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EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 22/12/2017
HASH: e11c89829efc3b5cbb67510c27a4f3c3

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
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).

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
Interventor General Municipal:
Sr. Jorge García Hernández
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A la ciutat de Gandia, a les 19.08
hores del dia 16 de novembre 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.

Codi Validació: AFPEJWKLY4LSYCKZDX3CR4AP9 | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 29

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 16 DE
NOVEMBRE 2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 22/12/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

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.

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 19 D’OCTUBRE DE 2017 (ORDINÀRIA).
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres, aprova l’acta de la sessió
anterior, celebrada en data 19 d’octubre de 2017 (ordinària), i autoritza la seua transcripció
al llibre corresponent.

2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA.
2.1.- Ratificació de l’acord adoptat per la JGCG en sessió celebrada el dia 3 d’octubre
de 2017 (punt 3.7 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova la sol·licitud d’adhesió del
municipi de Gandia al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

ORDRE DEL DIA

"Es dóna compte de la proposta formulada per la regidora delegada de Sanitat Pública,
Polítiques Saludables i Relacions Internacionals, de data 27 de setembre de 2017, del tenor
literal següent:
‘El IV Pla de Salut 2016-2020: “Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques” de la
Comunitat Valenciana perseguix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en
la nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i comptant amb la
participació ciutadana.
El IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula entorn de cinc línies estratègiques, la innovació i
reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les
desigualtats en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida.
Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut i té entre
els seus valors i principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació ciutadana.
Les actuacions en l'àmbit local se centraran en:
2
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte de l’acord referenciat, del tenor literal
següent:

x Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.
x Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els recursos
locals que generen salut.
x Desenrotllament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els
diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal.
L'àmbit local és un entorn essencial per al IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA i per a guanyar salut en el municipi. Els Governs locals tenim una influència
directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la
participació de la ciutadania

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Sol·licitar l’adhessió del municipi de Gandia al IV Pla de Salut 2016-2020 de la
Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interés en els objectius i accions del dit pla
sobre els quals es puga actuar des de l'àmbit local.
SEGON. Facultar l’Alcaldia i la regidora delegada de Sanitat Pública i Polítiques Saludables,
indistintament, per tal de formalitzar qualsevol document relacionat amb la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, segons les dades de filiació i contacte del qual
s'arrepleguen en l'annex d'este document.

ACTA PLE

I per tot aixó i en exercici de les atribucions que tinc delegades per l’Alcaldessa mitjançant
decret núm. 3870, de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28-07-2015), formule a la Junta
de Govern de la Ciutat de Gandia la següent

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

Que l’Ajuntament de Gandia, desde la Regiduria de Sanitat i Polítiques Saludables, està
treballant en esta línea, amb intenció d’aconseguir que la ciutat de Gandia i els seus veïns,
tinguen un estil de vida saludable i amb conseqüencia millor qualitat de vida.

QUINT. Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies este compromís
d'adhesió al IV Pla de Salut.
SEXT. Donar compte de l’acord al departament de Sanitat i Polítiques Saludables’.

Annex
Dades de la persona designada per a coordinar la implementació del IV Pla de Salut
de la Comunitat Valenciana a nivell local

Entitat local

AJUNTAMENT DE GANDIA

Nom i cognoms

LIDUVINA GIL CLIMENT
3
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QUART. Traslladar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i en particular a la
persona responsable de l'Oficina Valenciana d'Acció Comunitària en Salut (OVACS) de la
Direcció General de Salut Pública, el nostre compromís d'adhesió al IV Pla de Salut, als
efectes de comptar amb el seu suport i assessorament.

Càrrec

REGIDORA DELEGADA DE SANITAT I POLÍTIQUES
SALUDABLES

Direcció

Plaça Major, 1

Codi Postal

46701

Localitat

GANDIA

Província

VALENCIA

Grandària del
municipi

75.005 habitantes

Telèfon mòbil

629862700

Email

lgil@gandia.org

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

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Sanitat Pública, Polítiques
Saludables i Relacions Internacionals, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’acord
de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 3 d’octubre de 2017, anteriorment
transcrit, el qual es ratifica pel Ple de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels
seus membres.
3.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):
3.1.- Modificació del règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de
Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de novembre de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. Alcaldessa de data 25 d’octubre de
2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2015 (punt 3 de l’ordre del
dia), va determinar el seu règim de sessions ordinàries en els termes següents:
Primer. Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc els primers dijous de
cada mes, a les 19 hores, des del mes d’octubre fins al mes d’abril, ambdós inclusivament; i
a les 20 hores, en els mesos de maig, juny, juliol i setembre, al Saló de la Casa Consistorial
destinat a aquest efecte o lloc habilitat per a aquesta finalitat.
4
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962959550

ACTA PLE

Telèfon

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

60.934.590,32 m2 /6.093,459 h

Segon. Es faculta a l’Alcaldia, escoltada la Junta de Portaveus, per a modificar el dia i l’hora
de celebració de les sessions ordinàries, si coincideixen en dia festiu o en dies de Setmana
santa, Falles, Nadal i Any Nou, així com en les festes tradicionals en honor a Sant Francesc
de Borja, o si existira causa justificada per a aquesta modificació (com és el cas de les
sessions corresponents als mesos de gener i setembre, les quals se celebraran el dijous
més pròxim al dia 15 de cada mes).

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Modificar el règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació aprovat per
aquest òrgan el dia 6 de juliol de 2015, en els termes següents:
Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran el tercer dijous de cada mes
a les 19:00 hores, al Saló de la Casa Consistorial destinat a aquest efecte o lloc habilitat per
a aquesta finalitat.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia, escoltada la Junta de Portaveus, per a modificar el dia i l’hora
de celebració de les sessions ordinàries, si coincideixen en dia festiu o en dies de Setmana
santa, Falles, Nadal i Any Nou, així com en les festes tradicionals en honor a Sant Francesc
de Borja, o si existira causa justificada per a aquesta modificació’.
La Junta de Portaveus, 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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Aquesta Alcaldia formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Junta de Portaveus,
la següent

ACTA PLE

Considerant el que sobre aquesta matèria disposen els articles 46.2a) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i 58 del Reglament Orgànic del
Ple.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

La Junta de Portaveus, en sessió de 14 de juliol de 2017, va acordar la elaboració d’una
proposta consensuada pels grups municipals per tal de canviar la periodicitat de les
sessions plenàries de caràcter ordinari aprovada a principi de la legislatura, en la qual es
contemplara la possibilitat de traslladar aquestes al dijous de la tercera setmana del mes
corresponent, atenent les circumstàncies concurrents respecte a festivitats que afecten al
municipi de Gandia i altres semblants.

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- Autorització sol·licitada per l’empleat municipal Antoni Josep Deusa Esteve, per
compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia amb l’activitat de
producció i creació de fotografia artística.
Pel Secretari General del Ple es dòna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2017:

autorització de compatibilitat entre el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia i l’activitat
de producció i creació de fotografia artística.
Vist l'informe emès pel Servei de Recursos Humans, el text del qual es transcriu a
continuació:
'1. El Sr. Antoni Josep Deusa Esteve, funcionari de l’Ajuntament de Gandia, va
presentar escrit (Registre Personal d’Entrada 774, de 19 de setembre de 2017),
demanant autorització per a compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament
de Gandia amb amb l'exercici de l'activitat privada de producció i creació de
fotografia artística.

ACTA PLE

‘Vista la sol·licitud formulada per l’empleat municipal Antoni Josep Deusa Esteve, sobre

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de l’àrea d’Administració,
Modernització i Govern Obert, de data 25 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

3. En el seu escrit, el Sr. Antoni Josep Deusa Esteve motiva la seua petició de
compatibilitat en què va a exercir l'activitat de producció i creació de fotografía
artística, sense que aquesta activitat supose cap relació d’ocupació o prestació
de serveis.
4. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques es troba regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre que, en el seu
artícle 19.f) exclou del règim d’incompatibilitats, entre d’altres, l'activitat de
producció i creació de fotografía artística.

Per tot això es proposa a l’órgan competent per a resoldre la presa de
coneixement de la sol·licitud de compatibilitat per part del Sr. Antoni Josep
Deusa Esteve i la correlativa declaració d’innecessarietat d’autorització per
trobar-se aquest supòsit expressament exclòs del règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Es fa advertiment exprés sobre la impossibilitat que l’activitat no comporte cap
6
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2. El sol·licitant té la condició de funcionari de l’Ajuntament de Gandia, adscrit al
Servei d'Esports com a Responsable d’ Instal·lacions i Activitats Esportives
Municipals.

contraprestació econòmica o subjecció a l'Impost d'Activitats Econòmiques
(IAE)'
Per tot el que s’exposa, es formula a la Comissió d'Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana la següent
PROPOSTA DE DICTAMEN
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de compatibilitat presentada pel Sr. Antoni
Josep Deusa Esteve, sobre autorització de compatibilitat entre el seu lloc de treball a
l’Ajuntament de Gandia i l’activitat de producció i creació de fotografia artística.

CINQUÉ. Comunicar el present acord al Servei de Recursos Humans, per al seu
coneixement i efectes.
Aquest acord exhaureix la via administrativa i contra el mateix la persona interessada hi pot
interposar:
A) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'órgan municipal autor del present acte
administratiu. El termini per a interposar el recurs és d'un mes, comptador des de l'endemà de la
recepció de la notificació de l'acord. Una vegada interposat el recurs, no podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació
per silenci administratiu en el transcurs d'un mes, comptador des de la data de la seua interposició,
sense haver-se notificat, i en aquest cas quedarà oberta la via contenciosa administrativa, d'acord
amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions publiques.
B) Recurs contenciós-administratiu, directament, davant el jutjat Contenciós-Administratiu de
València. El termini per a interposar el recurs és:
a) Dos mesos, comptadors des de l’endemà al de recepció de la notificació d’aquest acord, si
no s'ha interposat el potestatiu recurs de reposició,
b) Dos mesos, comptadors des del dia següent al de recepció de la notificació de la resolució
expressa del recurs de reposició; de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (reformada per la Llei
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985 del poder judicial)’.

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”.

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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QUART. Notificar el present acord al sol·licitant, per al seu coneixement i efectes.

ACTA PLE

TERCER. Es fa advertiment exprés sobre la impossibilitat que l’activitat no comporte cap
contraprestació econòmica o subjecció a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

SEGON. Declarar, pels motius exposats, la innecessarietat d’autorització de compatibilitat
per trobar-se l’activitat de producció i creació de fotografia artística expressament exclosa
del règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

4.2.- 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 (Exp. 4779/2017).
Pel Secretari General del Ple es dòna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 7 de novembre 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de l’àrea de Seguretat,
Trànsit, Mediació i Convivència, de data 19 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

1.
La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc s’entregarà al personal dels Cossosde
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.
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.
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.
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
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
8
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Atés el que disposa l’article 5 de l’esmentada norma, segons el qual:

ACTA PLE

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 25 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 concedeix al personal dels
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

‘Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el qual

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.”

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de l'àrea de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, en nom de la Corporació Municipal, l’Alcaldia-Presidència
sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de l’Ajuntament sense
debat i per unanimitat dels seus membres.
4.3.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres
del Cos de la Policia Local de Gandia (exp. 5271/2017).
Pel Secretari General del Ple es dòna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 7 de novembre 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de l’àrea de
Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, de data 31 d’octubre de 2017, en relació a
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
9
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Inspector Rafael Campos Pérez
Oficial Simeón González Caudeli
Oficial Francesc Josep Jaime Soldevila
Oficial Rafael Sanz Chova
Agent Jesús Juan Estruch Mascarell
Agent Jorge Catalá Maronda
Agent Maria Teresa Garcia Vidal
Agent Julián Gómez Romera
Agent Antonio Torres Alfaro
Agent Mario Bataller Calderón
Agent Llorenç Bustos Fernández
Intendent Principal Marcos Cuesta Fernández
Agent Luis Escolano Ballester
Agent Eduardo Giménez Serrano
Agent Lorenzo Lloret Frasquet
Agent Xavier Peiró Martínez
Agent Dionisio Peiró Vitoria
Oficial Juan Vicente Pellicer Moreno
Agent Josep Perelló Garcia
Agent José Ramón Romero Galiana

ACTA PLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver complit més de 25 anys de servici
en aquest Ajuntament i complir els requisits exigits en aquest precepte:

‘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 compleixen determinats requisits, la distinció anomenada Felicitació
Pública, a l’empara de l’article 7 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 7 de l’esmentada norma, segons el qual:
Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents:

4. A títol individual, en qualsevol altre supòsit no previst en els apartats anteriors, però
que d’acord amb els fets i les circumstàncies examinats siguen mereixedors d’un
reconeixement per part de la Generalitat.
5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a les seues
unitats operatives, per a reconèixer-los quan hagen destacat, de manera conjunta,
per un fet o circumstància extraordinària de defensa, promoció i protecció dels drets
i llibertats públiques, o se signifiquen, de forma continuada en el temps, per la
dignificació i prestigi de les policies locals. Estes felicitacions no donaran dret al
reconeixement individual, ni a certificació de felicitació a títol individual.
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.
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
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 de Felicitació Pública,
prevista en l’article 7 de l’esmentada norma, als següents membres integrants del Cos de la
Policia Local de Gandia, a l’haver complit els requisits exigits en aquest precepte:
10
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3. A títol individual, als que hagen realitzat estudis o publicacions d'interès per a la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit o gestió de l’activitat policial. Els estudis
realitzats durant el període d’un any donaran lloc a un únic reconeixement.

ACTA PLE

2. A títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el
compliment de les seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit, i que tinga una repercussió social
important.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

1. A títol individual, als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la
funció policial com dels cossos de policia local.

- Agent David Rodríguez Cabrera
- Agent Florencio Franco Escrihuela
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.’

Pel Secretari General del Ple es dòna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 7 de novembre 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de l’àrea de
Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, de data 31 d’octubre de 2017, 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 compleixen determinats requisits, la distinció anomenada Felicitació
Pública, a l’empara de l’article 7 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 7 de l’esmentada norma, segons el qual:
Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents:
1.

A títol individual, als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la
funció policial com dels cossos de policia local.

2. A títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el
compliment de les seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit, i que tinga una repercussió social
important.
11
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4.4.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres
del Cos de la Policia Local de Gandia (exp. 5558/2017).

ACTA PLE

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de l'àrea de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, en nom de la Corporació Municipal, l’Alcaldia-Presidència
sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de l’Ajuntament sense
debat i per unanimitat dels seus membres.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

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.”

3. A títol individual, als que hagen realitzat estudis o publicacions d’interés per a la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit o gestió de l’activitat policial. Els estudis
realitzats durant el període d’un any donaran lloc a un únic reconeixement.
4. A títol individual, en qualsevol altre supòsit no previst en els apartats anteriors, però
que d’acord amb els fets i les circumstàncies examinats siguen mereixedors d’un
reconeixement per part de la Generalitat.

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 : 2017-0012 Data : 22/12/2017

5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a les
seues unitats operatives, per a reconèixer-los quan hagen destacat, de manera
conjunta, per un fet o circumstància extraordinària de defensa, promoció i protecció
dels drets i llibertats públiques, o se signifiquen, de forma continuada en el temps,
per la dignificació i prestigi de les policies locals. Estes felicitacions no donaran dret
al reconeixement individual, ni a certificació de felicitació a títol individual.

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 de Felicitació Pública,
prevista en l’article 7 de l’esmentada norma, als següents membres integrants del Cos de la
Policia Local de Gandia, a l’haver complit els requisits exigits en aquest precepte:
-Oficial Antonia Reina Barberán
-Agent Daniel Milvaques Seguí
- Agent Rubén Castilla Sánchez
- Agent Roberto Tenorio Martín
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
12
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PROPOSTA D’ACORD

proposta transcrita i l'eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de l'àrea de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, en nom de la Corporació Municipal, l’Alcaldia-Presidència
sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de l’Ajuntament sense
debat i per unanimitat dels seus membres.

5.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictamen
(art. 70 ROPLE):

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 3 de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de referencia i del tenor
literal següent:
‘ANTECEDENTES
1. Con fecha 27 de octubre de 2016, por parte de D. Rafael Calabuig París, en
representación de GANDIA DESARROLLO, S.L, Agente Urbanizador del Programa de
Actuación Integrada del sector “Les Foies”, se ha solicitado que se proceda a la
modificación de la estipulación 3.3 del Contrato para el Despliegue y Ejecución del
Programa de Actuación Integrada del Sector Les Foies en el sentido de ampliar el plazo de
ejecución de la obra de urbanización hasta el mes de marzo de 2018, con el fin de llevar a
buen término la finalización del mismo.

ACTA PLE

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del següent dictamen emès per la Comissió
del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 8 de
novembre de 2017:

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

5.1.- Quarta pròrroga del termini d’execució del Programa d’Actuació Integrada sector
Les Foies (PP-613).

2. En fecha 1 de noviembre de 2017, el Jefe de Área de Urbanismo y el Jefe del Servicio
de Actuaciones Municipales, en relación a la solicitud de prórroga formulada, emiten
informe en sentido favorable a la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de la obras
de urbanización debido a la situación económica actual y la escasa actividad edificatoria por
el plazo solicitado de seis (6) meses.
A los anteriores antecedentes de hecho le corresponden los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la prórroga de los plazos de ejecución del Programa de
Actuación Integrada
En relación con la prórroga de plazos, interesa hacer constar que de conformidad con la
Cláusula 3.3 del Contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación
Integrada de la Unidad de Ejecución Única “Les Foies” firmado entre el Ayuntamiento de
13
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En dicho escrito la empresa GANDIA DESARROLLO S.L., “renuncia a la revisión de
precios y retasación de cargas que pudiera tener su origen en la ampliación de plazo
solicitada”.

Gandia y el Agente Urbanizador con fecha de 28 de enero de 2008, el plazo límite para la
finalización de las obras era de 24 meses, contados a partir de la fecha efectiva en que se
inicie la ejecución de las obras una vez resuelto el condicionante expuesto en la resolución
del Conseller de Territorio y Vivienda en la que se aprobó definitivamente la Homologación
Modificativa del Sector.
No obstante y según contemplaba la Cláusula 3.5 de dicho Contrato, previa petición
razonada y fundada del Urbanizador, quince días antes del vencimiento, se podría acordar
la prórroga del plazo de ejecución.
Considerando en este sentido, el informe emitido por parte del Jefe de Área de Urbanismo y
del Jefe de Servicio de Actuaciones Municipales en el que se indica que se considera la
oportunidad y conveniencia de ampliar el plazo de ejecución final en 6 meses que se
transcribe a continuación:

2. Con fecha de 27 de marzo de 2011 se suscribió el Acta de Comprobación del Replanteo
entre los representantes del Contratista y del Agente Urbanizador y la Dirección de Obras,
indicándose el inicio de las obras al día siguiente de la presente Acta.

3. Con fecha de 15 de julio de 2011 se suscribió Acta de Suspensión Temporal de obras entre
los representantes del Agente Urbanizador, el Contratista y la Dirección de Obras. Se
justificaba en dicha acta esta suspensión en que las obras de urbanización se encontraban
condicionadas por no disponer de determinadas autorizaciones administrativas necesarias
(Confederación Hidrográfica del Júcar , Entidad Pública de Saneamiento y Diputación de
Valencia)

ACTA PLE

Ayuntamiento de Gandia y el Urbanizador del Sector “Les Foies”, en virtud del cual se
estipula un plazo de ejecución de 24 meses, contados a partir de la fecha efectiva en que se
iniciara la ejecución de las obras una vez resuelto el condicionante expuesto en la resolución
del Conseller de Territorio y Vivienda por la que se aprobó definitivamente la Homologación
Modificativa del Sector.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

1. “Con fecha 28 de enero de 2008, se firma el correspondiente Convenio Urbanístico entre el

representantes del Agente Urbanizador, el Contratista, la Dirección de Obras y el
Ayuntamiento de Gandia, mediante la cual se procede al levantamiento de la suspensión
temporal de obras de las obras de urbanización Sector “Les Foies” reanudándose las
mismas, siendo efectiva la reanudación al día siguiente a la firma del a presente acta.

5. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2014, acordó:
Primero. Aceptar la solicitud formulada por la mercantil GANDIA DESARROLLO, SL, de fecha 29
de noviembre de 2013, en referencia a la ampliación de los plazos finales y parciales
correspondientes a la ejecución de las obras de urbanización del Sector “Les Foies”, y conceder
una prórroga de 24 meses para finalizar el Programa y solicitar la recepción de las mismas.
Segundo. Emplazar a la mercantil Urbanizadora con objeto a aportar un nuevo cronograma y
Plan de Etapas adaptado al plazo prorrogado de 24 meses, que no generará, en ningún caso, un
derecho a favor del Agente Urbanizador que habilite a una retasación de cargas o a una revisión
de precios por dicho concepto.

6. Con fecha 27 de julio de 2015 la Junta de Gobierno de la ciudad de Gandia aprobó
definitivamente el Texto Refundido correspondiente a la modificación número 1 del Proyecto
de Urbanización del Sector Les Foies.

14
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4. Con fecha 23 de marzo de 2012 se suscribió Acta de Reanudación de Obras entre los

7. El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de marzo de 2016 acordó:
PRIMERO.- Aceptar la solicitud formulada por la mercantil GANDIA DESARROLLO, S.L., de
fecha 22 de enero de 2016, en referencia a la ampliación de los plazos finales y parciales
correspondientes a la ejecución de las obras de urbanización del Sector “Les Foies”, y conceder
una prórroga de 12 meses para finalizar el Programa y solicitar la recepción de las mismas.
SEGUNDO.- Emplazar a la mercantil Urbanizadora con objeto a aportar un nuevo cronograma y
Plan de Etapas adaptado al plazo prorrogado de 12 meses, que no generará, en ningún caso, un
derecho a favor del Agente Urbanizador que habilite a una retasación de cargas o a una revisión
de precios por dicho concepto.

Por lo que se refiere a la justificación de la nueva prórroga se aducen los siguientes argumentos:

- Que a fecha de hoy se han ejecutado más del 95% de las obras de urbanización del
programa, habiéndose aprobado el cobro de 18 de las 20 cuotas de urbanización
previstas en la Cuenta de Liquidación Provisional aprobada.

-

Que la mercantil GANDIA DESARROLLO, S.L., pese a la difícil coyuntura económica
nunca ha solicitado la suspensión de la ejecución del programa prevista entre otras en la
Disposición Transitoria Octava de la Ley 5/2014 como ha sucedido con la mayoría de
programas en ejecución de la Comunidad Valenciana, continuando la ejecución de la
misma pese a las incertidumbres económicas anteriores y actuales que afectan al sector
inmobiliario. Esto ha sido posible entre otras cosas, gracias al espaciamiento en el cobro
de las cuotas de urbanización a los propietarios, los cuales están en mejor disposición de
afrontar el importe de las cuotas de urbanización, si entre las mismas hay un lapso de
tiempo razonable. Ello debido a la inexistencia de perspectivas en el mercado
inmobiliario residencial y la imposibilidad de financiación bancaria de las obras de
urbanización.

-

Que de acuerdo con el informe de la Dirección de Obra sobre el plazo previsto para
finalización de las obras, que recoge el informe emitido por el empresario constructor
adjudicatario de las obras de urbanización, se estima un plazo de ejecución de dos (2)
meses adicionales a partir de que esté en servicio la instalación eléctrica del sector,
plazo desconocido para esa UTE al depender exclusivamente de la Compañía receptora
de la instalación. En este sentido la Dirección de Obra manifiesta que toda la
documentación correspondiente a la instalación eléctrica fue presentada el pasado 31 de
julio. Desconociendo esa Dirección de Obra cuando se procederá a realizar las
conexiones y poner en servicio la instalación, estima prudente asumir tres meses
adicionales para finalización del trámite.

Considerando que la Junta de Gobierno de la ciudad de Gandia, en sesión celebrada el día 27 de
julio de 2015, aprobó definitivamente el Texto Refundido correspondiente a la modificación número 1
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Aceptar la solicitud formulada por la mercantil GANDIA DESARROLLO, S.L., de
fecha 17 de
febrero de 2017, en referencia a la ampliación de los plazos finales y parciales correspondientes a
la ejecución de las obras de urbanización del Sector “Les Foies”, y conceder una prórroga de 6
meses para finalizar el Programa y solicitar la recepción de las mismas de acuerdo con el nuevo
cronograma y Plan de Etapas presentado, adaptado al plazo prorrogado de 6 meses, que no
generará, en ningún caso, un derecho a favor del Agente Urbanizador que habilite a una
retasación de cargas o a una revisión de precios por dicho concepto.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 6 de abril de 2017 acordó:

ACTA PLE

8

del Proyecto de Urbanización del Sector “Les Foies”.
Considerando que el contrato de 28 de enero de 2008, entre el Ayuntamiento de Gandia y el
Urbanizador del Sector “Les Foies”, establece en su Cláusula 3.5. la posibilidad de prórroga del plazo
de ejecución previa petición fundada del Urbanizador.
Considerando que la mercantil GANDIA DESARROLLO, S.L., renuncia expresamente en su escrito a
la revisión de precios y retasación de cargas que pudiera tener su origen en la ampliación de plazo
solicitada.

En relación con la prórroga de plazos, las actuaciones urbanizadoras llevadas a cabo a
través del sistema de gestión indirecta, como es el caso <<precisarán del compromiso del
promotor al desarrollo en los plazos, compromiso que se materializa en el convenio que
suscribe con la Administración.
Se ha señalado que una de las principales obligaciones del Programa es fijar el plazo de
ejecución del planeamiento, por ello, todos los Programas deben contener un cronograma
en el que se especifique un calendario, con las diferentes fases y trabajos a ejecutar >>,
aunque este autor reconoce la posibilidad de que <<Se pueden aprobar Programas con
plazos más amplios o prorrogar los de los Programas ya existentes>>.

ACTA PLE

Por lo que, de acuerdo con lo expuesto, se considera procedente informar favorablemente la
ampliación del plazo de ejecución de las obras de urbanización debido a la situación económica
actual y la escasa actividad edificatoria por un plazo de 6 meses.”
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Considerando que a la vista de los informes emitidos que por parte de la Dirección de Obras del
Sector Les Foies y por parte del Contratista adjudicatario de la obra, que se adjuntan al escrito
presentado, y dado el estado en que se encuentran los trabajos, con más del 95% de los mismos ya
ejecutados, el Agente Urbanizador considera que el plazo previsto de ejecución de obra es de 6
meses contados a partir del mes de octubre, con lo que la obra puede quedar finalizada en marzo de
2018.

Por lo que se refiere a la posible revisión de precios del contrato de obras, derivado de la
prórroga que a continuación se propone, y la posible retasación de cargas que pudiera
derivarse de la misma debe acudirse el régimen previsto en RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo
artículo 89 y ss. se prevé la revisión de precios en los contratos de las Administraciones
Públicas.
En este sentido, consta expresamente la renuncia formulada por parte del agente
urbanizador, en virtud del cual se renuncia expresamente a la revisión de precios que
pudiera derivarse de dicha ampliación.
Por lo que se refiere a la renuncia a la revisión de precios, interesa hacer constar que se
trata de un derecho reconocido al contratista, que la Administración sólo puede desconocer
cuando así se hubiera pactado.
A este respecto se llega a la consideración de que se trata de un derecho renunciable por
parte del contratista, tal y como declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid nº 874/2005, de 24 de junio.
Dicha posibilidad se encuentra regulada en la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de
16
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Segundo: Inaplicación del sistema de revisión de precios o de retasación de cargas
derivado de la prórroga del presente Convenio.

abril de 2012 o la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Conteciosoadministrativo, de 21 de julio de 2011 que recogen supuestos de hecho en el que se
excluye la revisión de precios, cuando esta es admitida por parte del empresario
constructor.

En primer lugar, porque la calificación de los motivos de concesión de la prórroga como no
imputables al contratista lo es a los exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP
, en cuya aplicación se concede, esto es, para permitir a aquél que cumpla sus compromisos, porque
en otro caso, si la demora en la ejecución obedeciera a causa imputable a aquél, de acuerdo con el
artículo 95.3 del TRLCAP , la regla general es que la Administración puede optar indistintamente por
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias que en él se establecen.
Y evidentemente que esas causas se califiquen como no imputables al contratista, lo que aquí no es
objeto de discusión, no implica que la demora en el plazo de ejecución resulte por ello imputable a la
Administración,(…)
En segundo lugar porque la prórroga del plazo de ejecución del contrato concedida a la contratista no
supone la alteración del principio general contenido en el artículo 98 de la TRLCAP , según el cual la
ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, (…)
Y en tercer lugar porque la revisión de precios, según resulta del precedente fundamento, al que nos
remitimos a fin de evitar innecesarias reiteraciones, quedó clara y tajantemente excluida

Tercero: Órgano competente para la modificación del Convenio Urbanístico.
Por lo que se refiere al órgano competente para acordar la modificación de las cláusulas
contenidas en el Convenio Urbanístico, interesa hacer constar que dicha atribución debe
realizarse por el mismo órgano municipal que aprobó el mismo.
17
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(…)No hay en la figura aplicada ninguna consideración normativa que pueda vincularse a la
reparación "del perjuicio causado a mi representada por la ampliación del plazo de ejecución de las
obras", como defiende la recurrente, pues ni la iniciativa, ni la ocasión, ni la finalidad de esa prórroga,
están concebidas en interés contractual de la Administración , ni representan el ejercicio por parte de
ésta de sus prerrogativas en orden a alterar los términos del mismo, agravando con ello la posición
jurídica del contratista y quebrando el equilibrio económico del mismo, o haciendo entrar en juego la
excepción al principio de riesgo y ventura, sino que, antes bien, se está ante una plasmación genuina
y normal de este último postulado, en la medida en que la extensión temporal del plazo de ejecución
se funda en el interés y ofrecimiento de aquel y representa un beneficio que palia y elude los efectos
negativos del incumplimiento.

ACTA PLE

"TERCERO.- Respecto a la cuestión de la revisión de precios,(…) , la prórroga a solicitud del
contratista regulada por el articulo 96.2 TR y articulo 100 del Reglamento General , presenta unas
características muy distintas. Basta para ello con verificar que su enclave sistemático es el de la
ejecución e incumplimiento por demora del contrato, y que el precepto legal en que se integra la
configura como una fórmula de excepción a la aplicación de las medidas con que la Administración
cuenta frente al incumplimiento; la resolución del contrato y la imposición de penalidades. Bien es
cierto que, atendido lo que establece el articulo 100 , resulta condición subyacente la prórroga a
instancia del contratista la invocación de causas no imputables al mismo, pero todo el encaje de la
figura, -y de ello da testimonio el apartado 2 de dicho precepto-, es propio de una facultad del
obligado orientada a evitar que la Administración de por extinguido el contrato o imponga las
penalidades a que haya lugar.(…), pues es todo un contrasentido que una facultad concebida
legalmente para permitir que el contratista ofrezca cumplir su compromiso antes de soportar las
consecuencias negativas derivadas de su morosidad, tal y como dice el artículo 96.2 TR , se
transforme para él en una ventaja contractual no pactada ni derivada del contrato, que premie, y
hasta incentive, tal retraso.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

En este sentido en dicha sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011 se indica:

En este sentido, corresponde al Pleno, tanto la aprobación del Programa como de las
modificaciones sustanciales que se realicen sobre el mismo, todo ello de conformidad con
el art. 137 de la Ley Urbanística Valenciana.
Dicho acuerdo debe adoptarse por la mayoría simple de sus miembros, todo ello de
conformidad con el art. 47.1 LBRL
Visto lo expuesto, se eleva a consideración de la Comisión Municipal del Pleno de
Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Urbanos la siguiente

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat del següent:
1.1.- Escrit de data 17 d’octubre de 2017 (R.E. núm. 42331 de 31/10/2017) del secretari
primer de les Corts Valencianes, pel qual es comunica a l’Ajuntament que la Mesa de les
Corts, en reunió de 17 d’octubre de 2017, ha tingut coneixement dels acords adoptats pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de setembre de 2017, sobre l’acabament de les obres
de l’autovia CV-60 i la necessitat d’un consens bàsic respecte al model lingüístic educatiu
valencià.
1.2.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de data 9 de novembre
de 2017).

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 7 D’OCTUBRE FINS AL 6
DE NOVEMBRE DE 2017 (art. 73 ROPLE).
El Ple de la Corporació es considera assabentat.
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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.

ACTA PLE

ÚNICO.- Aceptar la solicitud formulada por la mercantil GANDIA DESARROLLO, S.L., de
fecha 27 de octubre de 2017, en referencia a la ampliación de los plazos finales y parciales
correspondientes a la ejecución de las obras de urbanización del Sector “Les Foies”, y
conceder una prórroga de 6 meses para finalizar el Programa y solicitar la recepción de las
mismas, que no generará, en ningún caso, un derecho a favor del Agente Urbanizador que
habilite a una retasación de cargas o a una revisión de precios por dicho concepto’.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

PROPUESTA DE ACUERDO

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).
Es van formular les preguntes i els precs següents:
1.- La Sra. Marta Cháfer Giner (PP), en relació a l'expedient de contractació de les
escoletes infantils, i d'acord amb el que se la va informar en la passada Comissió
d'Educació, pregunta si ja ha estat presentada la documentació requerida i quan tindrà lloc
l'adjudicació definitiva i, per tant, s'aplicaran els nous preus.

3.- El Sr. Guillermo Barber Fuster (PP), en relació a la inversió compromesa per
l'Administració estatal per al desdoblament de la via fèrria entre Gandia i Cullera i les
actuacions futures al tren Gandia-Dénia, efectua un prec a la Sra. Alcaldessa, a fi que
posicione l'Ajuntament de Gandia al qual representa, en la línia de consens amb els
municipis de Dénia i Gandia, atés que té coneixement que no s'ha destinat cap quantitat al
tren Gandia- Dénia.
- La Sra. Alcaldessa li recorda que actualment el Ministeri està resolent les al·legacions
efectuades al projecte del tren Gandia-Dénia, que encara no està acabat, cosa que, pel que
sembla, va molestar l'Administració estatal. Com que la inversió compromesa sí que està
disponible en el desdoblament de la línia del ferrocarril actual, entén que no és moment
encara per comprometre recursos en un tema que encara no té el preceptiu projecte. De
totes maneres, es compromet a informar-se’n i a informar al respecte els grups dels
avanços que es produïsquen. En tot cas, es continuarà reclamant, en la mateixa posició de
la Generalitat Valenciana, perquè el futur tren Gandia-Dénia, prioritze l'inici dels treballs en
el tram Gandia-Oliva.
4.- El Sr. Víctor Soler Beneyto (PP), en referència a la present concentració a la plaça de
l'Ajuntament de diverses formacions polítiques, entre les quals es trobava Esquerra
Republicana de Catalunya i Més Gandia, en la qual es va sentir que qualificaven l'aplicació
de l'article 155 de la Constitució com un cop d'estat, van donar suport a l'alliberament de
presos polítics del referèndum independentista i tenint en compte que es trobaven membres
del Govern municipal de Gandia, entre els quals es trobava present la vicealcaldessa Sra.
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- El Sr. Ródenas li recorda que les actuacions denunciades a l'anterior govern eren en
terrenys qualificats de parc i zona urbana segons el Pla General d'Ordenació Urbana. En
les obres citades al polígon Alcodar, tan sols s'ha arrencat un arbre que no podia ser
trasplantat. El resultat així ha estat, i així es pot comprovar in situ, igual que el de les
actuacions dutes a terme a la platja de Venècia. En aquest sentit, li recorda que
efectivament en l'àmbit de l’ Alcodar, per ser una zona qualificada de serveis i no zona
verda, es tracta, efectivament, d'un bosc efímer.

ACTA PLE

2.- El Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP), en relació a les obres del polígon Alcodar i a la
vista dels arbres que han estat arrencats en el denominat bosc efímer, i davant les crítiques
rebudes en l'anterior legislatura, pregunta sobre el nombre total i el nombre dels
trasplantats.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

- El Sr. Prieto li indica que el Servei de Contractació ha considerat que havia de concedir-se
un termini suplementari de tres dies més amb motiu de l'import de la fiança de contractes i
que, quan això tinga lloc, de seguida es procedirà a l'adjudicació i formalització. Fins a
l'existència de nou contracte, per tant, segueixen regint els preus anteriors, d'acord amb
l'informat pel Departament.

Milvaques, així com tenint constància de l'actitud responsable que ha demostrat el PSOE en
l’àmbit nacional al costat del Govern central, efectua un prec perquè la mateixa Sra.
Alcaldessa i membre del PSOE, efectue una valoració a prop de la presència de la meitat
del Govern municipal en aquests actes, així com, la manera en què aquesta radicalitat
demostrada puga influir en aquests moments.
- La Sra. Alcaldessa li recorda al Sr. Soler que com a demòcrata convençuda respectarà
sempre, com no pot ser d'una altra manera, la llibertada de pensament, expressió i
concentració. I en aquest sentit sol·licita a tots el degut respecte que això mereix.
- La Sra. Milvaques sol·licita intervenir per al·lusions per expressar la seua opinió sobre
aquest tema.

- La Sra. Alcaldessa deixa constància del prec.

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

ACTA PLE

5.- El Sr. Víctor Soler Beneyto (PP) recorda que el mateix respecte sol·licitat ha de ser
correspost, i atés que en l'actualitat no estem en una dictadura, efectua un prec a la Sra.
Milvaques perquè siga congruent.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

(El Sr. Soler interromp la seua intervenció i la Presidència l’avisa que no està en ús de la
paraula, i que en el torn de precs i preguntes no es pot produir debat, després de la qual
cosa la Sra. Milvaques conclou la seua al·locució).

Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PP, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
el número 0056 de 27/10/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que
"los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la protección
del niño contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres."
La Comunitat Valenciana aun teniendo el máximo techo competencial en materia de
educación debe "facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le solicite
sobre el funcionamiento del sistema educativo" y colaborar con ella para garantizar una
educación homogénea y eficaz, sin desigualdades ni desequilibrios.
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4.1.- Del Grup Municipal PP, sol·licitant reforçar l’Alta Inspecció Educativa en defensa
de la protecció dels nostres xiquets (REGPLE núm. 0056 de 27/10/2017).

El mecanismo que el Estado se reserva para garantizar el cumplimiento de la normativa es
la Alta Inspección para comprobar que, en el marco de autonomía de que las
Administraciones educativas disponen, se cumplen los requisitos establecidos por el
Estado, además de velar para que se garanticen los derechos educativos básicos. Sin
embargo, la Alta Inspección no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo que los
docentes realizan.

PRIMERA.- El pleno del Ayuntamiento de Gandia manifiesta la necesidad de incorporar en
el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que se está consensuando en el
Congreso de los Diputados las siguientes medidas que refuercen la Alta Inspección
Educativa, con el fin de que pueda actuar de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo
de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad, así como
velar por el cumplimiento de los principios constitucionales, modificando el marco normativo
para:
1. Poder reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, de modo
que se posibilite el requerimiento formal por parte de ésta, en los procedimientos
previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante las actuaciones vulneradoras por las
administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia o los
tratados internacionales.
2. Que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice
requerimientos e inspecciones en centros educativos, elabore informes sobre las
decisiones que adopte la Administración educativa en relación con la comprobación:
a. De la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los
currículos respectivos.
b. Que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de
acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.
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Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

ACTA PLE

El pasado 25 de noviembre, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos alcanzamos un
acuerdo para crear una Subcomisión por el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación que fue aprobada el 21 de diciembre por el Pleno del Congreso. En la actualidad
se está siguiendo con los trabajos para alcanzar el máximo consenso con los grupos
parlamentarios.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

Solo un aumento de competencias podría permitir el supervisar la normativa y la actuación
de la propia inspección de educación en cada comunidad. Y ese aumento de competencias
hay que llevarlo a la Ley Orgánica de Educación.

c. Del derecho de igualdad de todos los alumnos, en particular, los
derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del
Estado.
d. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución
dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en
desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones
educativas establezcan.

SEGUNDA.-El pleno del Ayuntamiento de Gandia insta al Consell a articular un grupo de
trabajo de inspectores e inspectoras de educación, donde formen parte inspectores de las
tres provincias para que velen porque no se vulnere el Estatuto de Autonomía en los
centros educativos de la Comunitat Valenciana.”
INTERVENCIONS

Després de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.
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5. Desarrollar el marco normativo, para seguir potenciando los medios a disposición de
la Fiscalía, así como implementar cauces específicos de comunicación con la Alta
Inspección Educativa del Estado, para perseguir con diligencia los delitos de odio
cuya víctima son los menores de centros educativos.

ACTA PLE

4. Acordar el desarrollo de las medidas legales necesarias para que, en el ejercicio de
las funciones de la Alta Inspección, los funcionarios del Estado gocen efectivamente
de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en
sus actuaciones, la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las
comunidades autónomas, para el cumplimiento de las funciones que les están
encomendadas.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

3. Que la Alta Inspección Educativa garantice la neutralidad ideológica y política de los
centros docentes, en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, del
Derecho a la Educación, para garantizar los principios y normas constitucionales,
con el objetivo de preservar a los centros educativos como lugares de aprendizaje,
libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades
públicas amparados por nuestra Constitución.

4.2.- Del Grup Municipal PP, sol·licitant organitzar i participar en actes amb motiu del
40 aniversari de la Constitució Espanyola (REGPLE núm. 0057 de 27/10/2017).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PP, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
el número 0057 de 27/10/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:

El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus
planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de
todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los enfrentamientos del
pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de convertir España en una
democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el
artículo 2.
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de
Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una
Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en
todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, igualdad y pluralismo.
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada
merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde el Ayuntamiento de
Gandia se impulsen y promuevan aquellos actos de homenaje que permitan a los
españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y transmitir a las generaciones futuras
ese espíritu de acuerdo.
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La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye, sin
duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia contemporánea y continúa
siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros países que transitan de un régimen
autoritario a una democracia sólida, basada en el imperio de la ley, la participación
democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos fundamentales y libertades
públicas.

ACTA PLE

El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 1978, día en
que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de Constitución
aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977, una
fecha digna también de recuerdo, homenaje y reconocimiento. Con ejemplar
responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una norma
constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de
convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para
divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron
posible que bajo el paraguas de nuestro texto constitucional, España haya podido superar
enfrentamientos, dificultades y conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las
democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno.
Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la
Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.”
INTERVENCIONS

Després de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.
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3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe
para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados
y difundidos en nuestro municipio.

ACTA PLE

2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar,
en el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas,
buscando la participación de todos los ciudadanos.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las
Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del “Cuadragésimo
Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión
de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.

4.3.- Del Grup Municipal PSPV-PSOE, instant al Govern d’Espanya a acordar un nou
model de finançament autonòmic en 2017 i a garantir les inversions necessàries per a
la Comunitat Valenciana per part del Govern d’Espanya (REGPLE núm. 0060 de
07/11/2017).

Determinada per la Presidència la conveniència de sotmetre a la consideració del Ple
aquesta declaració institucional, de conformitat amb el que estableix l’article 78.4 del
ROPLE, es sotmet a votació la urgència de l’assumpte, la qual es desestimada amb 12 vots
a favor (7 PSPV-PSOE i 5 MÉS GANDIA) ) i 13 vots en contra (12 PP i 1C’s GANDIA).

5.2.- Dels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA, instant al
Govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2017 i a
garantir les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana per part del Govern
d’Espanya (REGPLE núm. 0063 de 10/11/2017).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA, registrada en
el Registre General del Ple (REGPLE) amb el núm. 0063 de 10/11/2017, en relació a
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'actual sistema de finançament autonòmic és del 2009. Eixe model va suposar un avanç
respecte del sistema anterior (el del 2002), perquè totes les comunitats autònomes van
rebre més recursos. La Comunitat Valenciana va ser la segona que més va millorar, però el
desfasament acumulat era tan gran que la millora va ser insuficient.
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5.1.- Del Grup Municipal MÉS GANDIA, de rebuig al recurs d’inconstitucionalitat de
les lleis de pobresa energètica i funció social de l’habitatge (REGPLE núm. 0061 de
09/11/2017).

ACTA PLE

5.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS DE CARÀCTER URGENT (art. 78.4 ROPLE):

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

Prèvia petició del Grup Municipal proponent, i a l’empara del que disposa l’article 88 del
ROPLE, el Ple de la Corporació acorda retirar de l’ordre del dia aquesta declaració
institucional, tot i que ha sigut subscrita pels grups municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i
C’s GANDIA per a la seua consideració com a punt 5.2 (Declaració Institucional de carácter
urgent, art. 78.4 ROPLE).

Hui, pràcticament totes les comunitats estan curtes de recursos, especialment la nostra, que
en els últims anys s’ha situat com la que menys recursos per habitant ha rebut.
Davant de l’escassetat de diners, la Generalitat concentra la despesa en sanitat, educació i
polítiques socials, encara que no arriba a aconseguir la mitjana de les autonomies de règim
comú. La resta de competències (política industrial, polítiques actives d’ocupació,
infraestructures d’àmbit autonòmic, etc.) patixen la falta de recursos.
La Comunitat Valenciana no gasta més que la mitjana. De fet, la despesa per càpita en
sanitat i educació ha sigut inferior a la mitjana durant els últims anys, i ha estat molt per
davall de la mitjana en altres apartats.

Durant els últims anys, i en compte de reformar el Sistema de Finançament Autonòmic
perquè els governs autonòmics reberen més diners per a sufragar les seues competències,
el govern d'Espanya ha desplegat un programa de préstecs (a través del Fons de Liquiditat
Autonòmica –FLA– i figures semblants) que, a diferència de les transferències del sistema
de finançament no és una participació reglada de les autonomies en el conjunt dels
ingressos públics, sinó una cessió de diners d'una Administració a altres que comporta
obligació de reembossament i pagament d’interessos.
D’altra banda, la falta de diners no és excusa per a eludir la reforma del Sistema de
Finançament Autonòmic: El govern d'Espanya ha tingut recursos per al que ha volgut
(rescatar bancs i autopistes de peatge, rebaixar impostos a rendes altes i grans empreses,
eximir del pagament d’impostos als que havien defraudat durant anys –mitjançant una
amnistia fiscal inconstitucional–).
Per tot això, El Govern d'Espanya ha d’assumir les seues responsabilitats, iniciant
immediatament la reforma del sistema de finançament autonòmic i buscant mecanismes de
compensació per a ajudar a les autonomies que, com la nostra, han rebut menys recursos
en el passat i acumulen més deutes.
La qualitat del nostre sistema educatiu i de la nostra assistència sanitària, la cobertura del
nostre sistema d’atenció a la dependència i dels nostres serveis socials, les nostres
polítiques actives d’ocupació, la nostra política industrial, el desenvolupament de les
infraestructures autonòmiques, el suport al nostre sector agrari, la promoció de la nostra
cultura…, depenen que tinguem tants recursos com tenen altres Administracions
autonòmiques per a impulsar eixes polítiques.
En esta línia d’actuació el passat 7 de setembre del 2017, el president de la Generalitat,
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Per tant, la principal raó del dèficit pressupostari i el deute públic de la Generalitat no és
l’excés de despesa, sinó la falta d’ingressos del Sistema de Finançament Autonòmic.

ACTA PLE

És a dir, la mala gestió dels governs del PP va ser responsable, fonamentalment, de què els
valencians i les valencianes tinguérem pitjors nivells de prestacions públiques que els que
hauríem pogut gaudir si els mateixos diners que es van gastar s’hagueren administrat millor
i s'hagueren destinat a atendre les verdaderes necessitats del poble valencià.

Número : 2017-0012 Data : 22/12/2017

A més, el balafiament i la ineficiència dels governs del Partit Popular en la Generalitat van
provocar que eixa despesa, inferior a la mitjana, es traduïra en uns nivells d’inversions i
serveis públics pitjors que els que s’haurien pogut aconseguir si la despesa s’haguera
gestionat bé.

Ximo Puig, va plantejar al president del Govern un decàleg de propostes per a dur a terme
una reforma del sistema de finançament que garantisca la suficiència financera de les
comunitats autònomes i els permeta exercir la seua missió fonamental, que és el
manteniment i desenvolupament de l'Estat del benestar.
El decàleg advoca per un gran acord polític en què s'incloguen tots els partits amb
representació parlamentària i tots els territoris per a aconseguir que hi haja singularitat entre
territoris i igualtat entre ciutadans, que és el gran objectiu.

El tercer element de l’acord passa per reforçar l’autonomia fiscal de les comunitats
autònomes, de manera que els seus compromisos de despesa vagen acompanyats per la
responsabilitat de demandar recursos als seus contribuents sense que es produïsca
dumping fiscal.
Finalment, un Quart pilar ha de contemplar com recuperar l’equilibri pressupostari i la
normalitat financera, posant fi als mecanismes extraordinaris de finançament, com és el
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que està sent un instrument que només aporta major
endeutament sense donar solució definitiva.
Així mateix hi ha una part de l’infrafinançament, vinculada al deute, que ha de ser assumida
pel conjunt de l'Estat. De no mutualitzar-se eixe endeutament, es prolongarà cap al futur la
discriminació patida en el passat.

ACTA PLE

En segon lloc, l’assignació de recursos a les comunitats autònomes ha de fer-se des de
l’equitat interterritorial, atenent a criteris de necessitat transparents, basat en la població i
les seues característiques.
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El nou acord d'Estat sobre finançament ha de contemplar quatre pilars fonamentals. En
primer lloc, basar-se en la suficiència de recursos perquè les comunitats autònomes
desenvolupen de manera adequada les seues funcions, ja que, són les que assumeixen la
despesa en educació, sanitat i serveis socials i les que, en gran part, han patit més esta crisi
fiscal.

Reclamem que El Govern d'Espanya assumisca la seua responsabilitat que impulse la
reforma del sistema de finançament autonòmic, que és responsabilitat seua perquè el
Govern té la majoria de vots en el Consell de Política Fiscal i Financera. Sembla que hi ha
interés a allargar els mecanismes de finançament tipus el Fons de Liquiditat Autonòmica
(FLA) perquè permeten que El Govern condicione a les comunitats autònomes i que El
Govern d'Espanya discrecionalment sobre quants diners presta a cada comunitat i en
quines condicions ho fa.
La Comunitat Valenciana ingressa 1.300 milions d’euros menys a l’any respecte a la mitjana
del conjunt d'Espanya. Si el model continua en 2018, eixe dèficit creixerà a 1.600 milions, és
a dir, cada minut que passe la Comunitat perdrà 3.000 euros.
L’exigència d’un finançament just no és un tema de partits polítics sinó un problema que
afecta el conjunt de la societat valenciana, es tracta d’una reivindicació històrica, en la que
no volem ser més que ningú però tampoc menys.
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Acordar un nou model de finançament abans que concloga 2017 és absolutament necessari
per a garantir la viabilitat de les institucions d’autogovern valencià i per a accedir a un nivell
de serveis públics equiparable al de la resta dels espanyols.

Per si no fóra poca la marginació que pateix la Comunitat Valenciana a causa de
l’infrafinançament, a ella s’uneix l’històric dèficit en inversions que ha patit la nostra
Comunitat. Des de l’any 2012, els valencians i valencianes hem rebut 2.300 milions d’euros
menys respecte a la mitjana en els Pressupostos Generals de l'Estat. Les inversions en
territori valencià s’han enfonsat. Les inversions consignades en els PGE per al 2017 són les
més baixes en molts anys, molt inferiors a les dels últims anys de govern socialista, i fins i
tot a les que es preveien en altres pressupostos del Partit Popular.
I esta falta d’inversions repercuteix en la productivitat, la generació d’ocupació i les
possibilitats de creixement econòmic i desenvolupament social de la nostra Comunitat i de
Gandia.

ACORDS

1. Instar el Govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic
abans que finalitze l’any 2017.
2. Adherir-se al decàleg presentat pel President de la Generalitat en la seua
reunió amb el President del Govern d’Espanya el proppassat set de setembre
del 2017.
3. Adherir-se al manifest per un finançament just redactat per la Generalitat
Valenciana.

ACTA PLE

Per tot això, els Grups Municipals Socialista, Més Gandia i Ciudadanos presenten per
a la seua consideració pel Ple els següents
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Amb un adequat finançament i una justa assignació d’inversions territorialitzades, en el
nostre municipi es podrien construir els col·legis i els centres de salut que encara estan
pendents, i millorar les connexions amb les comarques de l’interior.

5. Instar el Govern d’Espanya a que incloga als Pressupostos Generals de l’Estat
del 2018 el finançament que ens correspon i a més necessari perquè el nostre
municipi puga disposar dels recursos que mereix.
6. Donar trasllat de la present proposta de resolució al Govern d’Espanya,
Congrés dels Diputats i a la Generalitat Valenciana”.
INTERVENCIONS
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4. Instar el Govern d’Espanya a que destine als Pressupostos Generals de l’Estat
del 2018 el percentatge d’inversions equivalent al peso poblacional de la
Comunitat Valenciana en el conjunt d’Espanya.

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pels Grups
Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C'S GANDIA.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.43
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.
L’ALCALDESSA

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE

Diana Morant Ripoll

Lorenzo Pérez Sarrión
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ACTA PLE

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

