Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 13/02/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
Excusa la no assistència la Sra. Mª
Emilia Climent Boix (PP).

Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (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)

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).

Secretari General del Ple:
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión
Interventor General Municipal:
Sr. Jorge García Hernández
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Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 26 de gener 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 26 DE
GENER 2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Lorenzo Pérez Sarrión ( 1 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 10/02/2017
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.

1.- Aprovació acta sessió anterior, de 15 de desembre de 2016 (ordinària)
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada en
data 15 de desembre de 2016 (ordinària) i autoritza la seua transcripció al llibre
corresponent.
2.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictamen
(art. 70 ROPLE):
2.1- Aprovació definitiva del Projecte de la 75a. Modificació de l'Ordenació Detallada
del Pla General. Normativa gasolineres Exp. (PP-791).

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

ORDRE DEL DIA

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 3 de gener de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor
literal següent:
‘ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG) —en qualitat d’Òrgan Ambiental i
Territorial Municipal, en virtut de Decret 2016-4019 de 30/06/2016— en sessió ordinària
celebrada el 25 de juliol de 2016, emet Informe Ambiental i Territorial Estratègic
FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica
simplificada de la modificació puntual número 75 del Pla General de Gandia, de conformitat
amb els criteris de l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi
ambient, ni influir en altres plans o programes i per tant no tenir incidència en el model
territorial vigent del municipi, ni suposar afecció sobre elements del patrimoni natural i
cultural, amb la fi de continuar la tramitació de l’expedient conforme a la normativa
urbanística.
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 11 de
gener de 2017:

2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 15 de setembre de 2016, ha
resolt sotmetre a informació pública el Projecte de la 75a. Modificació puntual de
l’Ordenació Detallada del Pla General per termini de 45 dies.
3. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante
(24/09/2016), en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana DOCV núm. 7882 de
27/09/2016, en el tauler d’anuncis municipal i en la seua pàgina web.
4. El Projecte, redactat pels Serveis Municipals, de modificació de l'Ordenació Detallada del
Pla General consisteix en establir una normativa específica per a la implantació de
gasolineres.
5. Durant el tràmit d'informació pública no s’ha presentat cap al·legació, amb la qual cosa
l’esborrany de modificació aprovat per la JGCG el 14/03/2016 esdevé definitiu.

De conformitat amb la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), atribueix la competència per a «L’aprovació
inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i
altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística» al Ple de l’Ajuntament.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar el Projecte de la 75a. Modificació Puntual de l’Ordenació Detallada del
Pla General consistent en establir una normativa específica per a la implantació de
gasolineres.
Aquesta modificació afecta la Norma 8 del Pla General, dedicada a les Condicions d’ús, en
la qual es concreten els usos permesos i prohibits en les diferents zones urbanes del terme,
amb la introducció d’un nou article, el 41.bis.
Per tant es completa la normativa aprovada en el Pla General el 7/07/1999, i les seues
posteriors modificacions, per la següent:
3
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Posteriorment, publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i remissió
del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la Conselleria.

ACTA PLE

La present modificació, és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, no
incideix en l’ordenació estructural del Pla General i només opera sobre decisions de
l’ordenació detallada de l’exclusiva competència municipal, l’aprovació definitiva en
correspon al mateix Ajuntament d’acord amb el que es disposa l’article 63.1 de la LOTUP i
conforme a l’article segon de les Normes Urbanístiques del Pla General.
L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així una
vegada emesa la resolució d’informe ambiental i territorial, l’òrgan promotor adaptarà
l’esborrany de modificació del pla als pronunciaments efectuats per les administracions
consultades i redactarà el projecte de modificació puntual del Pla General perquè el Ple de
l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període de quaranta-cinc dies, i finalitzat
el període d’informació al públic, aprovació definitivament pel Ple de l’Ajuntament.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

FONAMENTS JURÍDICS

NORMA 8, CONDICIONS D’ÚS
Article 41.bis. Disposicions sobre ús per a les estacions de subministrament de
combustible per a vehicles (gasolineres).
1. Definició i classificació
S’entenen com a tals les instal·lacions destinades a subministrament i venda al públic de
gasolines, gasoils i gasos liquats derivats del petroli per a l’automoció.

Presentaran una correcta disposició d’accessos (els quals no podran entorpir el trànsit
del carrer o espai lliure des de el qual s’accedeix) i espai suficient per a l’estacionament i
moviment de vehicles en funció de les condicions particulars per grandària de l’activat.
No es permeten girs a l’esquerra en l’accés ni en l’eixida, tret que aquests donen a una
rotonda o semàfor. L’emplaçament garantirà la seguretat de les construccions
confrontants.
Per a autoritzar l’activitat caldrà informe favorable del departament de Mobilitat i Trànsit.

ACTA PLE

Es permetran:
— En sòl urbà d’ús terciari (ZUR-TR)
— En sòl urbà d’ús industrial (ZUR-IN)
— En sòl no urbanitzable comú (ZRC), d’acord amb la normativa vigent, i prèvia
tramitació de la corresponent Declaració d’Interés Comunitari (DIC)
Observació. En sòl urbà d’ús residencial (ZUR-RE), queda prohibida la instal·lació de
noves instal·lacions.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

2. Localització

Com a regla general hauran de complir les condicions de la zona on se situen, amb les
particularitats següents:
xAltura. Les marquesines no podran superar una altura màxima de 7 metres, i els
monòlits i altres elements publicitaris s’hauran d’adaptar a la mormativa de rètols
vigent
xLavabos al servei del públic. Disposaran com a mínim d’un lavabo per cada sexe,
dotat d’inodor i lavabo, i al menys un amb característiques per a ús per persones
amb minusvàlua.
xAparcaments. Disposaran d’aparcaments en nombre suficient per a no dificultar el
trànsit. Com a mínim, disposaran d’aparcaments per a l’estacionament de 3
vehicles. Si compten amb locals de servei complementari, hauran de disposar
d’una plaça més per cada 50 m2 de superfície tancada.

4. Usos complementaris admesos
A les estacions de servei s’admetran com a usos complementaris els següents.
xInstal·lacions de rentat de vehicles (només per a parcel·les amb ús específic
d’estació de subministrament de combustible situades en sòl terciari, i per a
estacions situades en sòl industrial)
4
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3. Condicions particulars d’edificació

xInstal·lacions de petites reparacions (només per a estacions situades en sòl
industrial)
xActivitats de venda al detall, bars i cafeteries, i de màquines expenedores de
begudes i aliments (aquestes també s’admetran en unitats de subministrament
però amb un límit de 25 m2)
En cap cas els usos complementaris podran desvirtuar el caràcter de l’activitat principal
de la instal·lació de subministrament de combustible. Cadascuna d’aquestes activitats
complementàries haurà de complir la seua normativa específica per al funcionament.

Així, per a sol·licitar la llicència d’obra i ambiental d’una estació de servei o unitat de
subministrament de combustible, s’hauran d’identificar i valorar el impactes següents:
sobre el medi físic; sobre l’aire; sobre la hidrologia; sobre el sòl, sobre la vegetació i la
fauna; i en general, sobre l’entorn, i establir les mesures correctores i pla de vigilància
que escaiga per a minimitzar els referits impactes.
Disposició Transitòria
Aquesta normativa no afecta a les estacions de servei situades en sòl urbà d’ús
residencial existents, no obstant això qualsevol intervenció de rehabilitació que se
sol·licite haurà de contemplar mesures d’integració paisatgística i adaptació, en la
mesura que siga possible, a la normativa vigent. En els supòsits de transmissió d’activitat
d’aquestes s’admetran canvis de titularitat.
SEGON. Traslladar l’acord i el projecte de modificació a la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a la seua inscripció en el Registre d’Instruments de
Planejament Urbanístic, i publicar l'acord de conformitat amb el que disposa l’article 57.2 de
la LOTUP i 123.1.i) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, que estableix la
competència municipal, les condicions de publicitat així com l’executivitat i entrada en vigor
dels plans.’

La Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, amb 5 vots favor (2
PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C's GANDIA) i 4 abstencions (PP), dictamina
5
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S’ha de destacar la potencialitat contaminadora de l’activitat de gasolinera per
l’abocament d’hidrocarburs en el subsòl i aqüífers subterranis, per això caldrà determinar
els punts de risc d’abocament i una aplicació de les mesures oportunes per a evitar
aquesta agressió. Les zones de major risc d’abocament són la zona de descàrrega de
les cubes i la zona de repostatge dels vehicles per als abocaments superficials, i tota la
zona afectada per les instal·lacions mecàniques, canonades, tancs i sortidors per als
abocaments subterranis, sent el punt més conflictiu la zona de soterrament dels tancs.

ACTA PLE

L’article 35.2 de la LOTUP disposa que la regulació de les determinacions pròpies de
l’ordenació detallada prendrà en consideració l’instrument de paisatge que acompanye al
pla. Per això, atès que les gasolineres són infraestructures conflictives ambientalment i
socialment, però necessàries tant en l’entorn urbà com en les vies de comunicació i que
una explotació d’aquest tipus exigeix un tràfec constant d’hidrocarburs, els quals tenen
un alt potencial contaminant dels sòls, aigües i de l’atmosfera, quan es presente un
projecte per a la seua construcció s’haurà de tenir en compte el compliment de totes les
normes i reglaments per a la protecció al medi ambient.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

Disposició Addicional. Documentació complementària a efectes ambientals

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 13 vots a favor (7 PSPV- PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1
C’s GANDIA) i 11 abstencions (PP), i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació exigit en l'article 123.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 106.2.e) del ROPLE.

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

1.- Resolució de 27 de desembre de 2016, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per al
qual s’estableix, als efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l’àmbit
de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 315 de data 30 de
desembre de 2016).
2.- Decret 21/2016, de 29 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen
els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l’any
2017 (DOGV núm. 7947 de data 30 de desembre de 2016).
3.- Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat (DOGV núm. 7948 de data 31 de desembre de
2016).

ACTA PLE

El Secretari General del Ple dóna compte del següent:

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 3 DE DESEMBRE DE 2016
AL 10 DE GENER DE 2017 (art. 73 ROPLE).
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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4. Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017
(DOGV núm. 7948 de data 31 de desembre de 2016).

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).
ORDRE D’INTERVENCIONS
1. Sr. Andrés Puig de la Muela (PP):
En relació amb Safor Bici, efectua un prec a fi de poder donar informació útil i pràctica sobre
els problemes que, pel que sembla, hi ha hagut al voltant de la renovació del carnet anual.
2. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP):

La Sra. Alcaldessa recorda que no té constància escrita d'aquestes incidències i que si li
arriben, es demanaran les explicacions oportunes.
3. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP):
Referint-se, de nou, als contractes menors que afectaven persones militants i simpatitzants
del govern, i atés que algunes persones continuen treballant, a pesar d’haver-se acabat els
contractes, pregunta si hi ha hagut noves contractacions.
L'Alcaldessa li indica que es tornarà a remetre l'oportuna informació per escrit, abans del
proper Ple.
4. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP):
En referència a l'adjudicació, per 40.000 euros, de la reparació d'aire condicionat del Teatre
Serrano, després d'haver comprovat el funcionament inadequat d'aquest, pregunta si el
servei compta amb garantia i s’adoptarà alguna solució.
La Sra. Alcaldessa comparteix la preocupació amb el Sr. Gregori, ja que, a pesar d’haver-se
adoptat totes les solucions proposades, continuant amb les gestions que ja es van realitzar
en el mandat anterior, persisteixen els problemes, per la qual cosa el regidor de l'àrea
abordarà la gestió en la propera Comissió de Cultura.

7
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La Sra. Lidia Morant explica que es tracta de qüestions de l'àmbit de cada empresa, on
l'ajuntament no pot interferir. També, recorda que les queixes que li han arribat, sobretot
referides a l'increment de preus, han estat degudament contestades.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

amb la piscina del Grau, i mentre es tramita la licitació iniciada, davant
de contractes menors i queixes dels usuaris i dels mateixos treballadors
empreses, pregunta sobre la forma de selecció de les empreses que estan
servei en aquest període i com han dut a terme la selecció del personal.

ACTA PLE

En relació
l'existència
d'aquestes
prestant el

5. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP):
Vol realitzar un suggeriment, en la línia de les crítiques continuades que vénen efectuant-se
amb aquest efecte, sobre l'elevat nombre de contractes menors, durant aquesta legislatura,
que ja superen el nombre de 100. En aquest sentit, malgrat la seua legalitat, atés que
suposa un import acumulat d'1,6 milions d'euros, no li sembla adequat comptar amb
empreses amigues i recomanats, per la qual cosa sol·licita més control en la seua
utilització, sense abusos que beneficien familiars, amics i recomanats.

4.1.- Del Grup Municipal Popular, exigint la dimissió del Conseller Marzà i la
regularització del programa Xarxa Llibres (REGPLE núm. 0050 de 29/12/2016).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la Declaració Institucional presentada pel
Grup Municipal Popular, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb número
0050 de 29/12/2016, en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal següent:

ACTA PLE

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

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

La Sra. Alcaldessa li recorda la informació que ja es troba en poder del regidor sol·licitant,
en la qual figura una taula degudament desglossada, partida a partida i servei a servei, la
qual cosa pot ser d'utilitat per comparar la informació amb la relativa al període de gestió del
Govern Popular.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado en el DOCV
una resolución por la que se procede a la regularización de las subvenciones concedidas a
ayuntamientos y entidades locales menores para hacer efectivo el programa de gratuidad
de libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas
obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y privados
concertados de la Comunitat Valenciana, lo que pone de manifiesto el fracaso del programa
Xarxa Llibres. De los 30 millones presupuestados, para pagar las ayudas a las familias, sólo
van a hacer falta la mitad.

Esta medida, se ha caracterizado fundamentalmente por la improvisación, el sobreesfuerzo
de los ayuntamientos, las diputaciones y, lo que es más importante, las familias. Y, además,
desde un primer momento, se ha bordeado la legalidad vigente en cuanto a competencias
de las Administraciones, y en particular la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, lo que ha puesto en una difícil tesitura a los secretarios,
interventores y alcaldes de toda la Comunitat.
8
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“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Las administraciones locales no tan solo han tenido que desembolsar la cantidad
económica correspondiente sino que además han tenido que asumir también los gastos
derivados de la aplicación del programa, contratando o incrementado las horas del personal
administrativo. Es incomprensible como ahora, una vez finalizado el programa y existiendo
sobrante económico, la Generalitat, en vez de dar la posibilidad a los ayuntamientos de
utilizar esa cantidad para compensar los gastos generados, les exige que retornen el dinero
que les transfirió y no han gastado, demostrando una vez más una falta total de sensibilidad
para con los ayuntamientos de la Comunitat.

SEGUNDA. Instar al Consell a articular los mecanismos necesarios para que el dinero no
justificado por los ayuntamientos se destine a un fondo de emergencia social educativo para
cada uno de los municipios que han participado en el programa.
TERCERA: Exigir al Consell la regulación de unas bases, para la concesión de las
subvenciones financiadas íntegramente por la Generalitat, en base a criterios de necesidad,
pagando la totalidad del material escolar a las personas más necesitadas y estableciendo
porcentajes de ayudas según la renta al resto de beneficiarios.”

ACTA PLE

PRIMERA. Exigir la dimisión del Conseller Marzà por el fracaso del programa Xarxa Llibres
con el que transfirió competencias que no le son propias a los ayuntamientos estableciendo
un sistema de gratuidad de libros de texto que no ha beneficiado a gran parte de las
familias valencianas tal y como se ha puesto de manifiesto en la resolución publicada en el
DOCV del día 13 de diciembre.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.

4.2.- Del Grup Municipal Popular, exigint un finançament just per als ajuntaments i
demés entitats locals (REGPLE núm. 0051 de 29/12/2016)

Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la Declaració Institucional presentada pel
Grup Municipal Popular, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb número
0051 de 29/12/2016, en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal següent:
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INTERVENCIONS

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 consagra en sus artículos 137 y 142,
los principios de autonomía, suficiencia financiera de los entes locales y participación en los
tributos de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, las administraciones más cercanas a los ciudadanos que son quienes mejor
pueden atender a sus vecinos en demasiadas ocasiones están gestionando competencias
que no le son propias y sin recibir la financiación suficiente que cubra su coste.
Casi cuarenta años después de vigencia de la Carta Magna, las Administraciones Locales
siguen sin asumir el protagonismo que el texto constitucional quiso otorgarle con la
consiguiente merma en las arcas locales, en la calidad de los servicios y en la igualdad de
acceso de los ciudadanos a los mismos.
Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

ACTA PLE

Y el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 63 señala que “las
entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunitat Valenciana administran con
autonomía los asuntos propios” y en el apartado tercero del artículo 64 señala que “para
potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por Ley de Les
Corts, se creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los
mismos criterios que el fondo estatal.”

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

En el mismo sentido se pronuncia la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre
de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988.

SEGUNDA. Colaborar con la financiación de todas las entidades locales de la Comunitat
Valenciana a través de la participación de sus tributos, tanto los propios como los cedidos,
cumpliendo con el principio de subsidiariedad.
TERCERA. Adaptar el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana como
un verdadero fondo al que puedan acceder todos los municipios y con ello financiar tanto
los servicios básicos como las inversiones necesarias para prestarlos con los mismos
estándares de calidad.
CUARTA. Que se consigne el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana
con el porcentaje adecuado de los impuestos propios y cedidos de la Generalitat, con un
mínimo aproximado del 12%.
QUINTA. Que se dé cuenta en el plazo de dos meses a este Ayuntamiento de las medidas
que se adopten y de las actuaciones que se lleven a cabo al respecto, así como traslado al
President de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y a todos los grupos parlamentarios
de Les Corts Valencianes.”
10
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PRIMERA. Adoptar las medidas oportunas para que se produzca de forma real y efectiva la
segunda descentralización de competencias debidamente financiadas.

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 20.24
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.

Número : 2017-0002 Data : 10/02/2017

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.

