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. Mª Emilia Climent Boix (PP
Sra. Elisabeth Moreno Salom (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
Compareix a petició pròpia el Coordinador
General d’Economia i Hisenda:
Sr. Salvador Gregori Escrivá
Compareix a petició pròpia el Coordinador
General d’Urbanisme i Habitatge:
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

GH

Excusa la no assistència el Sr.
Antonio Abad Rodríguez (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).
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Diana Morant Ripoll ( 2 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 12/05/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

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

A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 6 d’abril 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 6 D’ABRIL
2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Lorenzo Pérez Sarrión ( 1 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 12/05/2017
HASH: 84eff926e84a83c6b2b557de9b8f9809

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

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

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 24 membres presentes en la sessió, aprova
l’acta de la sessió anterior, celebrada en data 2 de març de 2017 (ordinària), i autoritza la
seua transcripció al llibre corresponent.

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
2.1- Tercera pròrroga del termini d’execució del Programa d’Actuació Integrada
sector Les Foies (PP-613).
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 29 de març
de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 16 de març de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor
literal següent:
‘ANTECEDENTES
1. Con fecha 17 de febrero 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 agosto de 2017, con el fin de llevar a
buen término la finalización del mismo.
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”.
2. En fecha 7 de marzo 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
GH
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 2 DE MARÇ DE 2017 (ORDINÀRIA)

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

ORDRE DEL DIA

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 resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la prórroga de los plazos de ejecución del Programa de
Actuación Integrada

'ANTECEDENTES
x Con fecha 28 de enero de 2008, se firma el correspondiente Convenio Urbanístico
entre el 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.
x 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.
x 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)
x Con fecha 23 de marzo de 2012 se suscribió Acta de Reanudación de Obras entre
los 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.
x 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.
GH
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Considerando en este sentido, el informe emitido por parte del Jefe de Área de Urbanismo y
del Jefe de Servicio de Actuaciones Municipales, que se transcribe a continuación, en el
que se indica que se considera la oportunidad y conveniencia de ampliar el plazo de
ejecución final en 6 meses:

ACTA PLE

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.
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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
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.

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.

x 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.

x El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de marzo de 2016 acordó:

-

Que la ejecución de las obras fue objeto de paralización debido a la necesidad de
modificar determinados aspectos del Proyecto de Urbanización.

-

Que a fecha de hoy se han ejecutado más del 85% de las obras de urbanización del
programa, habiéndose aprobado el cobro de 17 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.

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 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”, en 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.
GH
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Por lo que se refiere a la justificación de la nueva prórroga se aducen los siguientes
argumentos:

ACTA PLE

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.
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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.

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 junto con Cronograma del plazo de ejecución de las obras
pendientes, y dado el estado en que se encuentran los trabajos, con más del 85% 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 febrero, con lo que la obra puede
quedar finalizada en agosto de 2017.
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.'

Segundo: Inaplicación del sistema de revisión de precios o de retasación de cargas
derivado de la prórroga del presente Convenio.
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.

ACTA PLE

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>>.
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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.

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
abril de 2012 o la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contenciosoadministrativo, 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 este sentido en dicha sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011 se indica:
"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
GH
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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.

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, (…)

ACTA PLE

(…)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.
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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.

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

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.
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 la consideración de la Comisión Municipal del Pleno de
Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Urbanos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
ÚNICO.- 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
GH
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Tercero: Órgano competente para la modificación del Convenio Urbanístico.

plazo prorrogado de 6 meses, que no generará, en ningún caso, un derecho a favor del
Agente Urbanizador que habilite a una re tasación de cargas o a una revisión de precios por
dicho concepto.’

INTERVENCIONS
___________________________________________________________________
Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis
Urbans, per unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i
l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació".
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.

‘ANTECEDENTS DE FET
I.

La planificació i posada en pràctica de polítiques públiques en matèria de defensa i
protecció dels animals repercuteix en la societat de Gandia i implica una millora de
les condicions de vida dels seus ciutadans.
L’Ajuntament de Gandia, en el seu interès per fomentar la participació pública en
aquesta matèria i crear vies de trobada i coordinació de les diferents activitats de
defensa i protecció dels animals que es duen a terme en la ciutat, considera
adequat implantar mecanismes orgànics de participació i implementar accions
per a millorar la cura, l’atenció i la protecció dels animals.

II.

A aquesta finalitat respon la creació del Consell Animalista de Gandia com a òrgan
municipal de canalització de la participació dels ciutadans i de les associacions més
representatives en aquesta matèria, i com un instrument fonamental de diàleg i
concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i foment de la cura i
protecció dels animals a Gandia, configurant-se, per tant, com un òrgan de
participació sectorial de caràcter consultiu.

III. El Consell de Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 6 de març de 2017,
va informar favorablement la creació d’aquest consell sectorial als efectes previstos
en l’article 42 de la Carta de Participació Ciutadana.

GH
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“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de govern delegat de l’Àrea de
Gestió Responsable del Territori, de data 24 de març de 2017, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

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 29 de març
de 2017:
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2.2- Creació del Consell Animalista de Gandia.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’Ajuntament de Gandia exerceix competències en matèria de tinença i protecció
d’animals, que es plasmen tant en el disseny de polítiques públiques com en l’execució
d’actuacions i el foment de les activitats d’aquesta índole realitzades pel teixit social de la
ciutat, que es consideren d'interès públic.

2. Article 43. Els consells sectorials són òrgans de participació, d’informació i de
proposta de la gestió municipal, referida als diversos sectors d’actuació en els quals
l’Ajuntament té competència.
3. Article 44. La composició, l’organització, l’àmbit d’actuació i el règim de
funcionament dels consells sectorials s’establiran en l’acord plenari corresponent, després
d’un informe del Consell de Participació Ciutadana. En tot cas, cada consell serà presidit
per l’alcalde, o membre de la Corporació en qui delegue, com a vicepresident executiu; la
vicepresidència segona recaurà, necessàriament, en un representant del moviment
associatiu.
4. Article 45. Una vegada s’haja constituït el Consell Sectorial, es dotarà d’un reglament
de funcionament intern, que haurà de ratificar el Ple de l’Ajuntament després del dictamen
de la comissió informativa corresponent i l’informe del Consell de Participació Ciutadana.
5. Article 46. Són funcions del Consell Sectorial:
a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l’Ajuntament, per a ser discutits en les
comissions informatives municipals corresponents, sobre la base de la funció bàsica de la
potenciació de la participació ciutadana.
b) Participar en l’elaboració del programa anual d’actuació i el pressupost de l’àrea
corresponent.
c) Participar en els patronats, les societats, etc. corresponents.
d) Ser informats dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i el Ple de l’Ajuntament,
GH
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1. Article 42. El Ple de l’Ajuntament, després de l’informe del Consell de Participació
Ciutadana i del dictamen de la comissió informativa que corresponga, podrà acordar
l’establiment de consells sectorials per a cadascun dels sectors o les àrees de
l’activitat municipal, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i les seues
associacions en assumptes municipals, amb plena subjecció al que estableix el RD
2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.(ROFRL).

ACTA PLE

Segon- La Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter reglamentari (que
té la naturalesa de Reglament Orgànic) aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 7
de maig de 2003, publicada en el BOP núm. 194 de 16/08/2003, dedica als consells
sectorials el títol 8, articles 42 a 46, dels quals resulta el següent:
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Aquestes competències s’exerceixen en virtut dels articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), així com atenent a la
legislació sectorial en aquesta matèria, especialment, la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companya, i de la llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos.

pel que fa a aquells temes del seu interès, si així ho sol·liciten.

Sobre la base dels antecedents de fet i dels fonaments jurídics exposats i vist l’informe
favorable emès pel Consell de Participació Ciutadana en sessió del dia 6 de març de 2017,
es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi
Ambient i Serveis Urbans (òrgan competent per raó de la matèria), la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Crear el Consell Animalista de Gandia, com a òrgan municipal consultiu i de
participació de l’Ajuntament de Gandia en matèria de defensa i protecció dels animals.

CAPÍTOL I. OBJECTE I FUNCIONS
Article 1. Naturalesa jurídica i denominació.
1. El Consell Animalista de Gandia es constitueix com un instrument fonamental de diàleg i
concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i foment de la cura i protecció dels
animals a Gandia, configurant-se per tant com un òrgan de participació sectorial de caràcter
consultiu.
2. El present Consell sectorial es crea a l ‘empara de les previsions de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
de la Carta Municipal de Participació Ciutadana, desenvolupant en conseqüència, funcions
d’informe i, si escau, proposta en relació amb les competències que l’Ajuntament de Gandia
ostenta en matèria de protecció animal.
Article 2. Àmbit d’actuació.
L’àmbit d’actuació del Consell Animalista serà el terme municipal de Gandia, sense perjudici de
les actuacions que puguen derivar-se, de manera especial, de la coordinació i col·laboració amb
la Generalitat Valenciana i altres municipis.
Article 3. Objecte i funcions.
1. Per al compliment de les finalitats assenyalades en l’article primer correspon al Consell
Animalista de Gandia el desenvolupament de totes aquelles funcions que tinguen relació amb
desenvolupament de les competències municipals en matèria de protecció animal.
2. El Consell Animalista de Gandia té com a objectiu articular vies de participació social amb la
finalitat d’optimitzar els recursos, programes i prestacions en relació amb la cura i protecció dels
animals, i exerceix, en el marc de les seues competències, funcions d’informe i proposta.
3.

Són comeses específiques del Consell Animalista:
GH
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ANIMALISTA

ACTA PLE

“REGLAMENT DEL CONSELL
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SEGON.- Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Animalista de Gandia, el
text del qual és el següent:

SECCIÓ 1ª. COMPOSICIÓ.
Article 4. Composició.
1. Formaran part del Consell Animalista, a més del seu President i Vicepresident, els vocals
designats per l’Alcaldia entre persones relacionades amb l’àmbit de la defensa i protecció dels
animals, tant a títol individual o com a representants de col·lectius de defensa i protecció dels
animals, en els següents termes:
a. Un, a proposta de cadascun dels Grups Polítics Municipals.
b. Tres, a proposta del Regidor Delegat competent per raó de la matèria.
c. Un representant de cadascuna de les ONG´s i altres entitats relacionades
amb el mon animalístic, legalment constituïdes de la ciutat de Gandia.
d. Un representant de la Policia Local.
e. Un representant del Col·legi de Veterinaris de València.
GH
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CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT.

ACTA PLE

a) Conèixer i informar els programes d’actuació de l’Ajuntament en matèria de
protecció dels animals.
b) Impulsar la realització de campanyes i informació i divulgació sobre temes
relatius a la cura i protecció dels animals i col·laborar de manera activa en la seua
realització.
c) Emetre informe en els assumptes que, amb caràcter facultatiu se sotmeten a
consulta del mateix i, si escau, informar als òrgans decisoris municipals competents
sobre projectes o actuacions en l’àmbit de les competències del municipi i en matèria
de protecció animal.
d) Assessorar en aquelles qüestions relacionades amb la cura i protecció dels
animals que expressament se li encomanen.
e) Impulsar l’estudi de la situació de Gandia, així com proposar l’adopció de
mesures tendents a corregir o millorar les deficiències o problemes que el Consell
detecte.
f)
Proposar mesures que incentiven la creació d’ocupació lligada a activitats
relacionades amb la cura i protecció dels animals, així com la participació ciutadana
en la solució dels problemes d’aquest àmbit d’actuació municipal.
g) Proposar les mesures que considere oportunes per al millor compliment de les
ordenances municipals que afecten als animals, proposant, si escau, les
modificacions necessàries.
h) Impulsar la coordinació entre la iniciativa pública i privada en matèria de
protecció dels animals.
i) Estimular, promoure i dirigir la participació ciutadana en el procés d’elaboració i
desenvolupament dels Plans Municipals de Defensa dels Animals.
j)
Crear una comissió de seguiment de tres membres, per visitar i conéixer les
instal·lacions.
k) Generar coneixement de les distintes prioritats i necessitats de cada part.
l) Intercanviar informació i la cerca dels consens en les actuacions.
m) Elaborar la Declaració Municipal per a la Convivència i el Dret dels Animals.
n) Col·laborar amb el Pla de Colònies Felines existents.
o)
Recolzament de estratègies conduents a la protecció dels Animals, com
l’estimulació de les adopcions, el foment de la tinença responsable d´ animals,
continuar amb la entrega de carnets d’alimentadors expedits per l’Ajuntament,
estructurar espais recreatius per als mateixos en parcs, propostes per al centre
d’acollida animal, etc.
p) Qualssevol altres matèries que li siguen atribuïdes pels òrgans municipals
competents o es desprenguen de la naturalesa d’òrgan col·laborador, assessor i de
participació en matèria de protecció animal.

f. Un representant del Fòrum 21
g. Un representant del Consell de Participació.
h. Un Tècnic Municipal del Servei.
2. Podrà designar-se un suplent per cadascun dels representants, el qual podrà assistir en cas
d’absència del representant titular.
3. Tant el President com el Vicepresident seran membres de la Corporació, designats i
separats lliurement per l’Alcalde.
4. Les persones a títol individual hauran de presentar sol·licitud, i estar avalats per 1/3 del
Consell.
5.

Serà secretari del Consell el Secretari General del Ple o funcionari en qui delegue.

1. El mandat dels membres del Consell Animalista, sense perjudici de les modificacions que al
llarg del mateix es produïsquen per revocació, renúncia o altres circumstàncies sobrevingudes,
coincidirà amb el de la Corporació. Els membres del Consell ho són amb caràcter voluntari i no
retribuït.
2. L’absència injustificada a dues sessions consecutives del Consell, o tres alternes, en un
mateix període anual, determinarà la pèrdua del dret a vot i la possibilitat que el Consell
determine la seua exclusió que podrà ser temporal o definitiva.

Article 6.Òrgans.
El Consell disposarà dels següents òrgans:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) El Ple del Consell.
d) Comissions Sectorials de Treball.

Article 7. La Presidència.
1. La Presidència del Consell Animalista correspon a l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Gandia,
sent delegable en el Regidor Delegat competent per raó de la matèria.
2.

Són funcions del President:
a. Representar al Consell.
b. Dirigir i coordinar la seua activitat i les seues relacions externes.
c. Acordar la convocatòria de les sessions i fixar la seua ordre del dia, així com
presidir-les, moderar-les i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
d. Vetlar pel compliment de les finalitats del Consell i per l’execució dels seus
acords, d’acord amb la normativa vigent.
e. Mantenir informada a la Corporació Local dels acords del Consell.
f.
Informar als membres del Consell de les activitats i altres assumptes
d’interès per a l’exercici dels seus drets i obligacions.

Article 8. La Vicepresidència.
1. Correspon al Vicepresident substituir al President en els supòsits de vacant per absència,
malaltia o abstenció legal o reglamentària del President.
GH
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ACTA PLE

SECCIÓ 2ª. ÒRGANS DEL CONSELL.
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Article 5. Mandat.

2. Exercirà, a més, les funcions que expressament li encomane per escrit o li delegue el
President o el Ple del Consell.
Article 9. Règim de sessions del Ple.
1. El Ple del Consell Animalista es reunirà com a mínim, dues vegades a l’any en sessió
ordinària.
2.
No obstant açò, per raons de convivència o urgència podran celebrar-se sessions
extraordinàries que seran convocades per la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’almenys de la meitat de les persones que integren el Ple del Consell.
Article 10. Quòrum d’assistència.

1. Les sessions es celebraran prèvia convocatòria realitzada pel President amb una antelació
mínima de dos dies hàbils.
2. Per a les sessions extraordinàries sol·licitades per la meitat dels membres del Consell, el
President haurà de convocar Ple del mateix en el termini màxim de cinc dies des de la recepció
de la sol·licitud, ajustant-se a l’ordre del dia proposat i celebrant-se la sessió dins dels quinze
dies següents al de la petició.
3. L’ordre del dia de la sessió serà fixat per la Presidència i es notificarà juntament amb la
convocatòria.

ACTA PLE

Article 11. Convocatòries i ordre del dia.
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Per a la vàlida celebració de les sessions es requereix, l’assistència de la Presidència i
Secretaria en tot cas i d’almenys la meitat de les persones que integren el Ple del Consell. La
sessió es constituirà en segona convocatòria mitja hora més tard, sent suficient l’assistència de
la tercera part dels membres integrants.

1.
La Presidència dirigirà les sessions i ordenarà els debats. Així mateix, vetlarà pel
compliment de les deliberacions i acords del Ple del Consell.
2. El sistema habitual de treball serà la cerca de consens. Si aquest, en algun cas, no és
possible, es procedirà a la votació, adoptant-se els acords per majoria simple de les persones
presents que tinguen dret a vot. En cas d’empat, la Presidència tindrà vot de qualitat.
3. Excepcionalment, i en ocasió de la celebració d’una sessió plenària en concret, el President
podrà convidar a assistir, amb veu però sense vot, a tècnics municipals o a aquelles persones
físiques o representants d’associacions, que tinguen interès o coneixement especial sobre un
assumpte específic que figure en l’ordre del dia.
4. Les sessions no són públiques, llevat que la majoria del Consell, per a un assumpte concret
i determinat, establisca excepcionalment el caràcter públic de la mateixa.
Article 13. Actes.
1. El Secretari del Consell Animalista realitzarà les actes de les sessions. Les actes es
remetran a totes les persones que integren el Consell i se sotmetran a aprovació del mateix en
la següent sessió que se celebre.
2.

Les actes seran publicades en el portal de la web municipal i estaran a la disposició d’els
GH
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Article 12. Deliberacions i adopció d’acords.

que les requerisquen en un termini no inferior a quinze dies naturals des de la seua aprovació.

Article 14. Comissions especialitzades de treball.
1. Per a l’estudi de temes puntals i concrets relacionats amb les competències del Consell es
podran constituir Comissions especialitzades de treball, a iniciativa de la Presidència i/o a petició
de la majoria de persones que integren el Consell.
2. Podran participar en les Comissions especialitzades de treball, juntament amb membres del
Consell, particulars i representants de les associacions i entitats representatives, i també
especialistes dels diferents temes objecte d’estudi que siguen proposats per la majoria dels
membres del Consell.

Article 15. Caràcter dels acords del Consell.
Els acords del Consell, en ser aquest un òrgan consultiu i de participació ciutadana, tindran el
caràcter de Dictamen, podent tenir la consideració de recomanació per als òrgans del govern
municipal.
Article 16. Dissolució del Consell.
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució del Consell Animalista,
correspon exclusivament a l’Ajuntament en Ple, sentit el dictamen del Ple del Consell.

ACTA PLE

4. Els acords de les Comissions especialitzades de treball, es realitzaran per majoria simple
de les persones presents i hauran de ser elevades al ple del Consell, a fi que s’aproven
definitivament les conclusions i acords adoptats.
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3. El règim de reunions de les Comissions especialitzades de treball serà flexible, adequat a la
urgència del tema. La convocatòria i coordinació de les Comissions correspondrà a la
Presidència.

En el no previst per aquest Reglament de funcionament intern, el Consell Animalista es regirà
pel que es disposa en la legislació de Règim Local, la legislació de procediment administratiu
comú i de règim jurídic de les Administracions Públiques, i la Carta Municipal de Participació
Ciutadana.

TERCER.- Procedir a la constitució formal del Consell Animalista de Gandia.’
INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis
Urbans, per unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i
l’eleva al Ple de la Corporació.”

GH
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Disposició Addicional Única. Legislació supletòria.

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen
transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació sense debat i per unanimitat dels
24 membres presents en la sessió.
3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):

‘Visto el gasto procedente de ejercicios anteriores y que se encuentran pendientes de
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Considerando que existe reparo de legalidad del Interventor General del Ayuntamiento, en
relación con la aprobación de la factura que se incluye en el reconocimiento extrajudicial de
créditos por vulnerar la legislación vigente. No obstante si bien se formula reparo de
legalidad en relación a la factura incluida en el expediente, se indica en el mismo informe la
procedencia del reconocimiento extrajudicial para evitar el enriquecimiento de la
Administración.
Considerando que este expediente se basa y tiene su motivación por tanto en la teoría del
enriquecimiento injusto, y que resumiendo, viene a señalar que si un empresario ha
ejecutado una prestación a favor de la Administración, este empresario debe cobrar el
precio de la prestación aunque no se hayan seguido los procedimientos legalmente
establecidos; ya que un defecto formal no puede implicar un perjuicio para el contratista y
un enriquecimiento sin causa para la Administración. Por ello, para evitar un procedimiento
judicial que normalmente está perdido de antemano, se adoptan acuerdos de
reconocimiento extrajudicial, que implican realmente la convalidación de un gasto.
Considerando que se trata de una certificación de obras (la número 4 de abril de 2015),
correspondiente al contrato de “Adecuación de las calles Magdalena y Emperador Carlos V”
adjudicado a la mercantil Avilés Alcort SL, y puesto que la indicada obra cuenta con una
subvención de la Diputación Provincial de Valencia del 100 %, procedería tramitar a la
mayor brevedad posible la indicada certificación con el fin de poder remitirla a la Diputación
para su tramitación y correspondiente ingreso en la Tesorería municipal del importe total de
la certificación.
En consecuencia y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando
los reparos se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento
extrajudicial de créditos.
GH
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“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 27 de març de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

ACTA PLE

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 30 de
març de 2017:
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3.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-01/2017 de l’Ajuntament.

Por ello se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Políticas Económicas, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención
General Municipal, continuando la tramitación del expediente.

INTERVENCIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques, amb 4 vots a favor (2 PSPV- PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 abstencions (4 PP i
1 C’s Gandia), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.

ACTA PLE

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos, con
cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior.'
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SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, REX-1/2017 del
Ayuntamiento, ascendiendo a un total de 73.641,71 euros de acuerdo con el siguiente
detalle:

3.2.- Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, exp.
E/01/2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 30 de
març de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 27 de març de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici
vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada d’acord amb el
que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

GH
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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 24 membres presents en la sessió.

La modificació es correspon en la aplicació del fons de contingència exp. 1-2017 com a
conseqüència de la execució de diverses sentències en les que es condemna a
l’Ajuntament al pagament d’interessos de demora.
Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de l’esmentat
Reial Decret 500/90 .
En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2017 de modificació de crèdits
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la tabla que s’adjunta:
CAPÍTOL I

Despeses de personal

CAPÍTOL II

Compra bens corrents i
servicis

CAPÍTOL III

Despeses Financeres

Disminucions

593.000,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents
CAPÍTOL V

Fons de Contingència

593.000,00

ACTA PLE

CAPÍTOL VI Inversions Reals
CAPÍTOL VII Transferències de capital
CAPÍTOL VIII Variació actius financers
CAPÍTOL IX Variació passius financers
TOTAL

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

Augments

593.000,00

593.000,00

El finançament de la modificació de crèdits és el següent:
RESUM:
a) Amb càrrec al Romanent líquid de
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 593.000,00
crèdits
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS

593.000,00

TERCER.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seua
GH

Codi Validació: 4JZ37EWZT7NYKLPLNZPNA2LLE | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 35

SEGON.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de altres
mitjos per al seu finançament.

publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant
l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple
de la Corporació.
QUART.- Que es done compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments que
es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n presentaren,
l’acord provisional passarà automàticament a definitiu.
CINQUÈ.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de publicar-se
en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional

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).
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Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques, amb 5 vots a favor ( 2 PSPV-PSOE, 2 MES GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4
abstencions (PP), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació.”

ACTA PLE

INTERVENCIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

SISÈ.- De l’expedient de la modificació de crèdits, definitivament aprovada, es trametrà
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa
al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior'.

$668037(' 85*Ê1&,$

Mediante Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local, se comunica la publicación de la relación de
ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del período de carencia y de
amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación hasta 2016 y
se determina el procedimiento de gestión que se debe desarrollar para la aplicación de
dicha medida.
Como se ha comentado anteriormente, al acceder a la base de datos del Ministerio, se
comprueba que el Ayuntamiento se encuentra incluido entre los posibles beneficiarios,
figurando la siguiente indicación:

Codi Validació: 4JZ37EWZT7NYKLPLNZPNA2LLE | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 35

“Mediante oficio de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 10/03/2017, registro de entrada nº
10404 de 16/03/2017, se comunica a este Ayuntamiento que el día 2/03/2017 la
Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos acordó la posibilidad de
modificar las condiciones de los préstamos formalizados con el Fondo de Ordenación
y con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales
hasta el ejercicio 2016 inclusive, consistiendo la modificación en establecer un período
de carencia adicional para la amortización de principal de tres años, aumentado
también en ese mismo período el plazo de amortización fijado en los respectivos
préstamos, manteniendo los tipos de interés fijados. Estando el Ayuntamiento entre los
potenciales beneficiarios de la medida citada.

ACTA PLE

Prèvia ratificació de la seXa inclusió en l'ordre del dia, amb caràcter d'urgència
i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió del Ple de la
Corporació, de conformitat amb el previst en l'article 71.2 del ROPLE, el
Secretari General del Ple Gyna FRPSWH de la Proposició presentada pel
Coordinador General d'Economia i Hisenda de data 3 d'abril de 2017, de la
qual es va donar coneixement a la Junta de Portaveus celebrada el dia 6
d'abril de 2017, en relació amb l'assumpte de referència i del tenor literal
següent:

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

PROPOSICIÓ: SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ EN TRES ANYS DEL PERÍODE DE
&$5Ê1&,$ I DE /'AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS FORMALITZATS AMB
L'A&78$/ FONS
EN
LIQUIDACIÓ
PER
A/
FINANÇAMENT
DELS
PAGAMENTS A PROVEÏDORS I AMB EL FON6 D'ORDENACIÓ ENTRE 2012 I
2016.

Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la ampliación en tres
años del período de carencia y del de amortización de los préstamos formalizados con
el ahora Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y con
el Fondo de Ordenación entre 2012 y 2016, a que se refiere la Resolución de 29 de
marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
SEGUNDO.- Confirmar la aplicación del plan de ajuste vigente.

GH
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De conformidad con la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, los ayuntamientos que, estando incluidos en la
relación anterior, estén interesados en la aplicación de la medida antes citada deberán
presentar la correspondiente solicitud con la fecha límite del día 7 de abril de 2017
accediendo a la aplicación que estará disponible en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con la Entidades Locales, en la página web del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, y cumplimentando por el órgano interventor los
formularios que integrarán aquella aplicación. Estos contendrán la solicitud y la
comunicación de la condicionalidad fiscal que se establece en el siguiente apartado, y
que deberán ser aprobadas por el Pleno de las respectivas corporaciones locales

ACTA PLE

Como se observa, el Ayuntamiento podría acogerse a la medida citada por estar
incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26
de diciembre, según la relación aprobada mediante Resolución de 16 de junio de
2016, de la entonces Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.

TERCERO.- Aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere
establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie
incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste.
CUARTO.- Remítase la solicitud, con la documentación correspondiente, al Ministerio
de Hacienda y Función Pública, mediante la plataforma web que el propio Ministerio ha
habilitado al efecto.

GH
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ACTA PLE

I
L Alcaldía-Presidqncia sotmet  D votació la proposició transcrita, la qual
s’aprova pel Ple de la Corporació per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5
MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 11 abstencions (PP).

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

QUINTO.- En el caso de que por parte del Ministerio se indique que existe algún
aspecto menor que haya que corregir, se autoriza al Coordinador General de
Economía y Hacienda ha corregir y subsanar lo que el Ministerio determine, sin
perjuicio de su posterior ratificación por el Pleno de la Corporación.”

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

ALTAVEU

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.

ACTA PLE

El Sr. Gregori pren la paraula per a plantejar una sèrie de dubtes sobre els decrets que
figuren en el CD-ROM facilitat amb la convocatòria de Ple i, l'absència, al seu entendre,
d'alguns que hi haurien de constar. Prèvia autorització de la Presidència, el secretari
general del Ple explica la mecànica de l’aplicació informàtica, pel que fa al trasllat dels
decrets al llibre oficial corresponent, la responsabilitat del qual, com a fedatari públic
municipal, és del secretari general, tal com ve funcionant des de 2011. Explica, igualment,
que per a comprovar els possibles errors quant als decrets transcrits del llibre oficial al CDROM que s'envia amb la convocatòria del Ple, necessita saber a quins es refereix, per si
foren uns altres diferents dels que, amb motiu de la seua anul·lació del llibre oficial -funció
exclusiva i motivada en cada cas, amb constància i empremta electrònica, del secretari
general del Ple- no són incorporats, per aquest motiu, al citat CD-ROM, tal com s'indica en
la caràtula respectiva d’aquest. El regidor senyor Gregori indica al secretari general del Ple
que els farà arribar la llista corresponent i el fedatari municipal es compromet a efectuar les
comprovacions pertinents i a informar sobre aquest tema.

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DIA 22 DE FEBRER AL 28
DE MARÇ DE 2017 (art. 73 ROPLE).

2.1.- Dació de compte del decret núm. 1242 de data 01/03/2017, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del decret núm. 1242 de data 01/03/2017, pel
qual s’aprova la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016, sotmès a la
consideració de la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia
30 de març de 2017, del tenor literal següent:
“D E C R E T O
Resultando que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos
Locales CEIC Alfons el Vell y Leandro Calvo, han sido confeccionadas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Vistos los estados contables contenidos en el expediente y, especialmente, las liquidaciones del
Presupuesto de Gastos, de Ingresos, Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.
GH
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2.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal sobre la liquidación del Presupuesto,
que consta en el expediente.
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal sobre estabilidad presupuestaria, regla
de gasto y volumen de deuda, que consta en el expediente.
En virtud de las competencias que atribuye el artículo 191.3 de la citada Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y la delegación efectuada por la Sra. Alcaldesa, en fecha Decreto de 03/07/2015,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Gandía, correspondiente al
ejercicio 2016, cuyos datos más significativos son los siguientes:
ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA
AÑO: 2016
AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
COMPONENTES

IMPORTES

80.676.015,64

+ Del Presupuesto corriente

12.292.652,61

+ De Presupuestos cerrados

68.313.144,55

+ De Operaciones no presupuestarias

70.218,48

3 Obligaciones pendientes de pago

22.560.273,78

+ Del Presupuesto corriente

4.843.292,13

+ De Presupuestos cerrados

1.780.062,42

+ De Operaciones no presupuestarias

15.936.919,23

4 Partidas pendientes de aplicación

-580.796,44

- Cobros pendientes aplicación definitiv

767.533,71

+Pagos pendientes aplicación definitiva

186.737,27

I

Remanente de tesorería total (1+2-3)

II

Saldos de dudoso cobro

45.343.690,43

III.

Exceso de financiación afectada

16.463.793,56

IV

Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

GH

61.060.739,69

-746.744,30
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2 Derechos pendientes de cobro
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3.525.794,27

ACTA PLE

1 Fondos líquidos

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO
AÑO: 2016
AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
CONCEPTOS

DERECHOS

OBLIGACIONES

AJUSTES

RECONO.NETOS RECONO.NETAS
a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no financieras
1.- Total operaciones no financieras

RESULTADO
PRESUP.

76.231.209,97

65.542.349,00

6.153.435,11

37.694.095,00

-31.540.659,89

82.384.645,08 103.236.444,00

-20.851.798,92

2.- Activos financieros

67.825,70

10.688.860,97

69.498,84

-1.673,14

3.- Pasivos financieros

174.773.239,31 129.221.160,13

45.552.079,18

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

257.225.710,09 232.527.102,97

24.698.607,12

AJUSTES:
0,00
14.427.636,81

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

3.589.040,41

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

10.838.596,40
35.537.203,52

SEGUNDO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local CEIC Alfons el
Vell, correspondiente al ejercicio 2016, cuyos datos más significativos son los siguientes:
ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA
AÑO: 2016
CEIC ALFONS EL VELL
IMPORTES

1 Fondos líquidos

23.385,76

2 Derechos pendientes de cobro

892,05

+ Del Presupuesto corriente

488,08

+ De Presupuestos cerrados

165,50

+ De Operaciones no presupuestarias

238,47

3 Obligaciones pendientes de pago
+ Del Presupuesto corriente
+ De Presupuestos cerrados
+ De Operaciones no presupuestarias

9.635,33
4.391,95
605,20
4.638,18

4 Partidas pendientes de aplicación

0,00

- Cobros pendientes aplicación definitiv

0,00

+ Pagos pendientes aplicación definitiv

0,00

I

Remanente de tesorería total (1+2-3)

II

Saldos de dudoso cobro

14.642,48
165,50

III Exceso de financiación afectada
IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

GH

0,00
14.476,98
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COMPONENTES
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5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

ACTA PLE

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO
AÑO: 2016
CEIC ALFONS EL VELL
CONCEPTOS

DERECHOS

OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS
a) Operaciones corrientes

52.302,33

b) Otras operaciones no financieras
1.- Total operaciones no financieras

-463,53

0,00

0,00

52.302,33

52.765,86

-463,53

0,00

0,00

0,00

2.- Activos financieros
3.- Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

PRESUP.

52.765,86

0,00

0,00

0,00

52.302,33

52.765,86

-463,53

AJUSTES:
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

0,00
-463,53

TERCERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Leandro Calvo,
correspondiente al ejercicio 2015, cuyos datos más significativos son los siguientes:
ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA
AÑO: 2016
L.CALVO
IMPORTES

1 Fondos líquidos

33.204,90

2 Derechos pendientes de cobro

0,00

+ Del Presupuesto corriente

0,00

+ De Presupuestos cerrados

0,00

+ De Operaciones no presupuestarias

0,00

3 Obligaciones pendientes de pago
+ Del Presupuesto corriente
+ De Presupuestos cerrados
+ De Operaciones no presupuestarias

464,00
0,00
464,00
0,00

4 Partidas pendientes de aplicación

0,00

- Cobros pendientes aplicación definitiv

0,00

+ Pagos pendientes aplicación definitiv

0,00

I

Remanente de tesorería total (1+2-3)

II

Saldos de dudoso cobro

32.740,90
0,00

III Exceso de financiación afectada
IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

GH

0,00
32.740,90
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COMPONENTES
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0,00

ACTA PLE

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO
AÑO: 2016
L. CALVO
CONCEPTOS

DERECHOS

OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS
a) Operaciones corrientes

PRESUP.

80.000,00

79.976,92

23,08

80.000,00

79.976,92

23,08

b) Otras operaciones no financieras
1.- Total operaciones no financieras

0,00

2.- Activos financieros

0,00

3.- Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

0,00
80.000,00

79.976,92

23,08

AJUSTES:
0,00

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

0,00
23,08

CUARTO.- Que se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

QUINTO.- Que se remita copia de las liquidaciones aprobadas a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma.”

El Ple de la Corporació queda assabentat del decret anteriorment transcrit aprovant la
liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
2.2.- Dació de compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia en sessió de 13/03/2017, pel qual s’aprova el Pla Pressupostari de
l’Ajuntament corresponent als exercicis 2018-2020.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern de
la ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 13 de març de 2017, sobre aprovació del Pla
Pressupostari exercicis 2018-2020, sotmès a la consideració de la comissió del Ple
d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 30 de març de 2017:
“Es dóna compte de la proposta formulada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 10 de març de 2017, del tenor literal següent:
‘El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, establece la obligación de realizar un Plan Presupuestario a medio plazo, el
texto del citado artículo es el siguiente:
Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo.
1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de
Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual
se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá,
entre otros parámetros:
GH
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5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
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0,00

ACTA PLE

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las
respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto
su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto
de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas.
3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en
previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y
procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual.

Ni la Ley Orgánica ni la Orden citadas establecen el órgano a quien corresponde la
aprobación del Plan Presupuestario, por ello el Colegio de Secretarios Interventores y
Tesoreros de Administración Local ha elevado consulta a la Subdirección General en la que
ésta manifiesta que el órgano competente no es preceptivamente el Pleno, pero si no lo
aprueba el mismo se considera necesario que se le de cuenta (mail enviado por COSITAL
el 16/09/2013), por ello, y visto el artículo 127.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, que atribuye a la Junta de Gobierno Local en los
Municipios de Gran Población el desarrollo de la gestión económica.

ACTA PLE

Por otra parte, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concreta los aspectos del
citado Plan Presupuestario.
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4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo
deberá ser explicada.

Se realiza a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario de los ejercicios 2018/2020, cuyo texto literal
es el siguiente:
PLAN PRESUPUESTARIO 2018/2020

Uno de los principios que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es el de transparencia, de tal manera que cada
Administración Pública deberá establecer la equivalencia entre el Presupuesto y la
contabilidad nacional, ya que esta es la información que se remite a Europa para verificar el
cumplimiento de los compromisos de España en materia de estabilidad presupuestaria. Por
ello, cada Administración Pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales de
su Presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa
europea, especialmente a las previsiones contenidas en la Directiva 2011/85/UE del
Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros. El capítulo VI (Gestión presupuestaria) de la
citada Ley Orgánica, relativo a la gestión presupuestaria, refuerza la planificación
presupuestaria a través de la definición de un plan presupuestario a medio plazo, que se
ajusta a las previsiones de la Directiva de marcos presupuestarios antes mencionada.
GH
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PROPUESTA DE ACUERDO

x Ajustes en créditos correspondientes a las Sentencias de 2017, las facturas
pendientes de aplicar al presupuesto de los ejercicios 2015 y anteriores y el
crédito correspondiente a facturas que provienen de la liquidación de la
mercantil IPG SA.
x Los capítulos 3 y 9 del Estado de Gastos se contemplan en función del
cuadro de amortización de la deuda existente para los ejercicios 2018, 2019
y 2020
x Se cumplen las previsiones de gastos de los capítulos de personal y gasto
corriente en función de lo previsto en el plan de ajuste mencionado.
x En relación a los ingresos no se prevé incremento impositivo, únicamente se
contempla el incremento vegetativo de los padrones.
x Se contempla en capítulo 9 de ingresos, el importe correspondiente al Fondo
de Ordenación de cada uno de los tres ejercicios.
En consecuencia, el Plan Presupuestario para los ejercicios 2018 a 2020 cumple el
principio de estabilidad presupuestario y Regla de Gasto y cuyos datos son los siguientes:

GH
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Se prevé por tanto un marco presupuestario para los años 2018 a 2020 basado en la
estimación de la liquidación del ejercicio 2016 y el borrador de presupuesto de 2017 ,
teniendo en cuenta que se eliminan del Plan Presupuestario los créditos que de forma
extraordinaria se han contemplado en el borrador del presupuesto de 2017 tales como:

ACTA PLE

Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan de Ajuste por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
de 15/07/2015, que fue valorado favorablemente por el Ministerio el 19/10/2015, asimismo
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25/04/2016 aprobó una revisión del plan de ajuste con
motivo del anticipo concedido al Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 11
del Real Decreto-ley 10/2015, habiéndose valorado favorablemente por el Ministerio
mediante Resolución de 27/06/2016 (RE 23727de 11/07/2016) y por último el Ayuntamiento
Pleno, en sesión de 15/09/2016, ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
29/07/2016, por el que se revisa de nuevo el plan de ajuste con motivo de la solicitud al
Fondo de Ordenación de la financiación de sentencia para el ejercicio 2017, que
actualmente se encuentra pendiente de valorar por el Ministerio.
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La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 6 la
obligación de remitir antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información
sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente
suministre el Estado, los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la
elaboración de sus Presupuestos anuales.

2019
45.732.000,00
2.250.000,00
9.925.675,00
16.429.000,00
724.825,00
75.061.500,00
0,00
0,00
0,00
75.061.500,00
100.000,00
23.340.675,00
23.440.675,00
98.502.175,00

2020
46.189.650,00
2.274.000,00
10.025.000,00
16.598.000,00
725.000,00
75.811.650,00
0,00
0,00
0,00
75.811.650,00
100.000,00
23.117.000,00
23.217.000,00
99.028.650,00

GASTOSCONSOLIDADOS
Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5(0,5%gast.NOfin)
Gastoscorrientes
Cap.6
Cap.7
Gastosdecapital
GastosNOfinancieros
Cap.8
Cap.9
Gastosfinancieros
TOTALGASTOS

2018
21.750.000,00
28.900.000,00
2.950.000,00
3.270.000,00
568.700,00
57.438.700,00
3.475.000,00
0,00
3.475.000,00
60.913.700,00
100.000,00
25.375.225,00
25.475.225,00
86.388.925,00

2019
21.995.000,00
29.238.000,00
2.666.000,00
3.308.700,00
572.077,00
57.779.777,00
3.472.350,00
0,00
3.472.350,00
61.252.127,00
100.000,00
32.464.022,00
32.564.022,00
93.816.149,00

2020
22.245.000,00
29.579.000,00
2.330.000,00
3.348.000,00
575.020,00
58.077.020,00
3.508.575,00
0,00
3.508.575,00
61.585.595,00
100.000,00
37.085.000,00
37.185.000,00
98.770.595,00

Diferencia

11.578.075,00

4.686.026,00

258.055,00

ESTABILIDADPRESUPUESTARIA
Ingresosnofinancieros
Gastosnofinancieros
Estabilidad
Ajustes
Estabilidadajustada

2018
2019
2020
74.300.000,00 75.061.500,00 75.811.650,00
60.913.700,00 61.252.127,00 61.585.595,00
13.386.300,00 13.809.373,00 14.226.055,00
Ͳ5.798.410,00 Ͳ5.815.340,00 Ͳ5.832.330,00
7.587.890,00
7.994.033,00
8.393.725,00

PrevisionesDeudaconsolidada
Deudaalargo
Deudaacorto
Totaldeudavivaa31/12
RatioDeudavia

2018
2019
2020
250.778.398,00 218.333.680,00 181.268.755,00
10.755.000,00 10.755.000,00 10.755.000,00
261.533.398,00 229.088.680,00 192.023.755,00
352,00%

305,20%

253,29%

Regladegasto
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Gastocomputable
60.913.700,00 61.252.127,00 61.585.595,00
TasadeCrecimientoadmitida
2,10%
2,30%
2,50%
Límiteregladegasto
76.502.689,56 62.314.715,10 62.783.430,18
-20,38%
-1,71%
-1,91%
Variacióngastocomputable%
Variacióngastocomputableabsolut Ͳ15.588.989,56 Ͳ1.062.588,10 Ͳ1.197.835,18

GH
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2018
45.280.000,00
2.230.000,00
9.825.000,00
16.250.000,00
715.000,00
74.300.000,00
0,00
0,00
0,00
74.300.000,00
100.000,00
23.567.000,00
23.667.000,00
97.967.000,00

ACTA PLE

INGRESOSCONSOLIDADOS
Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Ingresoscorrientes
Cap.6
Cap.7
Ingresosdecapital
IngresosNOfinancieros
Cap.8
Cap.9
Ingresosfinancieros
TOTALINGRESOS

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

MARCOPRESUPUESTARIO2018/2020
CONSOLIDADO

SEGUNDO.- Que por la Intervención General Municipal se remita dicha información, en la
forma y contenido que dispone la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre y los modelos
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo previsto
por dicho Ministerio.
TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno de la adopción del presente acuerdo’.
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la
proposta sobre l’assumpte de referència.“

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emés per l’Interventor General
Municipal, sobre seguiment del Pla Econòmic Financer corresponent al 4t trimestre de 2016
(INFORMESINT núm. 0074 de data 27/03/2017), sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 30 de març de 2017
El Ple de la Corporació queda assabentat de l'informe sobre seguiment del Pla
Econòmic Financer corresponent al 4t trimestre de 2016, anteriorment referenciat.
3.- PREGUNTES ORALS. (Art. 77.6 ROPLE).

ACTA PLE

2.3.- Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla Econòmic Financer
corresponent al 4t trimestre de 2016.

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern
de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 13 de març de 2017, sobre aprovació
del Pla Pressupostari exercici 2018-2020, anteriorment transcrit.

La Sra. Alcaldessa li contesta que s'està buscant una solució en la qual tots estiguen
d'acord i que, de moment, el que no ha fet l'autoritat portuària és donar llum verda a l'ús de
les vies, sinó només un protocol a partir del qual caldrà concretar les actuacions que s’han
de dur a terme. Quan es dispose de més informació es poden concretar entre tots.
En tot cas, el valor afegit de disposar de les vies d'accés al port és un fet diferencial positiu
que, per exemple, altres poblacions com Dénia no tenen.
2. La Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP), en relació amb el col·legi públic Cervantes,
pregunta si les obres estan paralitzades o no hi ha diners per a continuar-les.
La Sra. Laura Morant li contesta que s'han plantejat problemes de fonamentació en el
terreny que obliguen a una correcció en el projecte i que ja ha informat adientment de
l'assumpte al director del centre.
La Sra. Moreno li indica que els pares no estan informats.
La Sra. Morant comenta que li ho tornarà a recordar, perquè ho difonga oportunament entre
tots.
GH
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1. El Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP), davant les notícies aparegudes en premsa entorn
de l'autoritat portuària, pregunta en quin estat es troba l'entrada de les vies al port de
Gandia.

3. El Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) efectua un prec que té a veure amb la inquietud
respecte del servei de recollida d'animals, en el sentit que les papereres específiques
destinades a aquesta finalitat i les bosses corresponents siguen recollides per FCC o si no,
que les lleven.
La Sra. Alcaldessa li comunica que revisarà la qüestió.
4. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP), davant el mal estat de les obres del carril bici a
l'avinguda del Grau, pregunta què va a fer-s’hi.

La Sra. Alcaldessa li recorda que segur que són compartits per tots els pros i contres en
una qüestió com aquesta. Com sap el regidor, el govern actual té una gran sensibilitat
respecte de la platja de l’Auir, emplaçament on va ser ubicada aquesta. Sí que hi ha
voluntat de tindre una platja can, però hi ha problemes que resoldre, com evitar, per
exemple, l'entrada a través de les dunes, i és per això que es vol estudiar millor la ubicació.

ACTA PLE

5. El Sr. Víctor Soler Beneyto (PP), en relació amb la bona valoració que, com a atractiu
turístic, tenen les platges per a gossos a Gandia, que són objecte de bona valoració als
portals del sector, i que és un èxit de la legislatura anterior, davant l'escepticisme manifestat
pel regidor i les disputes sobre el terme amb l'Ajuntament de Xeraco, pregunta si Gandia
tindrà, aquest estiu, la platja can.

Número : 2017-0005 Data : 12/05/2017

El Sr. Ródenas l’informa que les obres no estan acabades encara i que el compromís de
l'empresa és deixar-ho tot en bon estat i pavimentar-ho adequadament. S’ha comunicat que
serà abans de l'estiu.

4.1.- Del Grup Municipal MÉS GANDIA, en rebuig a l’Acord Integral d’Economia, i
Comerç (CETA) i als tractats de lliure comerç TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i
Inversions) i TISA (Acord en comerç de serveis) (REGPLE núm. 0012 de 22/03/2017).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal MÉS GANDIA, registrada en el Registre General del Ple
(REGPLE) amb número 0012 de 22/03/2017, en relació a l’assumpte de referència i del
tenor literal següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes d'octubre es signà el CETA (Acord Integral d’Economia i Comerç) que ha
estat ratificat en el mes de febrer pel Parlament Europeu. És un acord entre la Unió
Europea i Canadà, negociat amb un gran secretisme.
El CETA es disfressa d'un acord tarifari per a eliminar aranzels, que ja són mínims entre
Canadà i els estats de la UE. Tanmateix, l'acord va molt més enllà i suposa una re
configuració de tot un conjunt de normes de tipus social, jurídic, laboral i mediambiental que
regulen l'activitat empresarial. El vertader objectiu és facilitar l'enriquiment privat de les
GH
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4.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE):

empreses amb seu a la Unió Europea i a Canadà, i per aconseguir-ho es modifiquen i
relaxen tots els tipus de regulació que, per a millorar la qualitat de vida de la majoria, posa
límits a la lliure actuació de l'empresa. D'esta manera, s'obren les portes a la reducció de
drets laborals i estàndards sanitaris, o a l'augment de la capacitat de contaminar, entre
altres qüestions que avui els estats regulen i que corren el risc de desaparèixer.

L'Acord, entre altres qüestions estableix la creació de un Fòrum de Cooperació en Matèria
de Regulació. Este serà un òrgan que germanitzarà que el Govern canadenc i
representants de les empreses tinguen accés als textos legislatius promoguts per la
Comissió abans de que estos arriben al Parlament Europeu o transcendisquen a l'opinió
pública, augmentant d'aquesta manera la seua capacitat d'influir en ells, per a adaptar-los
als seus interessos.
Especialment preocupant són els tribunals d'arbitratge que constitueixen un mecanisme que
poden utilitzar les empreses privades quan consideren que s'ha vulnerat la seua capacitat
de obtenir majors beneficis econòmics ja que estableixen un sistema de justícia paral·lel per
a les grans empreses, sobre tot, la creació d'un suposat dret d'estes a l'enriquiment il·limitat.

ACTA PLE

El procés de negociació s'ha realitzat a l'esquena del Parlamento Europeu i per suposat de
la ciutadania, entre als anys 2006 i 2014.
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El CETA inclou els anomenats tribunals d'arbitratge, en els que les multinacionals podran
denunciar als estats per hipotètiques pèrdues econòmiques si s'aproven normes
democràtiques, cosa que suposa tot un xantatge a la democràcia i la subordinació a l'interès
econòmic. A més, inclou la Clàusula Rachet, present en altres acords de la UE, que
impedeix que serveis que hagen estat privatitzats tornen a estar sota control públic. Després
de ser aprovat el 15 de febrer de 2017 pel Parlamento Europeu amb 408 vots a favor, 254
en contra i 33 abstencions, el CETA serà aplicat de manera provisional fins que el ratifiquen
el conjunt dels parlaments estatals de la Unió Europea. És la primera vegada que les
institucions europees recurrixen a este tipus d'aplicació provisional, fet que crida l'atenció
després de les dificultats per a la seua signatura per part de la representació belga.

El tractat ja ha entrat automàticament en vigor després de la votació del 15 de febrer de
2017. Legalment, ha de ser ratificat per cada un dels Estats membres en els sues
parlaments, llevat del Regne Unit i Malta, on només deu aprovar-lo el Govern, pel seu propi
estatus constitucional. D'acord a la seua legislació, cada Estat pot traslladar-lo a altres
institucions, com parlaments regionals, o celebrar referèndums. El procés podria allargar-se
fins a dos anys. Per tant, en realitat, l'aplicació provisional s'utilitza merament com un nou
mecanisme de pressió, ja que en este cas no té base jurídica en la legislació o en el
patrimoni comunitari, perquè està dissenyada per a motius d'urgència, com els desastres
humanitaris. Revertir un tractat una vegada comença a aplicar-se és molt més complicat i
pot inclús tindre un efecte dissuasiu en els parlaments més proclius a oposar-se al CETA. Al
final, l'aplicació provisional suposa un minvament democràtic, ja que l'aplicació de l'acord no
es veu condicionada als procediments democràtics requerits.

Per tot això, proposem la presa en consideració pel Ple de l’Ajuntament de Gandia que:
GH
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Així doncs, el CETA suposa un gran atac als drets mediambientals i laborals dels Estats
membres, i també a la gestió dels serveis públics.

1r.- L'Ajuntament de Gandia rebutja completament el CETA (Acord Integral d' Economia i
Comerç), i també la resta de tractats de lliure comerç que la UE està negociant ara mateix
com el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) i el TiSA (Acord en comerç de
serveis).
2n.- Instem al Govern de l'Estat Espanyol que la ratificació del CETA a l'Estat es faça
mitjançant un referèndum en el que participe tota la ciutadania, i no sols amb un decret del
Govern o d'una votació en el Congrés dels Diputats.
3r.- Donar trasllat d'aquest Declaració al govern de l'Estat Espanyol i als diversos grups
parlamentaris de les Corts Generals i les Corts Valencianes."

Por la Sra. Alcaldessa-Presidenta es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s GANDIA i PP,
registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb número 0014 de 03/04/2017, en
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La XX Conferencia dels Intergrups Parlamentaris Pau i Llibertat en el Sàhara Occidental es
va celebrar a la seu del parlament de Galícia els dies 5 i 6 de març de 2016 i, en ella,
parlamentaris i parlamentàries de tots els partits i cambres autonòmiques van renovar el seu
compromís amb el futur en llibertat del poble sahrauí i van aprovar la Declaració de
Santiago de Compostela.
Reafirmant-se en la reclamació inequívoca i fonamentada en les resolucions de l'ONU i en
el més estricte respecte al dret internacional del legítim dret del poble sahrauí a la seua
autodeterminació mitjançant referèndum, com a últim pas al procés de descolonització, i
denunciant que la presencia marroquina al Sàhara Occidental no és legal i que no pot tindre
efectes jurídics o polítics que menyscaben el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i
independència.
Es va recolzar la visita del secretari general de Nacions Unides a la zona i, especialment,
als territoris alliberats (Bir Lahlu) del Sàhara Occidental, esperant que siga un pas decisiu
de l'organització internacional per al compliment de les resolucions de l'ONU.
GH
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4.2.- Del Grups Municipals PSPV-PSOE, MES GANDIA, C’s GANDIA i PP, sobre
l’exigència al Regne del Marroc del respecte als drets humans als territoris ocupats
del Sàhara Occidental (REGPLE núm. 0014 de 03/04/2017).

ACTA PLE

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

Igualment, es va afirmar que el Front Polisario és el legítim i únic representant del poble
sahrauí, així reconegut per l'ONU i la comunitat internacional.

Es va fer una valoració molt positiva de la sentencia del Tribunal Europeu de Justícia que ha
anul·lat l'acord comercial entre Brussel·les i Rabat per a estendre els seus avantatges a
productes provinents del Sàhara Occidental. Sent també essencial l'acta de la Audiència
Nacional que es pronuncia sobre Espanya com a potència administrativa de iure del Sàhara
Occidental.

Van demanar a les institucions públiques d'Espanya continuar i incrementar el suport
solidari tant a la població dels campaments de Tinduf com als habitants sahrauís dels
territoris ocupats.
Per la seua part, els intergrups parlamentaris han establert com a treball prioritari el suport a
la població sahrauí dels territoris ocupats. Per això s'hi seguiran enviant al llarg de 2016
missions d'observació.

ACTA PLE

Van instar el Regne del Marroc a l'alliberament immediat dels presos polítics i de
consciència sahrauís i al cessament de les violacions de drets humans a les seues presons.
I van denunciar l'espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental pel Govern del Marroc.
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Van constatar que el Sàhara Occidental és un territori no autònom sotmès al dret
internacional que mai ha pertangut al Regne del Marroc, i per això van exigir que cesse
l'ocupació il·legal del Sàhara Occidental i l'exercici del dret del poble sahrauí a
l'autodeterminació.

Per tot això, proposen la presa en consideració pel Ple de l’Ajuntament de Gandia que:

1. Exigir al Regne del Marroc l'escrupolós respecte als drets humans als territoris ocupats
del Sàhara Occidental i el cessament de les vulneracions de drets que sofreix la població
sahrauí. I, així mateix, instar a treballar activament en el si de la Unió Europea perquè la
Minurso amplie les seues funcions també a la vigilància i salvaguarda del compliment dels
drets humans en el Sàhara Occidental.
2. Atorgar un estatus diplomàtic a la Representació del Front Polisario a Espanya, com a
únic i legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per l'ONU, i promoure les
iniciatives polítiques necessàries, encaminades a aconseguir una solució justa i definitiva,
en defensa del legítim dret del poble sahrauí a la seua autodeterminació, mitjançant un
referèndum lliure i regular, com a pas final al procés de descolonització inacabat.
3. Prioritzar, com a membre del Consell de Seguretat de Nacions Unides, les qüestions
relatives al compliment del Pla de pau per al Sàhara Occidental i promoure les
competències de la Minurso quant a la supervisió dels drets humans a la zona, així com
augmentar la cooperació i l'ajuda humanitària amb la població sahrauí.
GH
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– Faça trasllat al Consell i al Govern d'Espanya els següents punts:

– La present declaració institucional es remetrà al representant del Consell de Seguretat de
Nacions Unides, a la Comissió Europea, a la Delegació del Front Polisario a Espanya, al
Govern del Regne de Marroc, al Congrés i Senat d'Espanya i als parlaments autonòmics."
El Ple de la Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional
formulada pels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s GANDIA i PP.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’URGÈNCIA (Art. 78.4 ROPLE).

Entre totes les decisions transcendents, potser siguen les referides a l'àmbit cultural i turístic
aquelles que més visibilitat i repercussió poden tindre a hores d'ara en una societat d'alta
demanda i consum en aquesta matèria. És la cultura, l'oferta cultural especialment, allò que
pot marcar les diferències més riques i subtils entre ciutats i territoris. En primer lloc per allò
que significa de motor econòmic i, en segon terme però no menor, perquè aporta identitat,
consolida les tradicions i marca tendències de comportament sociocultural.
Però si en l'àmbit estrictament cultural Gandia és reconeguda amb distinció arreu del
territori valencià i de tot aquell altre amb qui comparteix sistema lingüístic, és pel seu
indiscutible lideratge literari. Gandia és la pàtria dels clàssics de la literatura
valenciana/catalana que marca una culminació des dels primers moments literaris
fundacionals i que encara continua actualment amb plena vigència i salut. March, Martorell,
Corella... són coneguts, reconeguts i estudiats a tot el món i Gandia, ciutat valenciana de
primer ordre, pot oferir una proposta singular i interessant per visitar en directe el territori
d'aquells clàssics. Tant ha apostat Gandia per aquest reconeixement de fa anys, que el
propi ajuntament en sessió plenària del 7 de març de 2012, va considerar per unanimitat
que mereix el qualificatiu de "Ciutat Literària". Gandia ha mostrat sempre un especial interès
en la promoció de la llengua i la dignificació de la literatura dels valencians. Des de l’any
1959, en commemoració del cinquè centenari de la mort d’Ausiàs March, convoca el premi
literari en honor al poeta i promou activitats literàries. Des d’aquest punt de vista, Gandia ha
fet i fa mèrits suficients per liderar iniciatives que busquen dur més enllà els esforços
globals en favor de la creació i divulgació cultural especialment vehiculada al fet literari.
Gandia és, a hores d’ara i a tots els efectes, una ciutat de cita i viatge obligatori per als
valencians en general, però també per a una gran part de la societat espanyola i europea
GH
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Gandia és, indubtablement, una ciutat de referència entre totes les altres ciutats
valencianes. Això no sols ve acreditat per la seua història passada, plena de personatges i
fets singulars, sinó que se sustenta i descansa hui en dia sobre una realitat econòmica,
política, social i cultural potent i de qualitat. És obvi que el seu atractiu i la seua atracció
com a ciutat, ultrapassen de molt els límits del seu terme municipal tot creant un centre
d'interès i d'influència considerable al seu voltant. Per això Gandia no s'imagina i gestiona
solament pensant en els seus propis interessos o necessitats, sinó que està obligada a
prendre decisions cada dia que necessàriament acabaran afectant un territori molt més
ample i que abraça des de l'àrea de les comarques centrals fins al turisme nacional o
estranger.

ACTA PLE

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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Determinada per la Presidència sotmetre a la consideració del Ple la Declaració
Institucional presentada pels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s
GANDIA i PP, donant suport a la candidatura de la ciutat de Gandia com a Capital
Cultural Valenciana”, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb el nùm.
0018 de 06/04/2017, i prèvia ratificació de la seua urgència per unanimitat del Ple de
la Corporació, i per tant amb el quòrum exigit en l’article 78.4 del ROPLE, es
procedeix per la Sra. Alcaldessa a la seua lectura:

La proposta que tot seguit presentem per postular-nos i optar a ser Ciutat Cultural
Valenciana l'hem agrupada en tres apartats troncals: el literari, el de cultura popular i
l'expositiu, que al seu torn integren altres subapartats capaços d'oferir un ample ventall
d'activitats multisectorials. Però la proposta no és una simple llista d'idees o accions
acumulades al llarg d'un any sota l'excusa de la capitalitat. Es planteja des de l'estabilitat i
voluntat de permanència com és habitual a casa nostra, tot i que s'amplia i s'enriqueix per
fer-la visitable o participativa a tots els valencians com a mínim. Finalment i per suposat, la
proposta ja naix i compta amb la col·laboració i fins i tot participació dels col·lectius
principals de la ciutat, des de les Falles a la Setmana Santa, passant per centres educatius i
associacions socioculturals de tota mena.

ACTA PLE

A aquesta riquesa indubtable i exclusiva, se li'n suma una altra encara més internacional
lligada a la família dels Borja i als seus membres més universals: el duc i sant Francesc, el
papa Alexandre VI, Maria Enríquez... amb totes les connexions vaticanes i europees que
permeteren transformar el ducat de Gandia del renaixement en una xicoteta cort de riquesa
i de cultura lligada al negoci de la canyamel, al poder polític nacional i al mecenatge cultural
de l'aleshores considerada la primera casa senyorial valenciana, una de les "grans" entre
els nobles del seu temps.
Però el pes de la tradició i la transcendència no ha de suposar, al capdavall, un llast o una
reducció limitadora. Al contrari, ha de significar una plataforma d'impuls, una oportunitat
singular perquè tota l'expressió cultural d'una ciutat tinga una millor via i capacitat
divulgativa. La identitat, en el nostre cas, sols s'ha de fer servir de garantia de qualitat i de
motor d'iniciatives. Cal mirar el futur no sols amb confiança, sinó amb l'entusiasme i el
convenciment de que la inversió cultural és encertada i necessària. La renovació des del
compromís, la revisió des de l'estudi, la inversió des de l'economia productiva, han de ser
els pilars on sustentar el futur social econòmic i, per suposat, cultural de la ciutat. La
capitalitat cultural no serà la meta sinó que forma part del nostre itinerari, però sense dubte
ajudarà a mantindre i ampliar el camí que la ciutat va fent.
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que sap apreciar aquesta riquesa. A Gandia l'avalen els fets i les accions d'adés i ara com a
expressió constant d'una voluntat decidida en favor de la identitat pròpia i de la seua
comarca, que és tant com dir de la resta de terres valencianes. La ciutat viu en un clima
estable d'expressió cultural, sovint alterat per l'excepcionalitat de convocatòries singulars,
com ho foren l'Any del Tirant o l'Any dels Borja que s'aprofitaren com a escenaris i ocasions
per a la crida a la participació col·lectiva oberta al món i el reforç d'autoestima social.

El Ple de la Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional
formulada pels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C'S GANDIA i PP.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.33
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

(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)
Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
GH
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El Plenari de l’Ajuntament de Gandia dóna suport decidit a la candidatura de la ciutat de
Gandia com a Capital Cultural Valenciana".

