Excusa la no assistència el Sr.
Interventor General Municipal, Sr.
Jorge García Hernández

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP),
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
Secretari General del Ple:
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión
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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).
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Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA)
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA)
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA)
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA)

A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 5 de maig 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.
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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)

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
PEL
PLE
DEL
L’EXCM.
AJUNTAMENT, EL DIA 5 DE MAIG
DE 2016, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Lorenzo Pérez Sarrión ( 1 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 06/06/2016
HASH: 7085fbd8697461fef016c590b62917c9
Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 06/06/2016
HASH: b05013b755a5f48c6d2fb8b0a24ce04d

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE)

NOTA PRÈVIA

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació acta sessió anterior, de 14 d’abril de 2016.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada en
data 14 d’abril de 2016 (ordinària), i autoritza la seua transcripció al llibre corresponent.

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):

ACTA PLE

ORDRE DEL DIA

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

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.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 26 d’abril de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 20 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de referència i
del tenor literal següent:
'Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el
qual es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de
la Policia Local de Gandia, que han superat els 35 anys de servici a aquest
Ajuntament i compleixen determinats requisits, la distinció anomenada Creu al Mèrit
Policial amb Distintiu Blanc, a l’empara de l’article 5 del decret 124/2013, de 20 de
setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la
Generalitat concedisca al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat
Valenciana.
Atés el que disposa l’article 5 de l’esmentada norma, segons el qual:
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2.1.- Inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Blanc a membres del Cos de la Policia Local de Gandia.

1. La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc s’entregarà al personal dels Cossos de
policia local, siga quina siga la seua categoria, quan es complisca, com a mínim, 25
anys de servici prestat en algun o alguns dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana i s’haja tingut una trajectòria professional excepcional, sense
que consten antecedents desfavorables en l’expedient personal per qualsevol tipus
de delicte, falta o infracció disciplinària, encara que hagen sigut cancel·lats.

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències de la Generalitat, a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blanc, prevista en l’article 5 de l’esmentada norma, als següents membres
integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver complit més de 35 anys de servici
en aquest Ajuntament i complir els requisits exigits en aquest precepte:
- Inspector Joaquin Soler Peiró.
- Oficial Francisco Ramón Yeste Martínez.
- Agent Secundino Galera Martinez.
- Agent Jorge Sansalvador Silvestre.
- Agent José Martínez Morant.
- Agent Juan Ramón Fernández Patón.
- Agent Juan Martin Rodríguez Vivas.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del decret
124/2013, del Consell'.
La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat
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”.
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Per tot l’exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa mitjançant
decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule al Ple de la
Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació, Recursos Humans
i Seguretat Ciutadana, la següent

ACTA PLE

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria
competent en matèria de policia local.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

2. A l’efecte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, es
considerarà servici el temps prestat en les situacions administratives de servici actiu,
segona activitat amb destinació, excedència per atenció de familiars i excedència
per raó de violència de gènere, així com en servicis especials quan esta última
situació s’haja declarat per a l’exercici d’activitats connexes amb la funció pública
policial.

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen
transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 26 d’abril de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de l'Ârea d'Administració,
Modernització i Govern Obert, de data 7 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

ACTA PLE

2.2.- Resolució de l’incident de recusació de l’anterior alcalde, Sr. Arturo Torró
Chisvert, promogut pel funcionari municipal Sr. Emili Josep Sampío Morales en data
26 de març de 2015 (núm. 10374).

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):

I. Mitjançant el Decret 2016-0795, de 17 de febrer de 2016, del regidor de Govern Titular de
l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, es va disposar la suspensió formal del
procediment per a la provisió definitiva del lloc de cap d’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Gandia, amb caràcter previ a pronunciar-se sobre les conseqüències de les
intervencions, respectivament, del Sr. Francisco Javier Reig Garrigues i del Sr. Arturo Torró
Chisvert, conferint-se tràmit d’audiència a tots aquells que hi han intervingut com a
aspirants; al Sr. Francisco Javier Reig (anterior coordinador general d’Alcaldia en matèria de
Recursos Humans); al Sr. José Juan Morant Ripoll (anterior lletrat titular de l’Assessoria
Jurídica); al Sr. Arturo Torró (anterior alcalde de la ciutat) i als integrants de la Comissió
d’Avaluació.
II. En l’apartat tercer de la part dispositiva del Decret 2016-0795 esmentat s’estableix que,
una vegada dut a terme el tràmit d’audiència, se n’ha de retre compte a l’Assessoria
Jurídica Municipal per a emetre’n informe i resoldre allò que pertoque.
III. Una vegada realitzat el tràmit d’audiència, l’Assessoria Jurídica Municipal ha emès en
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‘FETS

FONAMENTS DE DRET
PRIMER. SOBRE L’INFORME DE L’ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
L’informe de l’Assessoria Jurídica Municipal s’ha emès a petició del regidor de Govern
Titolar de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, a través de l’apartat tercer
de la part dispositiva del Decret 2016-0795, de 17 de febrer de 2016, en exercici de la
facultat reconeguda en l’article 56.1 del Reglament orgànic del govern i de l’administració
municipal (ROGA), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 213, de
8 de setembre de 2011.
En els seus fonaments de dret, l’Informe analitza les qüestions que considera que s’han de
resoldre pel Plenari municipal, que tot seguit es transcriuen literalment:
“a).- Si concurrió o no causa de abstención por parte del Sr. Torró Chisvert, y por ende prohibición
de intervenir en el procedimiento de provisión de la jefatura del área de urbanismo, y si procede o
no estimar, en consecuencia la recusación instada por el funcionario Sr. Sampío Morales.
b).- Levantamiento o no de la suspensión operada en el procedimiento de provisión, por
aplicación de lo dispuesto en el art. 77 de la Ley 30/92.
c).- Anulación de los actos y acuerdos en los que haya intervenido el recusado debiendo de
haberse abstenido, con retroacción de actuaciones, por tratarse de actos de trámite.”
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Als fets exposats, els hi són aplicables els següents

ACTA PLE

“que previo dictamen de la Comisión del Pleno correspondiente, se eleve a la
consideración de ésta la siguiente:
PRIMERO.- Estimar la recusación formulada por el funcionario de carrera de este
Ayuntamiento D.EMILIO SAMPIO MORALES frente al que fuera Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento de Gandía, DON ARTURO TORRO CHISVERT, en cuanto a su intervención
en todos los actos y tramites derivados del procedimiento de provisión de un puesto de
Jefe del Área del Servicio de Urbanismo mediando causa de abstención que le impedía
intervenir en el mismo, dejando sin efecto los actos y acuerdos en los que intervino con
retroacción de actuaciones, desde la fecha en que dicha recusación fue presentada.
SEGUNDO.- Que por el órgano competente, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia,
u órgano directivo delegado por ésta, se proceda a depurar los vicios de que adolecen los
actos de trámite en los que indebidamente intervino el recusado y a resolver los efectos de
las recusaciones en su día acordadas, continuando con el procedimiento conforme con lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable.”

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

data 31 de març de 2016, l’Informe número 2016-0030 sobre l’assumpte denominat:
“Recusación del que fuera Alcalde D. Arturo Torró Chisvert, instada por el funcionario D.
Emili Josep Sampio Morales, en el procedimiento de provisión de la jefatura del área de
urbanismo.”, que s’ha incorporat a l’expedient.
IV. L’Assessoria Jurídica Municipal formula, en el seu informe, la proposta que tot seguit es
transcriu literalment:

SEGON. SOBRE LA FUNCIÓ CONSULTIVA DE L’ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
La competència per a emetre l’informe jurídic correspon a l’Assesssoria Jurídica Municipal,
en tant que òrgan directiu responsable de l’assistència jurídica, que compren
l’assessorament jurídic de l’Ajuntament, entre d’altres funcions, de conformitat amb els
articles 51.1 i 52 del ROGA.

La motivació: “in aliunde” respon a que la Jurisprudència, a l’hora d’examinar la motivació
dels actes administratius, no els aïlla, sinó que els posa en interrelació amb el conjunt que
integra els expedients, als qui hi atribueix la condició d’unitat orgànica (SSTS d’11 de març
de 1978, de 16 de febrer de 1988 i de 2 de juliol de 1992), ja que el que és important és que
l’acte no hi aparega desprovist de raons suficients per a ser dictat, que aquestes
s’expressen i exterioritzen per l’Administració i que el destinatari del mateix hi tinga accés
(SSTS de 30 d’abril de 1991, de 7 de maig de 1991 i de 12 de novembre de 1992, entre
d’altres).
Quan la remissió ho és als informes i dictàmens la Jurisprudència ve consignant dues
exigències: Una, que aquests hagen estat emesos pels corresponents òrgans consultius, en
tant que coadjuvants a la formació de la voluntat de l'òrgan actiu o fins i tot a altres
documents. I, dos, que si bé no és necessari que els informes que consten en l'expedient
s'incorporen literalment a la resolució administrativa, conste en la resolució en tant que així
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Atesa la complexitat i extensió de l’Informe de l’Assessoria Jurídica emès al respecte
(Informe número 2016-0030, 31 de març de 2016) i en relació a la seua incorporació a
aquesta proposta, cal matisar-la mitjançant l’aplicació de la tècnica jurídica denominada: “in
aliunde” o per remissió. A tal efecte i tal i com assenyala Maria Jesús Gallardo Castillo
(Revista Actualidad Administrativa, N.º 2, Quinzena del 16 al 31 Ene. 2010, Tomo 1,
Editorial LA LEY), l’esmentada exigència d’incorporar els informes ha sigut matisada per la
jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en moltes sentències (SSTC
174/1987, de 3 de novembre, 27/1992, de 24 de novembre, 150/1993, de 3 de maig,
108/2001, de 23 d’abril i 171/2002, de 30 de setembre i SSTS de 6 de juny de 1980, de 27
d’abril de 1983, 14 d’octubre de 1985, 4 de març de 1987 i de 22 de novembre de 1990,
entre altres moltes), en el sentit de considerar que si aquestos informes consten en
l’expedient administratiu i es posen a disposició dels interessats, la motivació mitjançant
aquesta tècnica denominada: “in aliunde” satisfà les exigències de la motivació, atès que
permet el coneixement pel receptor de l’acte de la justificació de la decisió de
l’Administració.

ACTA PLE

La motivació dels actes administratius en general i d’aquesta proposta en particular, pot
contindre’s en el mateix acte o bé pot realitzar-se per referència a informes existents en
l’expedient i que li poden servir de suport argumental quan se n’incorporen al text, en
exercici de la possibilitat establerta en l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(Llei 30/1992).

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

TERCER. SOBRE LA MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA

ho exigeix la necessitat de donar a conèixer les raons de la decisió administrativa (STS de
19 gener de 2004 i STSJ de Madrid de 29 de juliol de 2004).
Per tot el que s’ha exposat i considerant que, pel que fa a la motivació de la proposta, s’ha
donat compliment a la doctrina jurisprudencial exposada en relació amb la motivació: “in
aliunde” o per remissió prevista en l’article 89.5 de la Llei 30/1992, es formula a la Comissió
d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana la següent

TERCER. Posar a disposició dels interessats l’informe emès per l’Assessoria Jurídica
Municipal, en data 31 de març de 2016 (Informe número 2016-0030), als efectes de donar
compliment al requisit de motivació de l’acte previst per l’article 89.5 de la Llei 30/1992, en
compliment de la doctrina jurisprudencial existent al respecte i exposada en els fonaments
de dret d’aquesta proposta.
QUART. Notificar aquest acord a tots els interessats fent-los saber que, de conformitat amb
l'article 29.5 de Llei 30/1992, contra aquest acte administratiu no cap recurs, sense perjudici
que puguen articular-lo contra l'acte o acord que exhaurisca el procediment.’
INTERVENCIONS
___________________________________________________________________
Finalitzat el debat, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i
Seguretat Ciutadana, amb 4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 vots en
contra (4 PP i 1 C's GANDIA), dictamina desfavorablement la proposta transcrita,
elevant-se aquesta no obstant això, al Ple de la Corporació per a la seua consideració,
debat i votació”.
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SEGON. Que per l'òrgan competent, la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, o òrgan
directiu delegat per aquesta, es procedisca a depurar els vicis que puguen afectar els actes
de tràmit en què indegudament haja pogut intervindre el recusat i a resoldre els efectes de
les recusacions en el seu dia acordades, continuant amb el procediment d'acord amb el que
disposa l'ordenament jurídic aplicable.

ACTA PLE

PRIMER. Estimar la recusació formulada pel funcionari de carrera d'aquest Ajuntament Sr.
Emili Josep Sampío Morales davant de l’anterior alcalde-president de l'Ajuntament de
Gandia, Sr. Arturo Torró Chisvert, quant a la seva intervenció en tots els actes i tràmits
derivats del procediment de provisió d'un lloc de cap de l'Àrea d'Urbanisme com a
conseqüència de la causa d'abstenció que li impedia intervindre-hi, deixant sense efecte els
actes i acords en què va intervindre-hi, amb retroacció d'actuacions des de la data en què
aquesta recusació va ser presentada, prenent com a base els fets i fonaments de dret
exposats en aquesta proposta.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

PROPOSTA DE DICTAMEN

“CONCLUSIONES
1. Concurre causa de abstención en el Concejal Sr. Guillermo Barber Fuster (artículo 28.2.a
LRJPAC), y por tanto no debería intervenir en la deliberación, votación y decisión del asunto
al que se contrae este informe, en los mismos términos en que él asumió su abstención en la
sesión de la JGL de 14 de abril de 2015.
2. En caso contrario, si su intervención pudiera ser determinante para la adopción del acuerdo,
comportaría la invalidez o nulidad de pleno derecho de éste en los términos recogidos en el
artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, debiendo adoptarse las medidas procedentes para evitar
que se prescinda de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.

ACTA PLE

Finalitzat el debat i amb caràcter previ a la votació, per part de la Presidència es recorda la
impossibilitat de l’exercici del vot per part del regidor del Grup Municipal PP senyor
Guillermo Barber Fuster, d'acord amb l'informe emés conjuntament pel lletrat titular de
l’Assessoria Jurídica i el lletrat major, les conclusions del qual llig, prèviament, el Secretari
General del Ple, a requeriment de la Presidència. En ell es recorda al regidor senyor Barber
que, si intervé en aquest assumpte, el seu vot no podrà ser computat, tal com es desprén
de l’esmentat informe jurídic que es troba en l'expedient, les conclusions del qual es
transcriuen a continuació:

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

INTERVENCIONS DEL PLE

Sotmesa, doncs, a votació la proposta d’acord transcrita, s’obté el resultat següent:
Vots a favor: 12 (7 PSPV-PSOE i 5 MÉS GANDIA).
Vots en contra: 12 (11 PP i 1 C’s Gandia) (El Sr. Barber vota en contra, encara que no es
computa, d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica).
Havent-se obtingut l’empat de vots a favor i en contra, es procedeix a una segona votació,
amb resultat idèntic i circumstància d’intervenció del senyor Barber Fuster, després de la
qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 124.4.d) de la LRBRL i 104.3 del ROPLE,
l’Alcaldia-Presidència exerceix el vot de qualitat en sentit favorable a la proposta
d'acord.
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3. La no abstención en los casos en que proceda puede dar lugar a responsabilidad (28.5 de la
LRJPAC).”

En conseqüència, el Ple de la Corporació aprova el següent:
PRIMER. Estimar la recusació formulada pel funcionari de carrera d'aquest Ajuntament Sr.
Emili Josep Sampío Morales davant de l’anterior Alcalde-president de l'Ajuntament de
Gandia, Sr. Arturo Torró Chisvert, quant a la seua intervenció en tots els actes i tràmits
derivats del procediment de provisió d'un lloc de cap de l'Àrea d'Urbanisme, com a
conseqüència de la causa d'abstenció que li impedia intervindre-hi, deixant sense efecte els
actes i acords en què va intervindre, amb retroacció d'actuacions des de la data en què
aquesta recusació es va presentar, prenent com a base els fets i fonaments de dret
exposats en aquesta proposta.

QUART. Notificar aquest acord a tots els interessats fent-los saber que, conformement amb
l'article 29.5 de Llei 30/1992, contra aquest acte administratiu no cap recurs, sense perjudici
que puguen articular-lo contra l'acte o acord que exhaurisca el procediment.

ACTA PLE

TERCER. Posar a disposició dels interessats l’informe emés per l’Assessoria Jurídica
Municipal, en data 31 de març de 2016 (Informe número 2016-0030), a l’efecte d’acomplir al
requisit de motivació de l’acte previst per l’article 89.5 de la Llei 30/1992, en compliment de
la doctrina jurisprudencial existent a aquest respecte, exposada en els fonaments de dret
d’aquesta proposta.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

SEGON. Que l'òrgan competent, la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, o l’òrgan
directiu delegat procedisca a depurar els vicis que puguen afectar els actes de tràmit en què
indegudament haja pogut intervindre el recusat i a resoldre els efectes de les recusacions
acordades al seu dia, continuant amb el procediment d'acord amb el que disposa
l'ordenament jurídic aplicable.

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I ESPORTS. Dictamen (art.
70 ROPLE):
l’Organisme

Autònom

Local

Centre

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Educació, Cultura, Festes i Esports, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2016:
“Es dóna compte de la proposta formulada per la Comissió Especial regulada en l’article 18
dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local CEIC Alfons el Vell, de data 10 de març de
2016, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘ANTECEDENTS DE FET
I. El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, és un organisme
autònom de l'Ajuntament de Gandia, que te com a objectius principals promoure i potenciar
els estudis i investigacions científiques d’interés per a la Safor, la divulgació i edició d’obres
o iniciatives d’interés per a la comarca, així com la coordinació amb altres institucions
culturals, la col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia, i l’assessorament a les entitats
públiques que ho demanen.
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3.1.- Renovació Consell General de
d’Investigacions Comarcals Alfons el Vell.

II. L’òrgan rector del CEIC Alfons el Vell és ell Consell General, integrat pel President, el
Vicepresident i un nombre de Consellers no inferior a 12 ni superior a 25.
III. Els actuals Consellers varen estar nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Gandia en la
sessió del 7 de març de 2012. I l’actual Consell General l va quedar formalment constituït en
la sessió extraordinària que va celebrar e 3 d’abril de 2012.
IV. La durada ordinària del mandat del Consell General del CEIC Alfons el Vell s’establix
estatutàriament en quatre anys. Tanmateix, esta durada podrà ser prorrogada fins al
moment del nomenament del nou Consell General.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Els Estatuts vigents del CEIC Alfons el Vell son els aprovats pel Ple de
l’Ajuntament de Gandia en la sessió del 5 d’abril de 2007, publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de València (BOP) número 154, de 30 de juny de 2007, i estan en vigència des
del 19 de juliol de 2007.
Segon.- Els Estatuts esmentats disposen el següent pel que fa a la condició dels consellers,
i la durada del manament del Consell General: .

ACTA PLE

Aquest decret es va sotmetre al tràmit d'informació pública, per a general coneixement,
mitjançant anunci publicat en el BOP de València núm. 20 de 1-II-2016, inserint-se així
mateix en el tauler d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

V. Per decret del regidor delegat de Cultura número 0180 de data 15 de gener de 2016, es
va iniciar el procediment per a la renovació del Consell General del CEIC Alfons el Vell, i es
va fixar fins al dia 29 de febrer de 2016 el termini per rebre les propostes de nomenament
de consellers que voluntàriament podien formular les entitats assenyalades en l'article 19
dels Estatuts de l'Organisme Autònom.

Article 16.- “El Consell General, que en serà l’òrgan rector el compondran els membres
següents :
a) President

c) Consellers
Assistiran al Consell el secretari i l’interventor municipal”
Article 17.- “...Podran ser consellers totes les persones de reconeguda solvència en el camp
de la cultura i de investigació a La Safor.
El nombre de consellers no podrà ser inferior a 12 ni superior a 25”
Article 21.- “La durada del mandat del Consell General s’establix en quatre anys. Tanmateix,
esta durada podrà ser prorrogada fins al moment del nomenament del nou Consell General.”

Tercer.- El procés de renovació dels consellers, està regulat en els següents articles dels
Estatuts del CEIC Alfons el Vell:
Article 18.- Els consellers seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Gandia, a proposta
d’una comissió integrada pel vicepresident del centre, el director i cinc membres del Consell
General, elegits per sorteig d’entre els seus membres i per a cada ocasió.
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b) Vicepresident

Esta comissió haurà de comptar, almenys, amb quatre membres.
Actuarà com a secretari el del Consell General amb veu i sense vot.

Article 19.- La comissió citada emetrà dictamen en base a les propostes que se li presenten
per part de:
1) Institucions socioculturals i professionals legalment constituïdes i amb activitats a la Safor.
2) Claustres de professors dels centres d’ensenyament públics i privats existents a la comarca.
3) La Comissió Municipal informativa amb competència en la matèria.

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Ratificar la proposta presentada per la Comissió Especial prevista en l’article 18
dels Estatuts de l’Organisme Autònom i nomenar, com a Consellers que han de formar part
del nou Consell General del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, els
següents:
1.- Mar Beltrán Alandete
2.- Isabel Canet Ferrer

ACTA PLE

Tenint en compte els antecedents de fet i els fonaments jurídics exposats, s’eleva a
l’aprovació del Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Educació, Cultura,
Festes i Esports, la següent

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

Complits els tràmits establerts en els Estatuts, la Comissió Especial prevista en l'article 18
d'aquesta norma, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2016, ha formulat per unanimitat
dels seus membres al Ple de l'Ajuntament la proposta de nomenament de 25 consellers per
a formar part del Consell General del CEIC Alfons el Vell.

3.-Juli Capilla i Fuentes
5.- Rafael Delgado Artés
6.- Maite Fernández Pérez
7.- Enric Ferrer Solivares
8.- Gabriel Garcia Frasquet
9.- Joaquín Grau Sala
10.- Anna Mª Igualde García
11.- Santiago La Parra López
12.- Vicenta Llorca Climent
13.- José Lull Garcia
14.- Salvador Mañó Rodero
15.- Enric Marco Soler
16.- Lluís Miret Pastor
17.- Pascual Molina Faus
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4.- Mª José del Olmo Muñoz

18.- Néstor Novell Sanxo
19.- Alberto Peñín Ibáñez
20.- Agustina Pérez López
21.- Juan Sanchis Ortega
22.- Lluís Sevilla Parra
23.- Enric Sigalat Signes
24.- Miguel Vercher Talens
25.- Ximo Vidal Mora
SEGON. Notificar l'acord als nomenats, al CEIC Alfons el Vell i al departament de Cultura,
per al seu coneixement i als efectes previstos a l'article 23 dels Estatuts de l'Organisme
Autònom.’

La Comissió del Ple d’Educació, Cultura, Festes i Esports, per unanimitat dels seus
membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació
per a la seua aprovació.”
INTERVENCIONS DEL PLE

ACTA PLE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

INTERVENCIONS

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE L’ 1 AL 26 D’ABRIL DE
2016 (art. 73 ROPLE).
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
2.- Dació de compte de l’escrit presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular en
el qual es modifica l’adscripció dels membres corporatius d’aquest grup en les
Comissions Permanents del Ple (art. 125 ROPLE).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte l’escrit presentat pel portaveu del Grup
Municipal Popular, de data 13 d’abril 2016 (registrat en el REGPLE amb el núm. 0017), en
el qual es modifica l’adscripció dels membres corporatius d’aquest grup en les Comissions
Permanents del Ple, del tenor literal següent:
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Finalitzades les intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen
transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres.

“Víctor Soler Beneyto, Portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Gandia,
EXPOSA:
Vist l’acord del Ple extraordinari i urgent del dilluns 6 de juliol de 2015:
“-3.-Alcaldia-Presidència. Propostes:
3.4. Creació, denominació, composició, funcions i atribucions de les Comissions
permanents del Ple”.
I els canvis al si del Grup Municipal Popular,
SOL·LICITA:

-Antonio Abad Rodríguez.
-Emi Climent Boix.
-José Vicente Just Moratal.
-Guillermo Barber Fuster.
2 URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS
-Antonio Abad Rodríguez.
-Marta Cháfer Giner.
-Antonio Rodríguez Aparisi.
-Andrés Puig de la Muela.

ACTA PLE

1 ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

Que es tinga per informat els òrgans col·legiats corresponents, respecte la distribució dels
membres corporatius del Grup Municipal Popular a les següents Comissions permanents
del Ple:

-Pilar Gavilá Crespo.
-José Vicente Just Moratal.
-Cristina Moreno Borrás.
-Víctor Soler Beneyto.
4 POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-Elisabeth Moreno Salom.
-Emi Climent Boix.
-Pilar Gavilá Crespo.
-Cristina Moreno Borrás.
5 EDUCACIÓ, CULTURA , FESTES I ESPORTS
-Marta Cháfer Giner.
-Antonio Rodríguez Aparisi.
-Elisabeth Moreno Salom.
-Vicent Gregori Acosta.
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3 ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

Així mateix, este Grup Municipal informa que com a membres corporatius suplents podran
exercir qualsevols dels regidors adscrits al Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de
Gandia”.
El Ple de la Corporació queda assabentat del escrit presentat pel Grup Municipal
Popular, als efectes previstos en l'article 125 del ROPLE.

3.- MOCIONS NO RESOLUTIVES (art. 74 ROPLE):
3.1.- Del Grup Municipal PP, sobre la continuïtat dels treballadors i les treballadores
de les Escoletes Infantils Municipals de Gandia.

“MOCIÓ
Gandia és un dels municipis, amb la xarxa d’Escoletes Infantils Municipals més completa que
hi ha en la nostra província.

Un dels factors més importants per oferir aquest servei públic de qualitat recau en la
encomiable tasca del treballadors i les treballadores de les Escoletes Infantils Municipals.
La satisfacció dels pares i mares respecte els treballadores i treballadores que eduquen els
seus fills i filles és palès.

Aquest reconeixement a la tasca que realitzen els treballadors i les treballadores és
inqüestionable. Per tant, hem de rebutjar qualsevol mesura que comporte un perjudici per als
treballadores i les treballadores.
És obligació dels polítics no sols garantir un servei públic de qualitat sinó també generar un
marc de condicions laborals que incidisca favorablement en la estabilitat i continuïtat dels llocs
de treball dels educadors, educadores i personals no docent de les Escoletes Infantils
Municipals de Gandia.
És per això que el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Gandia proposa l’adopció de les
següents:

PROPOSTES D’ACORD
PRIMERA. Garantir els llocs de treballs dels actuals educadors i educadores així com del
personal no docent de les Escoletes Infantils Municipals de Gandia.
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ACTA PLE

Aquesta Xarxa ofereix un servei públic de qualitat, independentment del model de gestió pel
qual hagen optat els governs municipals de la ciutat al llarg de les legislatures.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la moció no resolutiva presentada pel
Grup Municipal PP, de data 25 d’abril de 2016 (registrada en el REGPLE amb el núm. 20 de
data 26/04/2016), sobre l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

SEGONA. Donar trasllat de l’acord a:
- La Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport.
- Departament de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia”.

3.2.- Del Grup Municipal C's GANDIA, sobre la continuïtat dels treballadors i les
treballadores de les Escoletes Infantils Municipals de Gandia.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la moció no resolutiva presentada pel
Grup Municipal C’s Ciutadans Gandia, de data 25 d’abril de 2016 (registrada en el REGPLE
amb el núm. 21 de data 26/04/2016), sobre l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
“MOCIÓ

ACTA PLE

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb el punt 3.2 de
la part informativa de l'ordre del dia, el Ple de la Corporació queda assabentat de la
moció no resolutiva presentada pel Grup Municipal Popular.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

INTERVENCIONS

Aquesta Xarxa ofereix un servei públic de qualitat, independentment del model de gestió pel
qual hagen optat els governs municipals de la ciutat al llarg de les legislatures.
Un dels factors més importants per oferir aquest servei públic de qualitat recau en la
encomiable tasca del treballadors i les treballadores de les Escoletes Infantils Municipals.
La satisfacció dels pares i mares respecte els treballadores i treballadores que eduquen els
seus fills i filles és palès.
Aquest reconeixement a la tasca que realitzen els treballadors i les treballadores és
inqüestionable. Per tant, hem de rebutjar qualsevol mesura que comporte un perjudici per
als treballadores i les treballadores.
És obligació dels polítics no sols garantir un servei públic de qualitat sinó també generar un
marc de condicions laborals que incidisca favorablement en la estabilitat i continuïtat dels
llocs de treball dels educadors, educadores i personals no docent de les Escoletes Infantils
Municipals de Gandia.
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Gandia és un dels municipis, amb la xarxa d’Escoletes Infantils Municipals més completa
que hi ha en la nostra província.

És per això que el grup municipal C’S CIUTADANS G ANDIA a l’Ajuntament de Gandia
proposa l’adopció de les següents:
PROPOSTES D’ACORD
PRIMERA. Garantir els llocs de treballs dels actuals educadors i educadores així com del
personal no docent de les Escoletes Infantils Municipals de Gandia.
SEGONA. Donar trasllat de l’acord a:
- La Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport.

4.- PREGUNTES ORALS. ( art. 77.6 ROPLE).
Es van formular les preguntes i precs següents:

ORDRE DE INTERVENCIONS

1.- Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)

ACTA PLE

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb el punt 3.1 de
la part informativa de l'ordre del dia, el Ple de la Corporació queda assabentat de la
moció no resolutiva presentada pel Grup Municipal C's Gandia.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

- Departament de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia.”

2.- Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)

4.- Sr. Vicent Gregori Acosta (PP)
5.- Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
6.- Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE)
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3.- Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)

5.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE):
5.1 Del Grup Municipal PP, a favor del Dret Civil Foral Valencià.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la declaració institucional presentada pel
Grup Municipal Popular, a favor del Dret Civil Foral Valencià, registrada en el Registre
General del Ple (REGPLE) amb el núm. 0019 de 25/04/2016, del tenor literal següent:

El manifest de l’AJV recorda que “després de l'abolició dels furs en 1707 i els intents
reiterats per a la seua recuperació en l'àmbit civil,(...) per fi l'Estatut d'Autonomia de 2006,
que reconeix la categoria de Nacionalitat Històrica al poble valencià, assumeix la
importància del dret civil foral valencià dins de l'àmbit competencial de la Generalitat i
restableix plenament la competència que sobre este dret va estar vigent en el Regne cristià
de València des del segle XIII”.
Una eventual declaració d'inconstitucionalitat de les anteriors lleis tindria perjudicials
conseqüències per a la ciutadania i seria contradictòria amb la reforma estatutària de l'any
2006.

ACTA PLE

L'Associació de Juristes Valencianes (AJV) ha elaborat un manifest en què s'insta al Govern
de la Nació, a retirar els diferents recursos contra les Normes de Dret Civil Valencià. Estos
recursos afecten a tres lleis valencianes: la Llei 10/2007, de 2 de març, del Règim Econòmic
Matrimonial Valencià; la Llei 5/2011, d'1 d'abril, de Custòdia Compartida i la Llei 5/2012, de
15 d'octubre, d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
“El Dret Civil Foral Valencià, que va ser restituït en part per les Corts Valencianes a través
de tres lleis sobre Règim Econòmic Matrimonial, Custòdia Compartida i Unions de Fet,
conforma un compendi legal singular del poble valencià, arrelat en la nostra història, i ha
contribuït a regular les relacions durant segles entre els valencians, solucionant els nostres
conflictes amb racionalitat a través de normes autòctones i històriques.

Per tot l'exposat anteriorment presentem al Ple de l´Ajuntament les següents:
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. L´Ajuntament de Gandia s'adherix al manifest de l'Associació de Juristes
Valencians que sol·licita la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de
Dret Civil Foral Valencià.
SEGON. Traslladar este acord a l'Associació de Juristes Valencians així com a les Corts
Valencianes, Presidència de la Generalitat i al Govern d'Espanya.”
INTERVENCIONS
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Al citat manifest s'han adherit diferents municipis de la Comunitat Valenciana així com
diferents associacions i entitats.

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal Popular.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 21.10
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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Finalitzada la sessió, i d'acord amb allò que s'ha anunciat per la Presidència en el
transcurs de la mateixa, es concedix la paraula a la persona que ho havia sol·licitat
(Sr. Pablo Cloquell Palacio) en data 9-03-2016, en representació de UPYD, en relació al
Portal de Transparència, de conformitat amb el que preveu l'art. 72 de la LRBRL, 97
del ROPLE i art. 26 de la Carta de Participació Ciutadana, qui exposa en públic la
sol·licitud de presentar una moció conjunta pels Grups Municipals per tal que
justifiquen les seus despeses de funcionament i la devolució dels diners sobrants.

ACTA PLE

INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC

Número : 2016-0007 Data : 06/06/2016

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)

