recurs presentat.

PRIMER. Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Enrique A. Doménech Pla el dia 10
de juny de 2015 (Registre d’entrada número 20167), contra l’acord que va prendre la Junta
de Govern de la Ciutat de Gandia en la sessió ordinària de 27 d’abril de 2015 (Punt 3.2 de
l’ordre del dia) - ratificat per acord del Ple de 7 de maig de 2015 (Punt 3.2 de l’ordre del dia), d’aprovació de la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Gandia, consistent en la modificació i reclassificació del lloc de treball número 08/002, de
cap de Secció de Recaptació i, en conseqüència assignar al lloc de treball número 08/002:
“cap de Servei de Gestió de Recaptació, i amb efectes de 28 d’abril de 2015, la quantitat de
24.452,76 euros anuals (excloses les pagues extraordinàries) en concepte de complement
específic.
SEGON. Retre compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, per a la seua ratificació als
efectes relacionats amb el complement específic del lloc de treball.
TERCER. Notificar aquest acord al recorrent, per al seu coneixement i efectes.
QUART. Comunicar aquest acord al Servei de Recursos Humans, per al seu coneixement i
efectes.
CINQUÉ. Contra aquest acord, que exhaureix al via administrativa, l’interessat pot
interposar-hi el recurs contenciós administratiu, davant la sala Contenciosa-administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la notificació’.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la
proposta sobre l’assumpte de referència”.
Página 4 de 32
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PROPOSTA D’ACORD

ACTA PLE

Considerant que les atribucions per a resoldre el recurs presentat corresponen a la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia, de conformitat amb l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i l’apartat 4 de la Disposició
Addicional Tercera del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal de
Gandia (ROGA), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 213, de 8
de novembre de 2015, atès que al municipi de Gandia li resulta aplicable el règim
d’Organització dels Municipis de Gran Població d’acord amb el que estableix el Títol X de la
LRBRL, reconegut per la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat.
Per tot això i en exercici de les atribucions delegades per Decret 2015-3620, de 19 de juny
de 2015 i acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, de 17 de juny de 2015,
formule a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Tercer. ASPECTES COMPETENCIALS

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació l'acord de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia de 30 de novembre de 2015, anteriorment transcrit, el qual ratifica el Ple de la
Corporació, sense debat i per unanimitat dels 23 membres presents en la sessió.
3.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):
3.1.- Modificació de l’acord plenari de 6 de juliol de 2015 (punt 3.1), en relació a
l’assignació de mitjans econòmics als grups polítics municipals.

A l’empara d’aquests preceptes, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 de
juliol de 2015 (punt 3.1. de l’ordre del dia) va adoptar, entre altres, l’acord d’assignar a cada
grup polític municipal, a càrrec del pressupost municipal, les quantitats següents:
x

Per grup polític....................................................... 1000 euros/mes.

x

Per cada membre integrant del grup polític..............600 euros/mes.

Com a conseqüència de la greu situació econòmica en què es troba l’Ajuntament, per acord
plenari de 15 de juliol de 2015, es va aprovar la sol·licitud d’adhesió al Fons d’Ordenació del
Reial Decret Llei 17/2014 (art. 39.1.b), així com la revisió del Pla d’Ajust, que contempla una
sèrie de mesures encaminades a la reducció de despeses.
Per aquest motiu, el govern municipal considera necessari reduir l’import de l’assignació
econòmica que correspon a cada membre corporatiu integrant de grup polític, xifrada en
600 euros/mes segons l’acord plenari referenciat.
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'L’article 73.3, paràgraf segon de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), i 40 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), estableixen que el
Ple, a càrrec dels Pressupostos anuals de l’Ajuntament, «podrà assignar als grups polítics
una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els
grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cadascun, dins dels límits
que, si escau, s’establisquen amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat, i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguen constituir
actius fixos de caràcter patrimonial». Així mateix els grups polítics hauran de portar una
comptabilitat específica de la dotació que reben i a posar-la a disposició del Ple sempre que
aquest ho demane.

ACTA PLE

“Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. Alcaldessa, de data 28 de desembre
de 2015, que ha sigut modificada in voce en la seua part dispositiva en la sessió celebrada
per la Junta de Portaveus el dia 22 de gener de 2016, en relació a l'assumpte de referència i
del tenor literal següent:

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Junta de
Portaveus, en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2016:

Amb aquesta finalitat es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Junta de
Portaveus, la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Modificar l’acord plenari de 6 de juliol de 2015, pel que fa a l’assignació
econòmica atribuïda a cada membre corporatiu integrant de grup polític, la qual queda
establerta en la quantitat de 300 euros/mes.
SEGON. Notificar l’acord als grups polítics municipals i donar-ne compte als departaments
de Recursos Humans i d’Intervenció als efectes procedents.’

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels 23 membres presents en la
sessió.
4.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- Designació dels membres del Consell de Participació Ciutadana.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 19 de gener de
2016:

ACTA PLE

La Junta de Portaveus, amb el vot a favor de la presidenta i dels portaveus dels grups
municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C's GANDIA, i la abstenció del portaveu del grup
municipal PP, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de Corporació
per a la seua aprovació.”

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

INTERVENCIONS

‘ANTECEDENTS DE FET
I.- La Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter reglamentari aprovada
per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 7 de maig del 2003, regula en el seu Títol Sext
(arts. 22 a 25 ) el Consell de Participació Ciutadana, òrgan màxim de coordinació de les
Juntes Municipals de Districte i dels distints Consells Sectorials.
II.- En l'article 23.1 de la dita norma es determina la composició del Consell, que estarà
integrat pels membres següents:
. President : l'Alcalde.
. Vicepresident : el Regidor Delegat de Participació Ciutadana.
. Vocals :
Un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació en la Corporació

Municipal.
Els vicepresidents executius i un membre no càrrec públic de cada Consell

Página 6 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 32

“Es dóna compte de la proposta presentada per Regidor de Govern, titular de l’Àrea de
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, de data 2 de desembre de 2015, en
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

Sectorial.
Un representant de cada Districte, triat d'entre els components no polítics de la
Junta Municipal de Districte i en representació del moviment associatiu del seu àmbit
territorial.
Els presidents, o persones en les quals respectivament deleguen, de les
federacions o coordinadores legalment constituïdes.

FONAMENTS DE DRET
ÚNIC.- En virtut del que disposa l'article 24.1 de la Carta de Participació Ciutadana,
competeix al Ple de la Corporació la designació dels membres integrants del Consell de
Participació Ciutadana, a proposta de les respectives instàncies previstes en 'article 23.1.

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Designar els membres integrants del Consell de Participació Ciutadana, la
composició del qual és la següent:
Presidenta: Sra. Diana Morant Ripoll, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament.
Vicepresident: Sr. Nahuel González López, Regidor Delegat de Participació
Ciutadana.
Vocals:

ACTA PLE

Es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques Socials i
Participació Ciutadana, la següent

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de
setembre de 2015, pel qual es van designar els representants dels Grups Polítics
Municipals en el referit Òrgan, i a la vista de les propostes formulades per les distintes
instàncies amb representació en el mateix

xEn representació dels Grups Polítics Municipals :

.Sra. José Manuel Prieto Part ( PSPV-PSOE)
.Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
-Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
xEn representació de les Juntes Municipals de Districte:

. Sra. Berta Sanz Navarro (J.M.D. Beniopa )
. Sr. Miguel Sanz Juanes (J.M.D. Benipeixcar)
. Sr. Miguel Ruíz Vila (J.M.D Centre Històric)
. Sr. Alfonso Rufat Moragues (J.M.D. Corea )
. Sra. Empar Soriano Mollà (J.M.D. El.líptica-República Argentina)
. Sr. Ángel Ernesto Fernández Marco (J.M.D. Grau-Venècia-Rafalcaid)
. Sra. Amparo Muñoz Moltó (J.M.D. Marxuquera)
. Sr. Carlos Cases Blasco (J.M.D. Platja)
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.Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA)

. Sra. Josefa Estruch Sancho (J.M.D. Raval)
. Sr. Pedro Caravaca Crespo (J.M.D. Roís de Corella-Hospital i Adjacents)
. Sra. Maite Vidal Nogueres (J.M.D. Santa Anna).
xEn representació de les Federacions o Coordinadores :

. Sr.Francisco Escrivá Moratal, en representació de la Federació Local AA.VV. de Gandia.
.Sr. José Manuel Huguet Martínez, en representació de la Federació de Falles de la Junta
Local Fallera de Gandia.
. Sra. María José Martí Ferrer, en representació de la Junta Major de Germandats de
Setmana Santa de Gandia.
. Sr. Héctor-Josep Juan Bofí, en representació del Consell dels Joves de Gandia
(Sr. Héctor Ciscar Alcántara, com a suplent).

. Sra. Francisca Rodríguez Ordoñez, en representació de Cáritas interparroquial de Gandia.
Secretari-delegat: Sr. Juan Pascual Montaner Martínez
Sr. José Tarrasó Cruz (suplent).
Podran formar part del Consell totes aquelles entitats (consells sectorials, federacions o
coordinadores) legalment constituïdes que tinguen representació en aquest òrgan, d'acord
amb el que disposa l'article 23.1 de la Carta de Participació Ciutadana.
SEGON.- Procedir a la constitució del Consell de Participació Ciutadana, als efectes del seu
funcionament, de conformitat amb el que preveu la Carta de Participació Ciutadana.

ACTA PLE

. Sr. Antonio Martí Pavía, en representació de Creu Roja de Gandia.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

. Sra. Ana Blanco Beneyto, en representació de la Coordinadora de AMPAS.

La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels 23 membres presents en la
sessió.

Quan són les 19.10 hores s’incorporen a la sessió Plenaria els regidors del Grup Municipal
Popular, Sr. Arturo Torró Chisvert i Sr. Víctor Soler Beneyto.

Página 8 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 32

TERCER.- Notificar el present acord als interessats i al departament municipal de
Participació Ciutadana, per al seu coneixement i als efectes oportuns.'

4.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.2.- Designació de membre vocal de la Junta Municipal de Districte de la Platja.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 19 de gener de
2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada per Regidor de Govern, titular de l’Àrea de
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, de data 1 de desembre de 2015, en
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

II. Pel que fa a la Junta Municipal de Districte de la Platja, s’ha formulat renúncia per part del
Sr. Emilio Rees Prieto, vocal en representació de l’Associació ASEMHTSA, havent-se
proposat per part de l’esmentada entitat, per a exercir aquest càrrec, la designació del Sr.
José Manuel Navarro Pons.
FONAMENTS DE DRET
ÚNIC. D'acord amb el que disposa l'article 32.3 de la Carta de Participació Ciutadana, és
competència del Ple de la Corporació la designació dels membres vocals de les juntes
municipals de districte, a proposta de les instàncies respectives previstes en l'article 30 de
la referida norma reglamentària.

ACTA PLE

I. Prenent com a base les propostes realitzades pels grups polítics municipals i les distintes
associacions veïnals i d'àmbit funcional, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 22
d'octubre de 2015, va aprovar la composició de les distintes Juntes Municipals de Districte,
òrgans territorials de gestió desconcentrada, que possibiliten la participació dels ciutadans
en el govern i l'administració de la ciutat, i es va procedir a la seua constitució formal.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

‘FETS

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Designar el Sr. José Manuel Navarro Pons vocal de la Junta Municipal de
Districte de la Platja, en representació de les associacions d'àmbit funcional o sectorial,
substituint en el dit càrrec a l'anterior membre.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats i a la Presidència i Secretaria de la
referida Junta Municipal de Districte, per al seu coneixement i als efectes oportuns.'
La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació , sense debat i per unanimitat dels seus membres.
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Per tot això, es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques
Socials i Participació Ciutadana, la següent

4.3.- Designació de membre vocal de la Junta municipal de Districte de Beniopa.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 19 de gener de
2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada per Regidor de Govern, titular de l’Àrea de
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, de data 22 de desembre de 2015, en
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘FETS

FONAMENTS DE DRET
ÚNIC. D'acord amb el que disposa l'article 32.3 de la Carta de Participació Ciutadana, és
competència del Ple de la Corporació la designació dels membres vocals de les juntes
municipals de districte, a proposta de les instàncies respectives previstes en l'article 30 de
la referida norma reglamentària.
Per tot això, es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques
Socials i Participació Ciutadana, la següent

ACTA PLE

II. Pel que fa a la Junta Municipal de Districte de Beniopa, s’ha formulat renúncia per part de
la Sra. Gracia Fuster Vizcaíno, vocal en representació de l’Associació de Veïns de Beniopa,
havent-se proposat per part de l’esmentada entitat, per a exercir aquest càrrec, la
designació de la Sra. Inmaculada Moratal Sanz.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

I. Prenent com a base les propostes realitzades pels grups polítics municipals i les distintes
associacions veïnals i d'àmbit funcional, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 22
d'octubre de 2015, va aprovar la composició de les distintes Juntes Municipals de Districte,
òrgans territorials de gestió desconcentrada, que possibiliten la participació dels ciutadans
en el govern i l'administració de la ciutat, i es va procedir a la seua constitució formal.

PRIMER. Designar la Sra. Inmaculada Moratal Sanz vocal de la Junta Municipal de
Districte de Beniopa, en representació de les associacions de veïns del districte, substituint
en el dit càrrec a l'anterior membre.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats i a la Presidència i Secretaria de la
referida Junta Municipal de Districte, per al seu coneixement i als efectes oportuns’.
La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació , sense debat i per unanimitat dels seus membres.
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PROPOSTA D'ACORD

5.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
5.1.- Nomenament dels membres integrants del Consell Assessor de l’Arbratge.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 20 de gener de
2016:
“Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor de govern delegat de l’Àrea de
Gestió Responsable del Territori, de data 15 de gener de 2016, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 4096, de 21 de juliol de 2015 (publicat en el BOP núm. 153
de 11/08/2015), pel qual es delega la presidència del Consell Assessor de l'Arbratge a favor
del regidor Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor.
Vist l’acord Plenari de 17 de setembre de 2015, pel qual es designen els representants del
grups polítics municipals com a membres del Consell Assessor de l’Arbratge, i atenent al
que estableix l’article 16 de l’Ordenança Municipal de Protecció d’Arbratge d’Interés Local,
pel qual es regula la constitució de l’esmentat Consell.

ACTA PLE

L'Ordenança Municipal de Protecció d’Arbratge d’Interés Local, aprovada pel Plenari
Municipal en data de 4 de març de 2004 i que va entrar en vigor el dia 12 de juny del mateix
any, regula, en el capítol IV, el Consell Assessor de l’Arbratge, com a consell sectorial de
l’Ajuntament de Gandia amb competències relatives a la catalogació, el seguiment i
l’avaluació de la protecció i la conservació del patrimoni arbori d’interés local, i de la resta
de l’arbratge municipal.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

‘El Consell Assessor de l'Arbratge és un òrgan col·legiat, consell sectorial de l'Ajuntament
de Gandia, l'objecte del qual és canalitzar la participació dels ciutadans, ciutadanes i les
seues associacions en els assumptes municipals relatius a la protecció de l'arbratge,
d'acord amb el que disposa l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Designar com a membres del Consell Assessor de l’Arbratge les persones
següents:
President:
-

Xavier Josep Ródenas Mayor, regidor de govern de l'Àrea de Gestió Responsable del Territori

Vocals:
x

Miguel Ángel Picornell Canut, Grup Municipal PSPV-PSOE

x

Alícia Izquierdo Sesé, Grup Municipal MÉS GANDIA

x

Ciro Vicente Palmer Pascual, Grup Municipal C's GANDIA

x

Antoni Rodríguez Aparisi, Grup Municipal PP
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Considerant els antecedents esmentats, el regidor de govern de l'Àrea de Gestió
Responsable del Territori realitza la següent,

x

Josep Colomar Gisbert, cap d'àrea d'Urbanisme

x

Vicent Sarrió Cháfer, cap de servei de Medi Ambient

x

Rafael García Sánchez, cap de servei d'Espais Verds i Higiene Ambiental

x

Claudi Sendra Pérez, Grup d'Ecologia i Lluita

x

Socorro López Rodríguez, Associació Salvem el Parc de Sant Pere

Secretària delegada:
x

Xaro Triguero Dengra

SEGON. Comunicar aquest nomenament a les persones interessades, i donar-ne compte
en la primera reunió del Consell Assessor de l’Arbratge que se celebre'.

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels seus membres.
5.2.- Aprovació Text Refós del Projecte de la 68a Modificació Puntual de l’Ordenació
Estructural del Pla General. Parcel·la dotacional situada als carrers Perú i Jaume II i
l’avinguda Blasco Ibáñez (Exp. PP-762).

ACTA PLE

La Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

INTERVENCIONS
_________________________________________________________________

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 15 de gener de 2016, en relació a l’assumpte de referència i del tenor
literal següent:
'ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, celebrada el 24 de març de 2014, va aprovar
el Projecte de la 68a. Modificació puntual de l’ordenació estructural del Pla General i el Ple
de l’Ajuntament, de 3 d’abril de 2014, va acordar sotmetre’l a informació pública per mitjà
d’anuncis publicats en el diari Levante (10/04/2014) i en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana DOCV núm. 7252 de 10/04/2014.
2. El Projecte, redactat pels Serveis Municipals, de modificació de l'Ordenació Estructural
del Pla General es concreta en treure la parcel·la dotacional situada als carrers Perú i
Jaume II, i l’avinguda de Blasco Ibáñez de la xarxa primària municipal per a incorporar-la a
la xarxa secundària, i posteriorment, disgregar el sòl i vol de la parcel·la del seu subsòl, de
manera que el sòl i el vol mantenen l’ús dotacional múltiple (PDM) (abans equipament
comunitari) i es desafecta el subsòl amb la qual cosa passa a tenir la consideració de bé
patrimonial al qual no se li assigna cap ús específic.
3.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de juny de 2014 aprova
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El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 20 de gener de
2016:

provisionalment la 68a. Modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General de
Gandia.
4. Per Ofici del regidor de govern titular de l’Àrea d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge de
29 d’agost de 2014 es remet l’expedient administratiu als Serveis Territorials de la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient interessant la seua aprovació
definitiva, conforme al que disposa l’article 83.5 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana.
5. Amb data 4 de gener de 2016, registre d’entrada 66, es rep Ofici de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb l’Acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de 18 de desembre de 2015 pel qual se suspèn l’aprovació definitiva de la
referida modificació fins es completen les qüestions següents:
— Concretar la normativa d’aplicació per a cascuna de les parcel·les resultants (sòl i vol,
demanial, i subsòl, patrimonial)

FONAMENTS DE DRET
Atès que la tramitació d’aquest expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), de conformitat amb la disposició transitòria primera
d’aquesta es continuarà la seua tramitació sobre la base de la legislació anterior, no obstant
això s’adeqüen els usos assignats a la terminologia de la nova llei.
El projecte incideix en l’ordenació estructural del Pla General, atès que la parcel·la afectada
forma part de la Xarxa Primària d’Equipaments Comunitaris, per la qual cosa la
competència per a l’aprovació definitiva correspon a la Generalitat, d’acord amb el que es
disposa explícitament en els articles 36, 52 i 91 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).
Tot i que la modificació d’usos entra dins de les determinacions de l’ordenació detallada —
Art. 37.1.e LUV—, per tractar-se d’una parcel·la classificada actualment com a xarxa
primària, s’haurà de tramitar l’expedient pel procediment previst per a les modificacions de
l’ordenació estructural.
La facultat de disgregar el sòl del subsòl i modificar la classificació urbanística d’aquest
últim ve donada per l’article 60.3 LUV, que possibilita la desafectació del subsòl sense
minvar els usos demanials a desenvolupar en el sòl i vol de la parcel·la.
L’article 94.1 de la LUV disposa que les modificacions dels Plans es duran a terme segons
el procediment establert en cada tipus de Pla. D’altra banda, l’art. 91.2, en relació amb el
83.2.a) i 85 de la Llei, estableix la competència municipal per a la submissió a informació
pública i aprovació provisional, mentre que la conselleria competent en matèria d’urbanisme
serà la que resoldrà sobre l’aprovació definitiva.
Integrats aquests preceptes en el articles 36, 52, 90.2 i 91 de la LUV, que atribueixen la
competència autonòmica en supòsits com el que s’actua, en relació amb el 104 i el 107 de
l’esmentada Llei, l’art. 223 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, (ROGTU), i l’art.
123.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el procediment per a
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6. Els Serveis Tècnics Municipals de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge han elaborat un Text
Refós del Projecte de la 68a. Modificació puntual de l’Ordenació Estructural que esmena els
apartats ressenyats en l’antecedent cinquè sense alterar l’objecte d’aquest expedient.

ACTA PLE

— Aportar informe econòmic de conformitat amb l’art. 15.4 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

— Definir exactament l’ús assignat a la parcel·la dotacional (que haurà de ser educatiu i no
dotacional múltiple)

l’aprovació del projecte de modificació de l’Ordenació Estructural del Pla General s’ajustarà
als tràmits en ells establerts.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar el Text Refós de la Memòria del Projecte de la 68a. Modificació Puntual
de l’Ordenació Estructural del Pla General, consistent en canviar la parcel·la objecte de
l’expedient de xarxa primària a xarxa secundària i la desafectació del subsòl de la parcel·la
sobre la base de l’article 60.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.
SEGON. La normativa d’aplicació per a les dues parcel·les resultants d’aquesta modificació
serà:

NORMA 27a. SÒL URBÀ. DOTACIONES COMUNITÀRIES
Article 114. Definició i objectius
1. Compren les zones destinades a dotacions comunitàries de sòl urbà, de propietat
pública o privada.
2. Les construccions i instal·lacions s’ajustaran a la normativa de la zona se situen,
sent l’altura edificable màxima i el nombre de plantes les necessàries per al seu desí,
tot això degudament justificat en el corresponent projecte tècnic, que haurà de
respectar els valors ambientals de l’entorn...
Així mateix, aquesta modificació elimina la referida parcel·la de la Xarxa Primària
d’Equipaments Comunitaris, per la qual cosa desapareix dels Serveis Municipals definits
entre els carrers Benissuai, Perú, Blasco Ibáñez, Joan Martorell i Jaume II, que queden com
a continuación s’indica:
NORMA 33. ORDENACIÓ URBANÍSTICA ESTRUCTURAL: XARXA PRIMÀRIA
Article 146. Xarxa Primària d’Equipaments comunitaris
2.

Els elements integrants de la Xarxa Primària d’Equipaments Comunitaris són:
…/...
•
Serveis Municipals entre els carrers Benissuai, Blasco Ibáñez, Joan Martorell
i Jaume II, que es concreten en:
— Col·legi Públic Botànic Cavanilles, PQE
— Centre de Salut de Corea, PQS
— Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS), PQS
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Parcel·la dotacional que integra la Xarxa secundària municipal, amb ús educatiucultural (SQE)

ACTA PLE

Sòl i vol de la parcel·la situada entre els carrers Benissuai, Perú, Blasco Ibáñez, Joan
Martorell i Jaume II, amb referència cadastral 4480902YJ4148S0001PM

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Parcel·la 1

— Escola Oficial d’Idiomes (EOI), PQE
— Complex immobiliari amb diversos usos segons expedient 64a. MOE PG, PQM
Parcel·la 2
Subsòl de la parcel·la situada entre els carrers Benissuai, Perú, Blasco Ibáñez, Joan
Martorell i Jaume II, amb referència cadastral 4480902YJ4148S0001PM
Parcel·la de caràcter patrimonial destinada a pàrquing (CA).

TERCER. Remetre a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
dues còpies diligenciades del Text Refós de la 68a. Modificació puntal de l’Ordenació
Estructural del Pla General juntament amb la còpia digital del mateix i el certificat d’aquest
Acord, interessant-ne l’aprovació definitiva.

La Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels seus membres, per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació exigit
en l'article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i 106.2.e) del ROPLE.
6.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictamen (art. 70 ROPLE):

3HUWDOG H[SRVDUHOVGLFWjPHQVFRUUHVSRQHQWVDOVSXQWVLGHODSDUWUHVROXWLYDGH
O RUGUH GHO GLD FRPSDUHL[ D SHWLFLy SUzSLD D O HPSDUD GH O DUWLFOH  GHO 523/( HO
&RRUGLQDGRU*HQHUDOG (FRQRPLDL+LVHQGD6U6DOYDGRU*UHJRUL(VFULYD
6.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX 1/2016.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió
del Ple de Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 21 de
gener de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda,
de data 14 de gener de 2016, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
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INTERVENCIONS
___________________________________________________________________

ACTA PLE

QUART. Finalitzat l’expedient i publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província de València, instruir el corresponent expedient administratiu per a actualitzar la
descripció de les referides finques en l’Inventari Municipal, en el Registre de la Propietat i en
la Direcció General de Cadastre’.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Per confrontar amb illes de la zona residencial Eixample, les qual estan regulades en
la Norma 13 del Pla General. Sòl urbà: Zona Residencial Eixample, el subsòl
d’aquesta parcel·la cadastral es regirà pel que disposa aquesta Norma.

‘Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores y que se encuentran
pendientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, atendiendo en general a la
antigüedad de la presentación de las facturas.

En consecuencia y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando
los reparos se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por ello se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía,
Hacienda y Políticas Económicas, la siguiente:

ACTA PLE

Considerando que este expediente se basa y tiene su motivación por tanto en la teoría del
enriquecimiento injusto, y que resumiendo, viene a señalar que si un empresario ha
ejecutado una prestación a favor de la Administración, este empresario debe cobrar el
precio de la prestación aunque no se hayan seguido los procedimientos legalmente
establecidos; ya que un defecto formal no puede implicar un perjuicio para el contratista y
un enriquecimiento sin causa para la Administración. Por ello, para evitar un procedimiento
judicial que normalmente está perdido de antemano, se adoptan acuerdos de
reconocimiento extrajudicial, que implican realmente la convalidación de un gasto.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Considerando que existe reparo de legalidad del Interventor General del Ayuntamiento, en
relación con la aprobación de las facturas que se incluyen en el reconocimiento extrajudicial
de créditos por vulnerar la legislación vigente. No obstante si bien se formula reparo de
legalidad en relación a las facturas incluidas en el expediente, se indica en el mismo
informe la procedencia del reconocimiento extrajudicial para evitar el enriquecimiento de la
Administración.

PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, ascendiendo a un total de
519.238,65 euros de acuerdo con el siguiente detalle:
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PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención
General Municipal, continuando la tramitación del expediente.

F/2015/6140 28/11/2015 2015112704000012127/11/2015

F/2015/6902 31/12/2015 2015122904000011729/12/2015

F/2015/6903 31/12/2015 2015122904000026429/12/2015

F/2015/6904 31/12/2015 2015122904000026529/12/2015

F/2016/34

08/01/2016 4001695090

31/12/2015

F/2016/45

08/01/2016 4001697504

31/12/2015

F/2016/46

08/01/2016 4001701690

31/12/2015

F/2015/3562 24/06/2015 0728

24/06/2015

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos, con
cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior.'
La Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, amb 5 vots a favor (2
PSPV-PSOE, 2 MÈS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 vots en contra (PP), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació.”
Pel Secretari General del Ple es dóna compte així mateix de l'esmena presentada en
aquest punt de l'ordre del dia, registrada en el REGPLE amb el núm. 3/2016, del tenor
literal següent:

“LORENA MILVAQUES FAUS, Vicealcaldessa i membre de la Comissió d’Economia,
Hisenda i Polítiques Econòmiques, a l’empara d’allò que disposa l’article 92 del Reglament
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Gandia, eleva al Ple de l’ajuntament la següent:
ESMENA
Al Dictamen de la Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques realitzat el
21/01/2016 sobre REX 1/2016: Reconeixement extrajudicial de crèdits i que està inclòs al
punt 6.1 de la part resolutiva de l’ordre del dia de la sessió plenària que realitzarà
l’Ajuntament el proper dia 28 de gener de 2016.
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F/2015/5614 03/11/2015 2015102904000012729/10/2015

TextoExplicativo
Organica Programa Economica DescripcióndelaAplic.
EnllumenatPúblic.
Fra.20151029040000127/octubresuministro
Suministreenergía
energiaTérminosdepotencia/Términosdeenergía
43 16500 22100 elèctrica.
149.545,57 A95758389 IBERDROLACLIENTES,S.A/Complementosporreactiva
EnllumenatPúblic.
Fra.20151127040000121/noviembreTérminosde
Suministreenergía
potencia/Términosdeenergía/Complementos
43 16500 22100 elèctrica.
169.891,31 A95758389 IBERDROLACLIENTES,S.Aporreactiva
EnllumenatPúblic.
Facturacionelectricadiciembre/2015/
Suministreenergía
Complementosporreactiva/Impuestos
43 16500 22100 elèctrica.
168.490,88 A95758389 IBERDROLACLIENTES,S.AElectricidadsobreexcesosdepotenci
EnllumenatPúblic.
Facturaciónelectircadiciembre/2015/Importes
Suministreenergía
alquileres/Importesvariosenergía/Impuestos
43 16500 22100 elèctrica.
1.805,68 A95554630 IBERDROLACOMERCIALI sobrelaElectric
EnllumenatPúblic.
Facturacióneléctricadiciembre/2015/Importes
Suministreenergía
alquileres/ImpuestossobrelaElectricidad
43 16500 22100 elèctrica.
12.820,07 A95554630 IBERDROLACOMERCIALI 5,11269632%s/9.933,
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND1(GRANDES
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/CartaCertificadaES0
CORREOSY
Ͳ50grD1(GRANDESCIUD
34 92000 22201 Admon.General.ͲCorreus
5.319,29 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND2(RESTO)GͲ0(01
EXENTO)/CartaCertificadaES0Ͳ20grNLOCALGͲ0
CORREOSY
4.260,23 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
(01EXENTO)
34 92000 22201 Admon.General.ͲCorreus
SOCIEDADESTATAL Cartacert.anexo(15)0Ͳ20grND1(GRANDES
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/Cartacert.anexo(15)
CORREOSY
125,62 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
0Ͳ20grND2(RESTO)G
34 92000 22201 Admon.General.ͲCorreus
Fra.0728/junio,asesoramientoyconsultoríaparala
ParticipacióCiutadana.
ACE&NIUCONSULTING ImplantacióndelaLeydeTransparencia.Incluye
tambiénformación.
91 92400 22799 Treballsaltresempreses.
6980 B97140271 S.L.
519.238,65

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

NºdeDocumento FechaDto. ImporteTotal Tercero Nombre

ACTA PLE

NºdeEntrada Fecha

Considerant que existeixen factures pendents d’aprovar d’exercicis anteriors que es
necessari la seua aprovació abans del 31/1/2016 pel que fa a FRA. de PROTECCION
GERIATRICA 2005,S.L., per poder incloure-la en la justificació de la subvenció de Serveis
Social Generals, així com unes factures de IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE
ULTIMO RECURSO, S.A. de novembre de 2014 , que hi ha que aprovar per poder pagar i
la factura de IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, S.A. per inclourela en la justificació de la subvenció de la Diputació Provincial de Valencia relativa a les
I.F.S. de 2015 . El import total de les factures que s’inclouen es de 31.595,39.
Per tant es modifica la relació de factures que s’adjunta i que ascendeix a un total de
550.834,04 euros.
Per la qual cosa la proposta d’acord del REX 1/2016 quedaria de la següent forma:

La resta d’apartats de la proposta d’acord no s’alteren.
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ACTA PLE

Per tot el que s’ha exposat, es realitza l’ESMENA transcrita al punt 6.1. Reconeixement
Extrajudicial REX 1/2016 de l’ordre del dia de la sessió del Ple de l’Ajuntament, que tindrà
lloc el dia 28 de gener de 2016.”

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 550.834,04 euros
d`acord amb el detall que s’adjunta.

F/2015/5614 03/11/2015 2015102904000012729/10/2015

F/2015/6140 28/11/2015 2015112704000012127/11/2015

F/2015/6902 31/12/2015 2015122904000011729/12/2015

F/2015/6903 31/12/2015 2015122904000026429/12/2015

F/2015/6904 31/12/2015 2015122904000026529/12/2015

F/2016/34

08/01/2016 4001695090

31/12/2015

F/2016/45

08/01/2016 4001697504

31/12/2015

F/2016/46

08/01/2016 4001701690

31/12/2015

F/2015/3562 24/06/2015 0728

24/06/2015

F/2014/7081 17/12/2014 2014112704000022327/11/2014

F/2014/7082 17/12/2014 2014112704000022227/11/2014

F/2016/263

19/01/2016 GDͲ12

31/12/2015

F/2016/189

18/01/2016 G2015/00740

22/12/2015

Nombre

TextoExplicativo
Organica Programa Economica DescripcióndelaAplic.
Fra.20151029040000127/octubresuministro
EnllumenatPúblic.
IBERDROLACLIENTES, energiaTérminosdepotencia/Términosdeenergía
Suministreenergía
149.545,57 A95758389 S.A.
/Complementosporreactiva
43 16500
22100 elèctrica.
Fra.20151127040000121/noviembreTérminosde
EnllumenatPúblic.
IBERDROLACLIENTES, potencia/Términosdeenergía/Complementos
Suministreenergía
169.891,31 A95758389 S.A.
porreactiva
43 16500
22100 elèctrica.
Facturacionelectricadiciembre/2015/
EnllumenatPúblic.
IBERDROLACLIENTES, Complementosporreactiva/Impuestos
Suministreenergía
168.490,88 A95758389 S.A.
Electricidadsobreexcesosdepotenci
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA Facturaciónelectircadiciembre/2015/Importes
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, alquileres/Importesvariosenergía/Impuestos
Suministreenergía
1.805,68 A95554630 S.A.
sobrelaElectric
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA Facturacióneléctricadiciembre/2015/Importes
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, alquileres/ImpuestossobrelaElectricidad
Suministreenergía
12.820,07 A95554630 S.A.
5,11269632%s/9.933,
43 16500
22100 elèctrica.
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND1(GRANDES
CORREOSY
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/CartaCertificadaES0
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
5.319,29 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
Ͳ50grD1(GRANDESCIUD
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND2(RESTO)GͲ0(01
CORREOSY
EXENTO)/CartaCertificadaES0Ͳ20grNLOCALGͲ0
4.260,23 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
(01EXENTO)
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
SOCIEDADESTATAL Cartacert.anexo(15)0Ͳ20grND1(GRANDES
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/Cartacert.anexo(15)
CORREOSY
0Ͳ20grND2(RESTO)G
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
125,62 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
Fra.0728/junio,asesoramientoyconsultoríaparala
ACE&NIUCONSULTING ImplantacióndelaLeydeTransparencia.Incluye
ParticipacióCiutadana.
6980 B97140271 S.L.
tambiénformación.
91 92400
22799 Treballsaltresempreses.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, FRA.Nº20141127040000223/NOVIEMBRE.
Suministreenergía
15.381,08 A95554630 S.A.
SUMINISTRODELSERVICIOELECTRICO
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, FRA.Nº20141127040000222/NOVIEMBRE.
Suministreenergía
1.369,00 A95554630 S.A.
SUMINSTRODELSERVICIOELECTRICO.
43 16500
22100 elèctrica.
AsistSocialPrServei
PROTECCION
HORASSADDICIEMBRE/DESPLAZAMIENTO
AjudaDomicili.ͲTreballs
9.911,51 B53977013 GERIATRICA2005,S.L. SERVICIOSGRAO
82 23111
22799 altempreses
IBILGESTORDECARGA FRA.G2015/00740/DICIEMBRETERMINALESDE
CargaCochesElectricos.Ͳ
DEVEHÍCULOS
CARGADECOCHESELÉCTRICOS.DPTO.SEGURETAT
CIUTADANA
24 17203
62300 Maquin.,instal.téc
4.933,80 A95625042 ELÉCTRICOS,S.A.
550.834,04

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

NºdeDocumento FechaDto. ImporteTotal Tercero

ACTA PLE

NºdeEntrada Fecha

INTERVENCIONS DEL PLE

Finalitzat el debat, l’Alcaldía-Presidéncia sotmet a votació l’esmena presentada
(comprensiva del dictamen inicial de la Comissió), de conformitat amb el que preveu
l’article 92.3 del ROPLE, la qual s’aprova pel Ple de la Corporació, per 13 vots a favor
(7 PSOE-PSPV, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 12 vots en contra (PP).
En conseqüència, el Ple de la Corporació amb el quòrum indicat, acorda el següent:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención
General Municipal, continuando la tramitación del expediente.

SEGON.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por importe de 550.834,04
euros de acuerdo con el siguiente detalle:
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ALTAVEU

F/2015/6140 28/11/2015 2015112704000012127/11/2015

F/2015/6902 31/12/2015 2015122904000011729/12/2015

F/2015/6903 31/12/2015 2015122904000026429/12/2015

F/2015/6904 31/12/2015 2015122904000026529/12/2015

F/2016/34

08/01/2016 4001695090

31/12/2015

F/2016/45

08/01/2016 4001697504

31/12/2015

F/2016/46

08/01/2016 4001701690

31/12/2015

F/2015/3562 24/06/2015 0728

24/06/2015

F/2014/7081 17/12/2014 2014112704000022327/11/2014

F/2014/7082 17/12/2014 2014112704000022227/11/2014

F/2016/263

19/01/2016 GDͲ12

31/12/2015

F/2016/189

18/01/2016 G2015/00740

22/12/2015

TextoExplicativo
Organica Programa Economica DescripcióndelaAplic.
Fra.20151029040000127/octubresuministro
EnllumenatPúblic.
IBERDROLACLIENTES, energiaTérminosdepotencia/Términosdeenergía
Suministreenergía
149.545,57 A95758389 S.A.
/Complementosporreactiva
43 16500
22100 elèctrica.
Fra.20151127040000121/noviembreTérminosde
EnllumenatPúblic.
Suministreenergía
IBERDROLACLIENTES, potencia/Términosdeenergía/Complementos
169.891,31 A95758389 S.A.
porreactiva
43 16500
22100 elèctrica.
Facturacionelectricadiciembre/2015/
EnllumenatPúblic.
IBERDROLACLIENTES, Complementosporreactiva/Impuestos
Suministreenergía
168.490,88 A95758389 S.A.
Electricidadsobreexcesosdepotenci
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA Facturaciónelectircadiciembre/2015/Importes
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, alquileres/Importesvariosenergía/Impuestos
Suministreenergía
1.805,68 A95554630 S.A.
sobrelaElectric
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA Facturacióneléctricadiciembre/2015/Importes
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, alquileres/ImpuestossobrelaElectricidad
Suministreenergía
12.820,07 A95554630 S.A.
5,11269632%s/9.933,
43 16500
22100 elèctrica.
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND1(GRANDES
CORREOSY
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/CartaCertificadaES0
5.319,29 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
Ͳ50grD1(GRANDESCIUD
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
SOCIEDADESTATAL CartaCertificadaES0Ͳ20grND2(RESTO)GͲ0(01
CORREOSY
EXENTO)/CartaCertificadaES0Ͳ20grNLOCALGͲ0
(01EXENTO)
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
4.260,23 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
SOCIEDADESTATAL Cartacert.anexo(15)0Ͳ20grND1(GRANDES
CIUDADES)GͲ0(01EXENTO)/Cartacert.anexo(15)
CORREOSY
0Ͳ20grND2(RESTO)G
34 92000
22201 Admon.General.ͲCorreus
125,62 A83052407 TELEGRAFOSS.A.
Fra.0728/junio,asesoramientoyconsultoríaparala
ACE&NIUCONSULTING ImplantacióndelaLeydeTransparencia.Incluye
ParticipacióCiutadana.
6980 B97140271 S.L.
tambiénformación.
91 92400
22799 Treballsaltresempreses.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, FRA.Nº20141127040000223/NOVIEMBRE.
Suministreenergía
15.381,08 A95554630 S.A.
SUMINISTRODELSERVICIOELECTRICO
43 16500
22100 elèctrica.
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
EnllumenatPúblic.
DEULTIMORECURSO, FRA.Nº20141127040000222/NOVIEMBRE.
Suministreenergía
1.369,00 A95554630 S.A.
SUMINSTRODELSERVICIOELECTRICO.
43 16500
22100 elèctrica.
AsistSocialPrServei
PROTECCION
HORASSADDICIEMBRE/DESPLAZAMIENTO
AjudaDomicili.ͲTreballs
9.911,51 B53977013 GERIATRICA2005,S.L. SERVICIOSGRAO
82 23111
22799 altempreses
IBILGESTORDECARGA FRA.G2015/00740/DICIEMBRETERMINALESDE
DEVEHÍCULOS
CARGADECOCHESELÉCTRICOS.DPTO.SEGURETAT
CargaCochesElectricos.Ͳ
4.933,80 A95625042 ELÉCTRICOS,S.A.
CIUTADANA
24 17203
62300 Maquin.,instal.téc
550.834,04
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Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

F/2015/5614 03/11/2015 2015102904000012729/10/2015

Nombre
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NºdeDocumento FechaDto. ImporteTotal Tercero

ACTA PLE

NºdeEntrada Fecha

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos, con
cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior.

7.- COMISSIÓ DEL PLE ESPECIAL DE COMPTES. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
7.1.- Rendició del Compte General de l’exercici 2014.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda,
de data 15 de gener de 2016, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal
següent:

Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2014 i els documents que ho justifiquen, i
que han estat rendits i estan conforme amb els llibres de comptabilitat i la resta
d'antecedents documentals, de conformitat amb el que disposen els articles 208 i següents
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i tenint a la vista i
consultats tots els antecedents que s'han cregut convenient per a millor dictaminar respecte
dels extrems que fa referència l'esmentada llei.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tindre lloc el 27 de novembre
de 2015, va dictaminar favorablement la proposta.

ACTA PLE

Vist l’informe emés pel Sr. Interventor General Municipal.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

‘Vista la Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2014.

Cal fer constar l’aprovació del compte general és un acte administratiu de naturalesa
purament comptable, que es limita a reflectir numèrica i comptablement les operacions
realitzades en l’exercici.
L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització per part dels
Òrgans de Control Extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que en ella
es reflectisquen, ni genera responsabilitat per raó de la seua aprovació.
No obstant això cal diferenciar entre els diferents actes de remissió, rendició, presentació i
aprovació del compte general, per la qual cosa amb el present acord es pretén donar
compliment a l’obligació rendició, presentació al Ple de la Corporació i remissió al Tribunal
de Comptes.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, la següent
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Atès que el Compte ha estat exposat al públic per termini de quinze dies hàbils mitjançant
edicte publicat en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 237, corresponent al dia 11 de desembre de 2015, durant els quals i vuit
dies més no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions.

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- D’acord amb el que disposa la legislació vigent, queda rendit el Compte General
de l’exercici 2014 davant el Ple de la Corporació per al seu coneixement i efectes.
SEGON.- Que es remeta el Compte General de 2014 al Tribunal de Comptes i a la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.’
La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat dels seus membres, dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva el Ple de la Corporació per a la seua
aprovació.”

Finalitzat el debat, realitzat conjuntament amb el punt 7.2 de l’ordre del dia, l’AlcaldiaPresidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la
Corporació per unanimitat dels seus membres.
7.2.- Aprovació Compte General exercici de 2014.
El Secretari General del Ple dóna compte del dictamen següent, emès per la Comissió del
Ple Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda,
de data 15 de gener de 2016, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal
següent:

ACTA PLE

ALTAVEU

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

INTERVENCIONS DEL PLE

Vist l’informe emés pel Sr. Interventor General Municipal.
Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2014 i els documents que ho justifiquen, i
que han estat rendits i estan conforme amb els llibres de comptabilitat i la resta
d'antecedents documentals, de conformitat amb el que disposen els articles 208 i següents
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i tenint a la vista i
consultats tots els antecedents que s'han cregut convenient per a millor dictaminar respecte
dels extrems que fa referència l'esmentada llei.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tindre lloc el 27 de novembre
de 2015, va informar desfavorablement el Compte General corresponent a l'exercici 2014,
però així i tot cal elevar la proposta al Ple de la Corporació per a la seua consideració.
Atès que el Compte ha estat exposat al públic per termini de quinze dies hàbils mitjançant
edicte publicat en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la
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‘Vista la Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2014.

Província núm. 237, corresponent al dia 11 de desembre de 2015, durant els quals i vuit
dies més no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Cal fer constar l’aprovació del compte general és un acte administratiu de naturalesa
purament comptable, que es limita a reflectir numèrica i comptablement les operacions
realitzades en l’exercici.
L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització per part dels
Òrgans de Control Extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que en ella
es reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de la seua aprovació.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, la següent

- Organismes Autònoms Administratius:
* Leandro Calvo
* Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
- Tal i com consta a l’Informe de l’Interventor no s’acompanya el de les Societats mercantils
de capital íntegrament propietat de l'Ajuntament perquè no s’han formulat els respectius
comptes de Iniciatives de Comunicació, S.L. ni de Iniciatives Públiques de Gandia S.A.

ACTA PLE

PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General corresponent a
l'exercici de 2014, així com els seus annexos, presentada segons determina l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Compatibilitat Local, i que està integrada pel compte de la pròpia Entitat, i dels següents
ens:

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

PROPOSTA D'ACORD

La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat dels seus membres, dictamina
desfavorablement la proposta transcrita, elevant-la, no obstant això, a la consideració del
Ple de la Corporació”.
INTERVENCIONS DEL PLE
Finalitzat el debat, realitzat conjuntament amb el punt 7.1 de l’ordre del dia, l’AlcaldiaPresidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual es desestima pel Ple de la
Corporació per unanimitat dels seus membres.
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SEGON.- Que es rendeixca el present Compte General de l'exercici 2014 al Tribunal de
Comptes, en la forma i amb la documentació que fa referència la Regla 415 de la Instrucció
de Comptabilitat’.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
En l’enllaç de l’arxiu figuren les intervencions corresponents a la part informativa.

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat del següent:.

4.- Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689 de 31 de desembre de 2015).
5.- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016
(DOCV núm. 7689 de 31 de desembre de 2015).
6.- Escrit del Secretari Primer de les Corts Valencianes de data 15 de desembre de 2015,
(R.E. 41373 de data 23/12/2015), en el qual comunica la recepció de l’acord plenari de data
12 de novembre de 2015, relatiu a la declaració institucional per a la reforma immediata del
sistema de finançament autonòmic.

ACTA PLE

2.- Resolució de 4 de desembre de 2015, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova el calendari de festes locals retribuïdes i
no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2016 (DOCV núm. 7683
de 22 de desembre de 2015).

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

1.- Decret 225/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés
Cultural Immaterial la festa de les Falles de Xàtiva, Gandia, Sueca, Alzira i Torrent (DOCV
núm. 7675 de 10 de desembre de 2015).

3.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS QUE AFECTEN A L’ORGANITZACIÓ
MUNICIPAL:
3.1.- Decret nùm. 0027 de data 8/01/2016, sobre modificació de la delegació
d’atribucions en matèria de recursos humans.
El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 0027 de 8/01/2016, sobre
l’assumpte de referència, del tenor literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3868 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en el
BOP núm. 143 de 28/07/2015), es va atribuir la Delegació d’Administració, Modernització i
Govern Obert (àrea de govern) a favor del membre de la Junta de Govern Local, 4t Tinent
d’Alcaldia i coportaveu del Govern, Sr. José Manuel Prieto Part, a l’empara del que estableix
l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
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2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 26 DE NOVEMBRE DE
2015 AL 20 DE GENER DE 2016
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

(LRBRL), i 11 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal (ROGA),
amb facultats de direcció, gestió i resolutòries en les matèries objecte de delegació.
Així mateix, per decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en
el BOP núm. 143 de 28/07/2015), i a l’empara del que disposa l’article 130-1.B).a) de la
LRBRL i 8 del ROGA, es va crear la Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i
Recursos Humans, determinant-se que el titular d’aquest òrgan directiu central de
l’Administració Municipal exerciria les funcions assignades en l’article 46 del ROGA, així
com les atribucions delegades per l’Alcaldia en matèria de recursos humans, amb facultats
de direcció, gestió i, en el seu cas, resolutòries.

RESOLC
PRIMER.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015
(BOP nº 143 de 28/07/2015), pel qual es va crear la Coordinació General d’Urbanisme,
Habitatge i Recursos Humans, de la qual és titular el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, en els
termes següents:
1. Es modifica el nom de la Coordinació General que passa a anomenar-se d’Urbanisme i
Habitatge.
2. Es suprimeix de l’àmbit competencial d’aquesta Coordinació General la matèria relativa a
recursos humans, referenciada en l’apartat segon, subapartat 2.2 de la part dispositiva del
decret anteriorment esmentat.
SEGON.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3868 de data 3 de juliol de 2015 (BOP
núm. 143 de 28/07/2015), pel qual es va atorgar la Delegació d’Administració,
Modernització i Govern Obert (àrea de govern) al regidor Sr. José Manuel Prieto Part,
addicionant al seu àmbit competencial i amb facultats resolutòries (en aquelles matèries que
siguen de la seua competència) les atribucions següents en matèria de recursos humans:
TERCER.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 4007 de 15 de juliol de 2015 (BOP
núm. 143 de 28/07/2015), pel qual es va delimitar l’àmbit competencial del titular de la
Coordinació General d’Assumptes de l’Alcaldia (òrgan central directiu de l’Administració
Municipal), Sr. Antonio Vicente Enguix Morant (nomenat per la Junta de Govern de la Ciutat
de Gandia en sessió de 17 de juny de 2015), addicionant al seu àmbit competencial les
funcions de direcció i gestió que li assigna l’article 46 del ROGA en matèria de recursos
Página 25 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 32

Amb aquest efecte i vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, continguts
en la LRBRL, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de Règim Local, en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, i en el ROGA (articles 9, 10 i 11).

ACTA PLE

A fi de millorar la gestió del departament de Recursos Humans i aconseguir una major
eficàcia administrativa, resulta convenient modificar l’àmbit competencial dels referits òrgans
superior i directiu municipals.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Posteriorment i complits els tràmits previstos en l’article 130.3 de la LRBRL, la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2015, va nomenar
com a titular d’aquest òrgan el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona.

humans, anteriorment relacionades en el paràgraf SEGON, sota la dependència directa del
Regidor de Govern Delegat de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert.
QUART. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan
o regidor.
CINQUÉ.- Els decrets que s’adopten per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, sent els actes administratius executius i gaudint
de presumpció de legitimitat.

HUITÉ.- L’òrgan delegat ve obligat a informar a l’Alcaldia, de forma periòdica i detallada, de
la gestió de les atribucions que se li deleguen, així com dels decrets dictats; així mateix,
informarà prèviament a l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància o transcendència.
NOVÉ.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província, i donar-ne compte a
la Junta de Govern i al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebren, comunicar
als regidors i òrgans directius afectats, a la resta de membres corporatius i a les direccions
dels departaments municipals, perquè en prenguen coneixement i als efectes procedents; i
inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet i en la web de l’Ajuntament.”

ACTA PLE

SETÉ.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol moment,
en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga advocar-se el despatx de qualsevol
assumpte comprés en la mateixa, de conformitat amb allò previst per la normativa
d’aplicació.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

SISÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 11 de gener de 2016, sense
perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.

3.2.- Decret nùm. 0161 de data 14/01/2016, sobre designació dels membres integrants
del Consell Sectorial de les Dones.
El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 0161 de 14/01/2016, sobre
l’assumpte de referència, del tenor literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2004, va acordar la
creació del Consell Sectorial de les Dones, òrgan consultiu de participació social i de
col·laboració per a aquelles qüestions d’interés per a les dones de la ciutat, dins de l’àmbit
competencial i territorial de l’Ajuntament de Gandia; i aprovar el Reglament regulador de la
seua organització, funcionament i règim jurídic.
Complits els tràmits legalment establerts en la Normativa de Règim Local (arts. 49 i 70.2, en
relació amb el 65.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local), i després de la publicació del text íntegre en el BOP núm. 105, de data 4 de maig de
Página 26 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 32

El Ple de la Corporació es considera assabentat del decret anteriorment transcrit.

2004, en data 22 de maig va entrar en vigor el Reglament del Consell Sectorial de les
Dones.
L’article 5é de la citada norma reglamentària regula els òrgans del Consell que són: la
Presidència, les Vicepresidències, el Ple i la Comissió Executiva; i, en l’article 9é, s’estableix
la composició del Ple com l’òrgan de màxima representació del consell, integrat pels
membres següents:
a) La presidenta i les vicepresidentes.
b) Dones representants de:
-Associacions de dones de la ciutat: un membre per cada associació.
- Associacions d’ONG amb implantació a la ciutat que tinguen, entre les seues
finalitats, la de potenciar la dona immigrant en tots els aspectes: dues.
- Defensor de la Ciutadania: una
- Coordinadora de dones: una.

- Professorat de la ciutat de Gandia: una
- Universitat de Gandia: una
- Dones de qualsevol altra associació participativa de la ciutat de Gandia.
Per pertànyer al Ple del Consell, les entitats hauran de sol·licitar-ho i complir les condicions
següents:
x

Estar legalment constituïdes.

x

No tindre finalitat lucrativa.

x

Que els seus estatuts no es contradiguen amb els objectius que es desprenen
d’aquestes normes.

ACTA PLE

- Coordinadora de la ciutat de Gandia d’AMPA: una.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

- Coordinadores de sindicats: una per coordinadora.

c) Cinc dones que no pertanyen a cap associació de dones.
d) Un representant de cada grup polític amb representació al consistori.

Per resolució de la Presidència del Consell i a proposta de la majoria de les persones
integrants del Ple, el consell es podrà ampliar amb la representació de més entitats.
Constituïda la nova corporació en sessió plenària de 13 de juny de 2015, resultant de les
Eleccions Locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, procedeix actualitzar la composició
del consell.
Vist el decret d’aquesta Alcaldia núm. 4096, de data 21 de juliol de 2015, pel qual es delega
la presidència del Consell de les Dones en la vicealcaldessa i regidora de govern delegada
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de setembre de
2015, pel qual es designen els representants dels grups polítics municipals en aquest òrgan.
Vistes les propostes formulades per les diverses entitats, institucions i associacions amb
representació en aquest òrgan.
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e) També en formaran part un màxim de cinc persones tècniques de l’organització
municipal, amb veu i sense vot.

I en exercici de les atribucions que li confereixen a aquesta Alcaldia els articles 8é de
l’esmentat Reglament i 124.4.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
RESOLC
PRIMER. Designar els membres integrants del Consell Sectorial de les Dones, amb la
composició següent:
Presidenta:
Sra. Lorena Milvaques Faus, vicealcaldessa i regidora de govern delegada d’Igualtat,
Diversitat i Polítiques Inclusives.
Vicepresidenta:
Sra. Àngels Pérez Alarte, regidora de govern delegada de Seguretat, Trànsit, Mediació i
Convivència.

Sra. Liduvina Gil Climent, regidora en representació del Grup Municipal PSPV-PSOE.
Sra. Laura Morant Peiró, regidora en representació del Grup Municipal MÉS GANDIA.
Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual, regidor en representació del Grup Municipal C’s Gandia.
Sra. Mª Emilia Climent Boix, regidora en representació del Grup Municipal PP.
En representació d’altres entitats i institucions:
Sra. Roser Pérez Mas (tècnica de l'Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques
Inclusives).

ACTA PLE

En representació de l’Ajuntament de Gandia

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Vocals:

Sra. Joana Tomás Mas (Associació Dones de Beniopa).
Sra. Amparo Muñoz Moltó (Associació Ames de Casa de Marxuquera).
Sra. Francisca Seguí Poquet (Associació Dones de Benipeixcar).
Sra. Rosario Castillo Ribes (Associació Dones del Grau).
Sra. Violeta Miret Borrull (Associació Dones de Santa Anna).
Sra. Isabel Ribes Castelló (Associació Viudes Borja).
Sra. Eva Bataller Sancho (Associació Tyrius).
Sra. Anna Costa Catalá (Associació Dones en Bloc).
Sra. Mª José Vidal Morant (Associació Dones pel Futur).
Sra. Carla Alezar Toro (Associació Dones de Hui).
Sra. Amparo Peiró Roig (Associació Dones Sordes de Gandia).
Sra. Juana Navarro Blasco (Associació Rosa dels Vents).
Sra. Estefanía Ortiz Ruíz (Asociación Mujeres de Éxito).
Sra. Mercè Morell Gregori (Associació Tirantianes).
Sra. Amparo Palmer Poquet (Creu Roja Espanyola-Assemblea Local Gandia).
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Sra. Florentina Morales Azuaya (Associació Dones del Raval).

Sr. Eduardo Mahiques Estruch (Cáritas Interparroquial).
Sra. Sagrario Torres Cartas (representant Universitat).
Sra. Anna Blanco Beneyto (coordinadora d’Ampes i Centres Públics Gandia).
Sra. Beatriz Sánchez García (Consell dels Joves).
Sr. Francisco Escrivá Moratal (FedaVeïns).
Sra. Silvia Pérez Miret (CGT-La Safor).
Sra. Trini Puig Carbó (UGT).
Sra. María Roig Mena (CCOO).
Sra. Paula Fayos Moragues (STAS).
Sr. Felipe Savall Parets (SPPLB).
Secretaria, per delegació del Secretari General del Ple de la Corporació:

SEGON. Que es procedisca a la constitució del Consell Sectorial de les Dones, als efectes
del seu funcionament, amb subjecció al que estableix el seu reglament regulador.
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia i al Ple de la Corporació.”
El Ple de la Corporació es considera assabentat del decret anteriorment transcrit.
4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA
CIUTAT DE GANDIA, EN SESSIÓ DE 11 DE GENER DE 2016 (PUNT 3.5), SOBRE
AVOCACIÓ I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS.

ACTA PLE

Podran formar part del Consell Sectorial de les Dones aquelles entitats i institucions
legalment constituïdes que tinguen representació en aquest òrgan, d’acord amb el que
preveu l’article 9é del seu reglament.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Sra. Mª José Ferrer Tobarra.

“Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Alcaldessa, de data 8 de gener de
2016, del tenor literal següent:
‘A l’empara de l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), i 19 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal
(ROGA), mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió
celebrada el dia 27 de juliol de 2015 (punt 3.8 de l’ordre del dia), es va delegar en el titular
de la Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans, Sr. Vicent Mascarell
Tarrazona, les atribucions pròpies de la Junta de Govern en matèria de recursos humans
que seguidament es detallen:
x
x
x
x

L’elaboració de la relació de llocs de treball i de l’oferta d’ocupació pública.
Bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball del personal al
servei de l’Ajuntament, i tots els actes que se’n deriven dels procediments de
selecció i/o provisió.
Acomiadament del personal laboral.
Règim disciplinari.
Página 29 de 32

Codi Validació: GTSSGRK7P9L69RDLK39NNZ9SK | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 32

El Secretari General del Ple dóna compte del l’acord següent adoptat per la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada en data 11 de gener de 2016:

x

Les altres atribucions en matèria de personal que no estiguen expressament
conferides a cap altre òrgan.

Atés que l’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment les competències delegades,
tal com determinen els articles 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 116 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el decret d’aquesta Alcaldia de data 8 de gener de 2015, pel qual es modifica la
delegació d’atribucions en matèria de recursos humans, resulta convenient realitzar les
adequacions necessàries en l’organització municipal.

SEGON. Delegar en el regidor de govern titular de l’Àrea d’Administració, Modernització i
Règim Obert, Sr. José Manuel Prieto Part, a l’empara de l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del
ROGA, les següents atribucions:
x
x
x
x
x

L’elaboració de la relació de llocs de treball i de l’oferta d’ocupació pública.
Bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball del personal al
servei de l’Ajuntament, i tots els actes que se’n deriven dels procediments de
selecció i/o provisió.
Acomiadament del personal laboral.
Règim disciplinari.
Les altres atribucions en matèria de personal que siguen delegables i que no
estiguen expressament conferides a cap altre òrgan.

TERCER. Aquesta delegació comprendrà les facultats de resolució mitjançant actes
administratius amb eficàcia respecte de tercers.
QUART. L’acord de delegació produirà efectes des de la seua adopció, sense perjudici de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan
o regidor.
SISÈ. En els decrets que s’adopten per delegació d’atribucions de la Junta de Govern,
s’indicarà expressament aquesta circumstància i s’entendran dictats per la Junta de Govern
com a titular de la competència originària, sent els actes administratius executius i gaudint
de presumpció de legitimitat.
SETÈ. La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, i podrà ser revocada en qualsevol
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PRIMER. Avocar les atribucions anteriorment relacionades en matèria de recursos humans,
delegades en el titular de la Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos
Humans, Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern
de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015.

ACTA PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

Amb aquesta finalitat, es presenta davant la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la
següent

moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se per a sí el despatx o
coneixement de qualsevol assumpte comprés en la mateixa, quan circumstàncies d’índole
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient En tot cas, l’avocació es
realitzarà mitjançant un acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el
procediment, si els haguera, amb anterioritat a la resolució final que es dicte.
HUITÈ. Donar compte al Ple de la Corporació de l’acord adoptat, comunicar als membres
corporatius i òrgans directius interessats i al departament de Recursos Humans, per al seu
coneixement i a l’efecte de la necessària adaptació dels procediments administratius.
NOVÈ. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a general
coneixement i en compliment del que disposa l’article 19.2, en relació a l’11.3, del ROGA, i
inserir així mateix en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la intranet i en la web
municipal’.

Es dóna compte de la Memòria elaborada pel Defensor de la Ciutadania (Sindicatura del
Poble de Gandia), relativa a l'any 2014
INTERVENCIONS

El Ple de la Corporació es considera assabentat de la referida Memòria, als efectes
previstos en l’article 70.1 de la Carta de Participació Ciutadana.

6.- PREGUNTAS ORALS. ( art. 77.6 ROPLE)
Consten en l’arxiu d’àudio de la sessió plenària.
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5.- DACIÓ DE COMPTE DE LA MEMÒRIA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
(SINDICATURA DEL POBLE DE GANDIA), CORRESPONENT A L’ANY 2014 (art. 70 de la
Carta de Participació Ciutadana).

ACTA PLE

El Ple de la Corporació es considera assabentat de l'acord anteriorment transcrit.

Número : 2016-0002 Data : 22/02/2016

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.25
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conéixer les persones assistents, com a
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

L’ALCALDESSA

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

Diana Morant Ripoll

Lorenzo Pérez Sarrión
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(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)

