Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 03/05/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Oberta la sessió per part de la Sra.
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Presidenta, s’inicia aquesta, d’acord
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
amb la relació dels assumptes
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
especificats en l’Ordre del Dia,
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)(Al final del punt adaptat a l’estructura prevista en
l’article 68 del Reglament Orgànic del
4.1 de la part resolutiva de l’ordre del dia).
Ple (ROPLE).
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)

Qüestió prèvia:

Es fa constar que l’hora d’inici de
la sessió comporta el retràs
arrossegat per la celebració prèvia
Secretari General del Ple:
immediata de la sessió plenària de
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión
la Junta General, pel Ple, com a
Interventor General Municipal:
soci únic de la societat mercantil
Sr. Jorge García Hernández
municipal IPG, SA després de la
finalització de la qual, sense
Comparereix a petició pròpia el Coordinador
solució de continuïtat, ha tingut
General d’Economia i Hisenda:
lloc d’acord amb la convocatòria
efectuada a l’efecte.
Sr. Juan Salvador Gregori Escrivá
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A la ciutat de Gandia, a les 19.48
hores del dia 9 de febrer de 2017, 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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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)

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
PEL
PLE
DEL
L’EXCM.
AJUNTAMENT, EL DIA 9 DE
FEBRER 2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Lorenzo Pérez Sarrión ( 1 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 02/05/2017
HASH: 84eff926e84a83c6b2b557de9b8f9809

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

NOTA PRÈVIA
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.

12

DE

GENER

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova les actes de les sessions anteriors,
celebrades en data 12 de gener (extraordinària) i 26 de gener (ordinària) de 2017, i autoritza
la seua transcripció al llibre corresponent.

2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:
2.1.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 9 de gener
de 2017 (punt 3.6 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova la modificació de la relació de
llocs de treball relativa al lloc reservat a funcionari amb habilitació de caràcter estatal
denominat cap de Comptabilitat Municipal i d’Activitats Empresarials, que passa a
anomenar-se “Titular de l’Òrgan de Comptabilitat Municipal”.
El Secretari General del Ple dóna compte de l’acord referenciat, del tenor literal següent:
“Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat d’Administració,
Modernització i Govern Obert, de data 4 de gener de 2017, del tenor literal següent:
‘ANTECEDENTES
1. La Ley 5/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, estableció la aplicación al municipio de
Gandia del Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población, de acuerdo con
lo establecido en el título X, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (Ley 5/2010), título introducido en la reforma operada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
2. Visto que se considera procedente para los intereses municipales modificar la
denominación y funciones del actual puesto de Jefe de Contabilidad Municipal y de
Actividades Empresariales al objeto de dar cumplimiento a la recomendación cuarta
2
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1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE
(EXTRAORDINÀRIA) I 26 DE GENER (ORDINÀRIA) DE 2017.

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

ORDRE DEL DIA

contenida en el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana
en fecha 12 de diciembre de 2011, en el sentido de que deben segregarse las funciones de
intervención y contabilidad, sin que la intervención deba participar en la gestión económica
de la entidad, así como desvincular el referido puesto de trabajo reservado a personal
funcionario con habilitación de carácter nacional de las actividades empresariales
municipales, vista la prevista liquidación de la empresa pública Iniciatives Públiques, S.A.,
por lo que se propone la denominación de “Titular del Órgano de Contabilidad”. Todo ello en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 133.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
3. Visto que, de conformidad con lo informado por la intervención general municipal, se
considera procedente para los intereses municipales adaptar el sistema de provisión del
referido puesto de trabajo, pasando de “libre designación” a “concurso, unitario u ordinario,
convocado por la Administración Pública competente”, proponiéndose los méritos
específicos municipales para el supuesto del concurso ordinario.

Entre las medidas aplicables a estos Municipios, se encuentra la prevista en el artículo
133.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el que figura como criterios de la gestión
económico financiera la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización
de la gestión económico-financiera.
Atribuyéndose en el artículo 134 de la citada Ley 7/1985 las funciones de
contabilidad a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
SEGUNDO. EN CUANTO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL ACTUAL PUESTO DE
JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL Y DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES,
VARIACIÓN DE FUNCIONES Y ADAPTACIONES RETRIBUTIVAS
La propuesta de cambio de denominación y asignación de nuevas funciones se justifica por
el cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas al objeto de proceder
a la segregación de las funciones de contabilidad de la Intervención Municipal,
desvinculándolas de las actividades empresariales municipales, lo que justifica, además, la
variación del complemento de destino, que queda concretado en el nivel 28 y en el
complemento específico, que queda concretado en 24.697,29 euros para el año 2016,
excluidas las pagas extraordinarias, todo ello siguiendo los criterios de valoración de la
vigente relación de puestos de trabajo, contemplando, para la determinación del
complemento específico, los factores de dedicación especial, horario flexible según las
necesidades del servicio, e implica responsabilidad e incompatibilidad.
3
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Constituye objeto del procedimiento la modificación puntual de la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) en relación con la denominación, funciones y sistema de provisión del actual
puesto de Jefe de Contabilidad Municipal y de Actividades Empresariales, que pasa a
denominarse Titular del Órgano de Contabilidad Municipal, adaptando asimismo los
complementos de destino y específico así como la clasificación, que pasa de Clase
Segunda a Clase Primera, perteneciente a la Subescala de Intervención Tesorería,
Categoría Superior y determinando, como requisito, la posesión de certificado de nivel
medio de conocimientos del Valenciano, expedido por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià.

ACTA PLE

PRIMERO. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO. EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE PROCEDER A LA PROVISIÓN DE
ESTOS PUESTOS DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE CONCURSO, ASÍ COMO LA
CLASIFICACIÓN DEL PUESTO EN LA CLASE PRIMERA, SUBESCALA DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA SUPERIOR.

La clasificación y provisión de los puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales
viene regulada en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. En el apartado 3 del referido artículo
se configura, para la subescala de Intervención-Tesorería, las categorías de Entrada o
Superior. En el apartado 6 del mismo artículo se configura el sistema de concurso con
carácter general, estableciéndose la excepcionalidad para el sistema de libre designación.

ACTA PLE

La modificación puntual propuesta se rige por la Ley 5/2010, de 28 de mayo, de la
Generalitat, por la que se establece la aplicación al municipio de Gandia del Régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población, de acuerdo con lo establecido en el
título X, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; por el
Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del
personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana; por el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional; por el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
por el Reglamento Orgánico del Gobierno y de Administración del Ayuntamiento de Gandia
(BOP nº 213, de 8 de septiembre de 2011).
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CUARTO. RÉGIMEN JURÍDICO

QUINTO. TRÁMITES PREVIOS DE NEGOCIACIÓN Y AUDIENCIA AL INTERESADO.
Respecto a las modificaciones relativas al puesto de trabajo de titular del Órgano de
Contabilidad, que carece del carácter de órgano directivo se ha dado cumplimiento al
trámite de negociación previa en Mesa General de Negociación, celebrada el día 27 de
diciembre de 2016.
Por todo lo expuesto se formula a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Gandia variando la denominación del puesto de Jefe de Contabilidad
Municipal y de Actividades Empresariales, con variación de las funciones que se concretan
en la contabilidad municipal, y modificación de complemento de destino y específico, y
exigencia del requisito de nivel medio del conocimiento del valenciano, expedido por la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, y resto de características que se señalan
4
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El Artículo 9. RD 1732/1994 establece que los expedientes de clasificación de puestos
reservados a habilitados nacionales serán resueltos por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma respectiva, debiéndose publicar las resoluciones correspondientes
en los diarios oficiales.
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ACTA PLE

en la siguiente ficha. El puesto pasa a tener la numeración 06bis/001:
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TERCERO. Solicitar autorización de la Consellería competente en materia de
Administración Pública para la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de
Titular del Órgano de Contabilidad Municipal, pasando a ser el de concurso.
CUARTO. Publicar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo en lo
referente al puesto de Titular del Órgano de Contabilidad Municipal en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Gandia y en la
página web del Ayuntamiento de Gandia (www.gandia.org), para general conocimiento.
QUINTO. Trasladar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento a los efectos de
ratificación de la modificación del complemento específico y del nivel de complemento de
destino, así como para la introducción de la modificación de la denominación del puesto
de Titular del Órgano de Contabilidad Municipal en la Plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Gandia.
6
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ACTA PLE
SEGUNDO. Determinar, como méritos específicos municipales para el supuesto de que se
opte por el sistema de provisión de concurso ordinario, los contemplados en la ficha
referenciada en el apartado anterior.

SEXTO. Facultar a Concejal de Gobierno de Administración, Modernización y Gobierno
Abierto para realizar los actos que sean necesarios para la ejecución del presente Acuerdo’.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la
proposta sobre l’assumpte de referència”.
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia de 9 de gener 2017, anteriorment transcrit, el qual es ratifica pel Ple de la
Corporació, sense debat i amb 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s
GANDIA) i 11 abstencions (PP), la qual cosa implica l’aprovació inicial de la
modificació de la plantilla i la submissió al tràmit d’informació pública.

“Es dóna compte de la proposta presentada per la vicealcaldessa i regidora de govern
delegada de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, de data 27 de gener de 2017,
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘ANTECEDENTS DE FET
I.-L’Ajuntament de Gandia, mitjançant l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, té
previst la creació del Consell LGTBI, com a resultat d’un procés iniciat fa uns mesos amb
l’objectiu de ser representatiu de la situació social en la que es troba la comunitat LGTBI de
la nostra ciutat, així com de ser objecte receptor de les demandes de més participació
activa dels col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i d’aquelles
persones interessades en participar d’aquesta iniciativa, sempre i quan ho facen en
representació d’algun moviment, entitat o col·lectiu de LGTBI.
II.-El Consell LGTBI que es crea és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de
Gandia per a aquelles qüestions d’interès per als col·lectius LGTBI de la ciutat i, en concret,
per a l’exercici d’aquelles competències i funcions que suposen una millora del benestar i
de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que son pròpies del municipi.
III.-El Consell LGTBI es fonamenta per la importància d’aquest col·lectiu tan arrelat en la
vida de la ciutat, per la especificitat de les seues reivindicacions, per les discriminacions per
raó de la seua orientació sexual i/o identitat de gènere, encara existents a la nostra societat,
i per la voluntat explícita dels col·lectius LGTBI de Gandia.
IV.-El Consell de Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de
2016, va informar favorablement la creació d’aquest Consell Sectorial als efectes previstos
en l’article 42 de la Carta de Participació Ciutadana.
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 1 de febrer
de 2017:

ACTA PLE

3.1. Creació Consell Sectorial LGTBI (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i
Intersexuals) de Gandia.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

3.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Dictamen (art. 70 ROPLE):

FONAMENTS DE DRET
Primer- El Consell LGTBI es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Gandia de contribuir
al compliment del mandat contingut en l'article 9.2 de la Constitució Espanyola, que
atribueix als poder públics l’obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la
igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguen reals i efectives, salvant tots
aquells obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud; i facilitar la participacions
dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social del seu municipi.

2. Article 43. Els consells sectorials són òrgans de participació, d’informació i de
proposta de la gestió municipal, referida als diversos sectors d’actuació en els quals
l’Ajuntament té competència.
3. Article 44. La composició, l’organització, l’àmbit d’actuació i el règim de
funcionament dels consells sectorials s’establiran en l’acord plenari corresponent, després
d’un informe del Consell de Participació Ciutadana. En tot cas, cada consell serà presidit
per l’alcalde, o membre de la Corporació en qui delegue, com a vicepresident executiu; la
vicepresidència segona recaurà, necessàriament, en un representant del moviment
associatiu.
4. Article 45. Una vegada s’haja constituït el Consell Sectorial, es dotarà d’un reglament
de funcionament intern, que haurà de ratificar el Ple de l’Ajuntament després del dictamen
de la comissió informativa corresponent i l’informe del Consell de Participació Ciutadana.

ACTA PLE

1. Article 42. El Ple de l’Ajuntament, després de l’informe del Consell de Participació
Ciutadana i del dictamen de la comissió informativa que corresponga, podrà acordar
l’establiment de consells sectorials per a cadascun dels sectors o les àrees de
l’activitat municipal, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i les seues
associacions en assumptes municipals, amb plena subjecció al que estableix el RD
2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.(ROFRL).

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

Segon- La Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter reglamentari ( que
té la naturalesa de Reglament Orgànic) aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 7
de maig de 2003, publicada en el BOP núm. 194 de 16/08/2003, dedica als consells
sectorials el títol 8, articles 42 a 46, dels quals resulta el següent:

a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l’Ajuntament, per a ser discutits en les
comissions informatives municipals corresponents, sobre la base de la funció bàsica de la
potenciació de la participació ciutadana.
b) Participar en l’elaboració del programa anual d’actuació i el pressupost de l’àrea
corresponent.
c) Participar en els patronats, les societats , etc., corresponents.
d) Ser informats dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i el Ple de l’Ajuntament,
pel que fa a aquells temes del seu interès, si així ho sol·liciten.
Sobre la base dels antecedents de fet i dels fonaments jurídics exposats i vist l’informe
favorable emès pel Consell de Participació Ciutadana en sessió del dia 1 de desembre de
2016, es formula al Ple de la Corporació , previ dictamen de la Comissió del Ple de
Polítiques Socials i Participació Ciutadana ( òrgan competent per raó de la matèria) la
següent
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5. Article 46. Són funcions del Consell Sectorial:

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER- Crear el Consell Sectorial de LGTBI (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexual i
Intersexuals) de Gandia, com a òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Gandia
per aquelles qüestions d'interès per als col·lectius LGTBI de la ciutat.
SEGON- El Consell Sectorial de LGTBI estarà integrat pels membres següents:
Presidència nata: L’Alcaldessa.
Presidència efectiva que s’exercirà en qualitat de Vicepresidència executiva: la Regidora
Delegada de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.
Presidència segona: un/una representant de moviment LGTBI.
Un representant de cada grup polític municipal.

x

Associacions LGTBI de la ciutat: un representant de cada identitat sexual o de
gènere per associació.

x

ONG’s amb implantació a la ciutat que tinguen entre les seues finalitats la de
potenciar la diversitat immigrant en tots els aspectes: un/a.

x

Defensor/a de la Ciutadania: un/a.

x

Tècnic/a Àrea de Diversitat de l’Ajuntament: un/a.

x

Sindicats de la ciutat: un/a per sindicat.

x

Coordinadora d’AMPES : un/a.

x

Consell Escolar Municipal: un/a.

x

Universitats de Gandia (UPV, UV): un/a.

x

Membres de qualsevol altra associació, col·lectiu o entitat de la ciutat de Gandia,
que promoguen polítiques igualitàries i de diversitat.

ACTA PLE

x

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

Vocals:

TERCER- El Consell LGTBI funcionarà, sense perjudici del reglament intern que puga
aprovar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 134 a 139 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i, en allò no previst en ells, serà
aplicable el que es disposa sobre funcionament del Ple en el Reglament Orgànic Municipal
del Ple (ROPLE), aprovat en sessió celebrada el 20/10/2011 i publicat en el BOP núm. 100
de 27/04/2012.
QUART- El Consell LGTBI exercirà les funcions que l'article 46 de la Carta de Participació
Ciutadana assigna als consells sectorial, les quals es concreten en les següents:
x

Estimular la participació i l’associacionisme dels col·lectius LGTBI, facilitant la
informació, la difusió, el suport i l’assessorament oportuns en cada un dels àmbits
socials que representen les seues distintes necessitats intergeneracionals.

x

Col·laborar en la redacció del Pla Municipal de Diversitat de la ciutat de Gandia.
9
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Secretari/a Delegat/a: Un/a funcionari/a (per delegació del Secretari General del Ple)
adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.

x

Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la
presència dels col·lectius LGTBI en la societat en tots els àmbits (social, cultural,
polític, laboral, empresarial, investigador, etc.) i atendre específicament aquelles
persones que pateixen situacions greus, amb l’ajuda de personal especialitzat del
Centre de la Diversitat.

x

Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre les associacions, les
entitats i les institucions, ja siguen públiques o privades, que realitzen activitats per a
la promoció dels col·lectius LGTBI.

x

Arreplegar les demandes socials derivades dels distints sectors i col·lectius socials.

x

Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per als col·lectius LGTBI, a fi de
contribuir als canvis que ens conduïsquen a una societat mes justa i solidària,
emprant, amb aquesta finalitat, la divulgació i sensibilització ciutadana.

x

Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facen visibles les
idees, les formes de fer i la veu dels col·lectius LGTBI.

x

Ser consultat abans que els òrgans municipals debaten i aproven assumptes
d’especial incidència en aquest sector.

x

Ser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances que afecten els
col·lectius LGTBI, no sols durant els períodes d’informació pública expressa, sinó
també durant els dels treballs d’elaboració.

x

Proposar la creació de la Comissió Interinstitucional contra la LGTBIfobia, integrada,
entre d’altres, per:
-Sistema Sanitari (Hospital Gandia)
-Sistema Judicial (Jutjats de Gandia)

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

Assessorar els òrgans de l’Ajuntament de Gandia en matèria d’Igualtat i Polítiques
de Diversitat, i formular propostes per a millorar el Centre de Diversitat, així com les
necessàries en qualsevol altra àrea.

ACTA PLE

x

-Sistema Policial (representants de les forces policials de la ciutat)
-Centre de la Diversitat (tècnic/a, coordinador/a, regidor/a)
-Representants d’associacions LGTBI

x

Elaborar una memòria anual d'activitats desenvolupades.

CINQUÈ- Procedir a la constitució formal del Consell Sectorial de LGTBI’.
La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i amb 8 vots
a favor (2 PSPV-PSOE, 2 Més Gandia i 4 PP) i 1 abstenció (C's Gandia), 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 24 membres presents en la
sessió.

10

Codi Validació: 37Q9AGNSSJ9N2RGD7C77ZL5PF | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 18

-AMPES i Consell Escolar Municipal

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictamen (art. 70 ROPLE):
4.1.
Canvi de finalitat de determinades partides d’inversions del Pressupost
Municipal, exp. CF-01/2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 6 de
febrer de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 3 de febrer de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor següent:

En virtut d'allò que s'ha exposat, s’eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, la següent
PROPOSTA D'ACORD
ÚNIC.- Aprovar l'expedient de modificació per canvi finalitat CF-01/2017 del Pla
d'Inversions de la Corporació i el corresponent canvi d'afectació els ingressos
corresponents:

ACTA PLE

Atés que, d'altra banda, en el capítol VI del vigent pressupost existeixen partides els crèdits
de les quals es consideren reductibles en els imports que també després s'indica.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

Atés que les activitats que promou esta Entitat Local en l'àmbit de les seues competències
exigeixen la realització d'inversions determinades per un import de 70.000,00 euros que
després s'indica, superior al dels crèdits existents de les corresponents partides dels
capítols VI i VII, d'inversions, del vigent pressupost.

PARTIDES D'ALTA
Denominació

61-43120-78900 Comerç.- Mercat
Transf. de capital.

Finançament

d’Abastiments.- Préstec

TOTAL ALTES

Import
70.000,00

70.000,00

PARTIDES DE BAIXA
Partida

Denominació

Finançament

Import

66-43120-62200 Mercat d’Abastiments - Edificis i Préstec
altres construccions

70.000,00

TOTAL BAIXES

70.000,00

11
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Partida

La Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, 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 24 membres presents en la sessió.
Quan són les 19.56 hores s’incorpora a la sessió plenària la regidora Sra. Mª Emilia Climent
Boix (PP).
5.- COMISSIÓ DEL PLE ESPECIAL DE COMPTES. Dictamen (art. 70 ROPLE):

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 3 de febrer de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor següent:
‘Vista la Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2015.
Vist l’informe emes pel Sr. Interventor General Municipal.
Vist l’informe emes pel Titular de l’Òrgan de Comptabilitat Municipal.
Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2015 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 HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 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.
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.
12
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 6 de febrer 2017:

ACTA PLE

5.1. Rendició del Compte General de l’exercici 2015.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

Pel tal d’exposar l’assumpte corresponent al punt 5.1 de la part resolutiva de l’ordre
del dia, compareix a petició pròpia, a l’empara de l’article 75.1 del ROPLE, el
Coordinador General d’Economia i Hisenda Sr. Salvador Gregori Escrivá.

Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tindre lloc el 27 de desembre
de 2016, va dictaminar favorablement la proposta.
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. 250, corresponent al dia 30 de desembre de 2016, durant els quals i vuit
dies més no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, la següent
PROPOSTA D'ACORD

La Comissió Especial de Comptes, amb 3 vots a favor (1 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5
abstencions (4 PP I 1 C’s GANDIA), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva
al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.

INTERVENCIONS

ACTA PLE

SEGON.- Que es remeta el Compte General de 2015 al Tribunal de Comptes i a la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana’.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

PRIMER.- D’acord amb el que disposa la legislació vigent, queda rendit el Compte General
de l’exercici 2015.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DIA 11 AL 31 DE GENER
DE 2017 (Art. 73. ROPLE).
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
2.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Pel tal d’exposar els assumptes corresponents als punts 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 de la part
informativa de l’ordre del dia, compareix a petició pròpia, a l’empara de l’article 75.1
del ROPLE, el Coordinador General d’Economia i Hisenda Sr. Salvador Gregori
Escrivá.
13
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F i n a l i t z a t e l d e b a t , l ’ Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit,
el qual s’aprova pel Ple de la Corporació amb 12 vots a favor ( 7 PSPV- PSOE i 5 MÉS
GANDIA) i 13 abstencions (12 PP i 1 C’s GANDIA).

INTERVENCIONS

2.1.- Informe de seguiment de Pla d’Ajust corresponent al 4t trimestre de 2016.

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General
Municipal, sobre l’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2016
(INFORMESINT núm. 0018 de data 31/01/2017), sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 6 de febrer de 2017.
Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 2.1,
2.3 i 2.4 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda
assabentat de l'informe sobre l'execució del pressupost corresponent al 4t trimestre
de 2016, anteriorment referenciat.

2.3.- Informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2016.
El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe de morositat emès pel Tresorer
Municipal, corresponent al quart trimestre de 2016, sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 6 de febrer de 2017.
Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 2.1,
2.2 i 2.4 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda
assabentat de l'informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2016,
anteriorment referenciat.
2.4.- Informe de morositat corresponent a l’exercici 2016.
El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General
Municipal sobre la morositat corresponent a l’exercici 2016 (INFORMESINT núm. 0019 de
data 01/02/2017), sotmès a la consideració de la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i
Polítiques Econòmiques del dia 6 de febrer de 2017:
14
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2.2.- Informe de seguiment sobre l'execució del pressupost corresponent al 4t
trimestre de 2016.

ACTA PLE

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 2.2,
2.3 i 2.4 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda
assabentat de l'informe sobre seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 4t trimestre
de 2016, anteriorment referenciat.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General
Municipal, sobre seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2016
(INFORMESINT núm. 0017 de data 31/01/2017), sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 6 de febrer de 2017.

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 2.1,
2.2 i 2.3 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda
assabentat de l'informe de morositat corresponent a l’exercici de 2016, anteriorment
referenciat.
3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE):

- La Sra. Alcaldessa es disculpa i li indica que ho revisarà a aquest efecte.

3. El Sr. Gregori (PP), en relació amb el servei de bicicletes, pregunta si hi ha contracte
amb l'empresa que actualment el presta, atés que s'han pagat factures de maig a desembre
per un import acumulat superior al que s'exigeix per als procediments negociats.
- El Sr. Ródenas li explica les circumstàncies del contracte, a fi que es mantinguera el servei
en marxa. El procés de contractació ha estat llarg i, si no passa res, la setmana que ve ja es
formalitzarà un nou contracte. Si vol més informació sobre aquest tema, li contestarà per
escrit.
4. El Sr. Gregori (PP), en relació amb el festival celebrat al parc d’Ausiàs March, amb el
consentiment de l'Ajuntament, i les molèsties causades en ell, i atés que l’Ajuntament ha
pagat 4.235 € sense expedient, pregunta si hi ha contracte amb l'organització.
- La Sra. Alcaldessa li contesta que repassarà la documentació i l’informarà adequadament.
5. El Sr. Gregori (PP), vol denunciar la facturació amb una empresa de viatges propietat
d'una exregidora del PSOE i l'elevat nombre de contractacions; i, en aquest sentit, pregunta
si es canviarà d'empresa.
- La Sra. Alcaldessa li respon que no és l'única empresa que ha facturat serveis. En aquest
sentit, li pot passar la relació de totes les que han prestat serveis i pressupostos cada
vegada que l'Ajuntament els ha necessitat. Així mateix, indica que sempre s'adjudica la
15
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2. El Sr. Gregori (PP), efectua un prec en el sentit que se li responguen abans del Ple les
preguntes efectuades sobre contractes, esports i mobilitat.

ACTA PLE

- La Sra. Alcaldessa li contesta afirmativament i la Sra. Pérez li matisa que les tanques
estan dins del solar i que s'està seguint el procediment previst legalment per a la seua
exigència, atés que es tracta d'una propietat privada. No obstant això, l'Ajuntament ha
senyalitzat la zona convenientment, perquè s’hi puga circular amb normalitat.

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

1. El Sr. Rodríguez (PP): En relació amb el recent temporal, pregunta sobre les tanques
caigudes a la via pública, al carrer Padilla núm. 3, i, fent-se ressò de les queixes dels veïns,
pregunta si es va exigir al propietari del solar la seua reposició, o per a evitar perills.

prestació a l'empresa que la fa més econòmica. També li recorda que al principi de
legislatura, atesa la situació econòmica de l'Ajuntament, els proveïdors ni tan sols volien
prestar serveis a aquest. En tot cas, li passarà tota la informació.
6. El Sr. Gregori (PP), pregunta sobre les factures del servei de consergeria al Convent de
Santa Clara, tenint en compte que no està obert al públic i que la suma total ascendeix a
més de vint-i-set mil euros (27.000 €). En eixe sentit, no li consta si existeix contracte, per la
qual cosa li interessa saber com es paga.
- La Sra. Alcaldessa li respon que repassarà la documentació i li contestarà oportunament
per escrit.

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El espacio litoral de la Comunidad Valenciana es un activo territorial de primera magnitud
desde el punto de vista económico, ambiental, cultural y social.
Así, desde el punto de vista ambiental, el espacio litoral es crucial para garantizar la
permeabilidad de la infraestructura verde, evitando su fragmentación. Es el punto de
arranque de la conectividad ecológica y funcional entre este y los espacios terrestres
interiores. Desde el punto de vista cultural, hay que señalar el gran valor patrimonial de los
espacios agrícolas y la continuidad visual que se produce frecuentemente entre esta parte
cultivada del territorio y el espacio litoral.
Los ámbitos costeros no alterados por intervenciones urbanísticas son un importante
recurso territorial por su escasez, utilidad y por qué evitan la formación de conurbación no
deseada en los tejidos urbanos de los municipios costeros. La conurbación se ha convertido
en un fenómeno patológico que banaliza y destruye los paisajes y despersonaliza los tejidos
urbanos de estos municipios.
Por último, el espacio litoral es un recurso básico para la actividad turística, cuyo soporte
principal es el modelo “sol y playa” del litoral. La necesaria recualificación de esta actividad
pasa por la preservación y la regeneración ambiental y paisajística de los espacios
costeros.
Pero al mismo tiempo, el litoral es, sin lugar a dudas, el espacio de la Comunidad
Valenciana más amenazado por expectativas urbanísticas desproporcionadas e
irracionales.
En las últimas dos décadas, la tasa de urbanización en la zona de costa ha sido 3,5 veces
superior al crecimiento de la población en dicha zona, lo cual es un síntoma evidente de
que las políticas de estrategia territorial han resultado inadecuadas. Si no se actúa de forma
diligente, en pocos años se colmatará todo el espacio litoral que no está protegido por la
16
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la Declaració Institucional presentada pel
Grup Municipal C’s Gandia, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
número 0002 de 30/01/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

ACTA PLE

4.1. Del Grup Municipal C’s Gandia, per a sotmetre a nou tràmit de consulta,
participació i informació pública, per un termini de dos mesos, la proposta del Pla
d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL). (REGPLE núm. 0002 de 30/01/2017).

Número : 2017-0004 Data : 02/05/2017

4.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE):

legislación ambiental y el paisaje urbano costero se convertirá en una imagen continua de
conurbación, despersonalizada y banal que desvalorizará el conjunto del territorio.
La situación actual es la de un espacio litoral con más de un 50 % de suelo urbano y
urbanizable en su primer kilómetro de costa, y unos tramos de suelo no urbanizable que no
cuentan con protección ambiental pero ostentan valores territoriales y paisajísticos de
primer orden, los cuales son cruciales para la sostenibilidad conjunta del territorio.

En este sentido, se detecta en la documentación sometida a consulta, de forma inmediata,
una falta de concreción en la cartografía por el uso de escalas gráficas excesivamente altas
que no permiten una adecuada lectura y consulta y, por tanto, no permiten conocer la
trascendencia de lo representado gráficamente. Se echa en falta un desarrollo normativo
más exhaustivo que vaya acompañado de las definiciones de la terminología utilizada, para
evitar en lo posible las erróneas interpretaciones, así como la uniformidad de esta, ya que
se observa el empleo de distinta terminología para el mismo concepto, según el documento
que se consulte. Por último, se detectan omisiones y contradicciones en los contenidos de
los distintos documentos que integran la propuesta del PATIVEL que se ha sometido a
información pública.
Es por ello por lo que el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandía
propone la adopción por el Pleno del Consistorio de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instamos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio a someter a un nuevo trámite de consulta y participación e información pública,
por un periodo de dos meses, de la Propuesta del Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL).
SEGUNDO.- Instamos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio a subsanar y mejorar, previamente a la apertura de este nuevo trámite de
participación e información pública, de la cartografía gráfica, de sus escalas, de la
17
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Por la importancia que presenta todo lo expuesto hasta aquí, consideramos que el trámite
de consulta y participación e información pública del Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) elaborado y sometido a exposición pública por la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, adolece de una falta
de información por parte de la Conselleria hacia los ayuntamientos y de una más escasa
oportunidad de participación, en tiempo y forma adecuados, por parte de los colectivos
sociales, económicos y profesionales de nuestra Comunidad.

ACTA PLE

Por este motivo, creemos necesario disponer de un Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) que actúe sobre este espacio litoral, definiendo
los distintos elementos de su infraestructura verde, sus conexiones con el interior del
territorio, sus relaciones y transición con el borde urbano y que corrija en lo posible los
errores de planificación urbanística que se han producido en los últimos años. Porque
quedan todavía suelos de gran importancia desde el punto de vista del paisaje y de la
continuidad visual -que se enlazan con el espacio cultural agrícola gracias a la propia
permeabilidad del territorio- que requieren ser preservados de la implantación de ciertos
usos y actividades. Su regulación y protección persigue la consecución de una mayor
calidad del litoral y la garantía de su conexión con el resto de la infraestructura verde del
territorio. Todo esto sin olvidar su gran protagonismo económico y social desde el punto de
vista de la puesta en valor del territorio, de su posición como activo imprescindible para la
actividad turística y de su función en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
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Nuestro objetivo principal debe ser la preservación de aquellos suelos de la infraestructura
verde que no cuenten con un régimen de protección específico y adecuado a su gran valor
territorial.

normativa y su definición terminológica y de la coherencia gráfica y terminológica entre los
distintos documentos de consulta.
A tal efecto, este Ayuntamiento de Gandía acuerda dar traslado de la presente declaración
institucional a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que
tiene las competencias en esta materia.”
INTERVENCIONS

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

Diana Morant Ripoll

Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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L’ALCALDESSA

ACTA PLE

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 21.48
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.
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Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal C’s GANDIA.

