Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
Secretari General del Ple:
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión
Interventor General Municipal:
Sr. Jorge García Hernández
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



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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Lorenzo Pérez Sarrión ( 2 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 09/06/2017
HASH: 84eff926e84a83c6b2b557de9b8f9809

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

A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 11 de maig 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 11 DE MAIG
2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 09/06/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

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

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

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 6 D’ABRIL DE 2017 (ORDINÀRIA).
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres, aprova l’acta de la sessió
anterior, celebrada en data 6 d’abril de 2017 (ordinària), i autoritza la seua transcripció al
llibre corresponent.
2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
2.1- Modificació dels articles 55 i 56.2.c) del Reglament Orgànic del Govern i de
l’Administració MUNICIPAL (ROGA).

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

ORDRE DEL DIA

"Es dóna compte de l’informe-proposta presentat pel Lletrat Titular de l’Assessoria Jurídica,
de data 25 d’abril de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: ‘
‘ANTECEDENTES
1. Mediante informe-propuesta de esta Asesoría Jurídica arriba referenciado, se elevó a la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia propuesta de acuerdo de determinadas
modificaciones de los artículos 55 y 56.2.c) del ROGA.
2. El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento ha emitido el informe LISGP 2017-003
de 10/04/2017, proponiendo la introducción de determinadas rectificaciones a la redacción
del texto modificatorio de los artículos 55 y 56.2.c) del ROGA propuesto por esta Asesoría
Jurídica
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Se considera de interés la introducción de las precisiones propuestas por el Secretario
General del Pleno, en las consideraciones específicas de su informe LISGP 2017-003 de
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans I Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 2 de maig de 2017:

10/04/2017 relativas a la redacción del texto modificatorio de los artículos 55 y 56.2.c) del
ROGA propuesto inicialmente por esta Asesoría Jurídica,
Por todo ello, y en rectificación de la propuesta de acuerdo elevada mediante informepropuesta del Letrado titular de la Asesoría jurídica (IAJ 2017-0046) de 05/04/2017 se eleva
a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia la siguiente nueva
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración Municipal del Ayuntamiento de Gandía (ROGA), para su posterior elevación
al Pleno, con el siguiente contenido:
1.

Modificación del artículo 55 del ROGA.

“4) Cuando las necesidades de la Asesoría Jurídica previamente acreditadas por el
Letrado titular de la Asesoría Jurídica, lo requieran, la Alcaldía u órgano directivo en
quien delegue, podrá habilitar a funcionarios del grupo A1 del Ayuntamiento de
Gandía, Licenciados en Derecho o con titulación equivalente, para que realicen
determinadas actuaciones en sustitución de los Letrados Asesores Municipales,
tanto en la función consultiva como en la función contenciosa que les corresponde.
En ningún caso podrá habilitarse a personal sujeto a relación laboral con el
Ayuntamiento.
La habilitación prevista en el párrafo anterior lo será tan solo para actuaciones o
clases de las mismas concretas y determinadas, relacionadas con las funciones
ordinarias de las personas habilitadas, tendrá carácter temporal, y requerirá la
aceptación del funcionario.
A estos mismos efectos y cuando no pueda realizarse dicha habilitación en favor de
funcionarios municipales, excepcionalmente, podrá también habilitarse a letrados
externos en ejercicio.
La habilitación a que se refieren los párrafos anteriores podrá ser revocada, con la
debida motivación, en cualquier momento.
En todo caso, los letrados habilitados, sean o no funcionarios, y, en el primer caso,
figuren o no adscritos a la Asesoría Jurídica, actuarán bajo las órdenes y la dirección
técnica del Letrado titular de la Asesoría Jurídica. Tales letrados habilitados
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1.2. Añadir el siguiente nuevo apartado 4) al artículo 55:

ACTA PLE

“1). El nombramiento de los Letrados Asesores se ajustará a lo establecido en la
normativa de régimen local para el acceso a plazas de funcionarios de grupo A1 con
exigencia de Título Superior de Licenciado en Derecho o equivalente.”

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

1.1. Dar la siguiente nueva redacción del apartado 1) del artículo 55:

disfrutarán del régimen de representación y defensa en juicio que corresponde a los
letrados que sirven en la Asesoría Jurídica Municipal, y actuarán en juicio bajo la
expresa denominación de <<Letrados habilitados de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Gandía>>.
Los letrados habilitados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gandía que
sean funcionarios, continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo que ocupen. No obstante, cuando los letrados habilitados que
reúnan la condición de funcionarios desarrollen esta actividad con el carácter de
extraordinaria respecto a las que corresponden a su puesto de trabajo, podrán ser
retribuidos mediante el oportuno complemento salarial con arreglo a las fórmulas
previstas en el ordenamiento jurídico en materia de retribución de los funcionarios
públicos.”

“c) Los Acuerdos sobre aprobación, modificación, resolución e interpretación de los
contratos administrativos y los restantes supuestos en que la legislación sobre
contratación administrativa y sobre patrimonio exijan informe preceptivo de la
Asesoría Jurídica. Este se emitirá tras la previa emisión de los informes del Servicio
proponente y gestor del contrato y del Servicio de Contratación y Patrimonio.”
SEGUNDO.- Que tras los trámites correspondientes, y una vez incorporado el dictamen de
la Comisión del Pleno correspondiente, este proyecto de modificación del ROGA sea
elevada como propuesta al Pleno, para su aprobación inicial, posterior sometimiento al
trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio en el BOP.
Para el caso de que se presenten alegaciones o sugerencias se procederá a su resolución
y aprobación definitiva por el Pleno, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo si
no fueran presentadas alegaciones ni sugerencias en plazo’.
Atès que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 26 d’abril
de 2017 (punt 3.2 de l’ordre del dia), va aprovar el projecte de modificació dels articles 55
i 56.2.c) del ROGA, de conformitat amb l’article 127.1a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
INTERVENCIONS
................................................................................................................................
Finalitzades les Intervencions, la Comissió del Ple d’Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana amb 4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5
vots en contra (4 PP i 1 C’s GANDIA), dictamina desfavorablement la proposta transcrita,
elevant-se no obstant això al Ple de la Corporació per a la seua aprovació".
Pel Secretari General del Ple, es dóna compte així mateix de l’esmena presentada a
aquest punt de l’ordre del dia, del tenor literal següent:
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Dar la siguiente nueva redacción al apartado 2.c) del artículo 56 del ROGA:

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

Modificación del artículo 56.2 c) del ROGA.

ACTA PLE

2.

< Don CIRO VICENTE PALMER PASCUAL Portavoz del Grupo Municipal del Partido CIUDADANOS
al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento Orgánico del Pleno (BOP Valencia
27/04/2012) y artículo 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, en relación con el
Dictamen que se somete a la consideración del Pleno sobre MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 55 y 56 del Reglamento Orgánico del gobierno y de la Administración Municipal,
presenta la siguiente
ENMIENDA de SUPRESIÓN, consistente en:
SUPRIMIR la propuesta de modificación del artículo 56 del Reglamento Orgánico del
gobierno y de la Administración Municipal (ROGA), cuyo tenor literal es el siguiente:

MOTIVOS QUE LA JUSTIFICAN:
Se dictaminó por Comisión propuesta que incluía la modificación de los apartados 1 y 4 del
artículo 55 del ROGA, para regular la habilitación de letrados en la misma línea que se ha hecho en
la legislación autonómica, y que ha tenido lugar recientemente con la aprobación de la Ley de la
Generalitat 13/2016, de 29 de diciembre de 2016, que ha incorporado un nuevo artículo 3. Bis al
texto de la Ley de la Generalitat 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica de la Generalitat,
permitiendo habilitar a funcionarios de la Generalitat del grupo A1 licenciados en derecho.
En la misma propuesta se incluye la modificación del artículo 56 del ROGA, incluyendo la
necesaria emisión de informe previo al de la asesoría jurídica por parte de la Jefatura de Servicio de
Contratación y Patrimonio. Este cambio en el artículo 56 del ROGA, cuya eliminación se propone
como ENMIENDA, no vienen ocasionados por reciente normativa como el caso anterior, y sería
conveniente proceder a su más detallado estudio.
Siendo la NUEVA REDACCIÓN FINAL de la parte dispositiva del DICTAMEN LA
SIGUIENTE:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración Municipal del Ayuntamiento de Gandía (ROGA), para su posterior elevación al Pleno,
con el siguiente contenido:

1.

1.

Modificación del artículo 55 del ROGA.

1.1.

Dar la siguiente nueva redacción del apartado 1) del artículo 55:

Modificación del artículo 55 del ROGA.

1.1. Dar la siguiente nueva redacción del apartado 1) del artículo 55:

“1). El nombramiento de los Letrados Asesores se ajustará a lo establecido en la normativa
de régimen local para el acceso a plazas de funcionarios de grupo A1 con exigencia de Título
Superior de Licenciado en Derecho o equivalente.”
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En base a los siguientes,

ACTA PLE

“c) Los Acuerdos sobre aprobación, modificación, resolución e interpretación de los contratos
administrativos y los restantes supuestos en que la legislación sobre contratación administrativa y
sobre patrimonio exijan informe preceptivo de la Asesoría Jurídica. Este se emitirá tras la previa
emisión de los informes del Servicio proponente y gestor del contrato y del Servicio de Contratación y
Patrimonio.”]

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

[“Dar la siguiente nueva redacción al apartado 2.c) del artículo 56 del ROGA:

1.2. Añadir el siguiente nuevo apartado 4) al artículo 55:
“4) Cuando las necesidades de la Asesoría Jurídica previamente acreditadas por el Letrado
titular de la Asesoría Jurídica, lo requieran, la Alcaldía u órgano directivo en quien delegue,
podrá habilitar a funcionarios del grupo A1 del Ayuntamiento de Gandía, Licenciados en
Derecho o con titulación equivalente, para que realicen determinadas actuaciones en
sustitución de los Letrados Asesores Municipales, tanto en la función consultiva como en la
función contenciosa que les corresponde. En ningún caso podrá habilitarse a personal sujeto
a relación laboral con el Ayuntamiento.

En todo caso, los letrados habilitados, sean o no funcionarios, y, en el primer caso, figuren o
no adscritos a la Asesoría Jurídica, actuarán bajo las órdenes y la dirección técnica del
Letrado titular de la Asesoría Jurídica. Tales letrados habilitados disfrutarán del régimen de
representación y defensa en juicio que corresponde a los letrados que sirven en la Asesoría
Jurídica Municipal, y actuarán en juicio bajo la expresa denominación de <<Letrados
habilitados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gandía>>.

Los letrados habilitados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gandía que sean
funcionarios, continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo
que ocupen. No obstante, cuando los letrados habilitados que reúnan la condición de
funcionarios desarrollen esta actividad con el carácter de extraordinaria respecto a las que
corresponden a su puesto de trabajo, podrán ser retribuidos mediante el oportuno
complemento salarial con arreglo a las fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico en
materia de retribución de los funcionarios públicos.>”

INTERVENCIONS DEL PLE

ALTAVEU

Finalitzat el debat, l‘ Alcaldia Presidència sotmet a votació l’esmena presentada
pel portaveu del grup municipal C’s GANDIA, de conformitat amb el que disposa
l’article 92.3 del ROPLE, 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 12 vots en contra (PP) i, per tant,
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
exigit en l’article 123.2, en relació amb el 123.1.c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 106.2.a) del ROPLE.»
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La habilitación a que se refieren los párrafos anteriores podrá ser revocada, con la debida
motivación, en cualquier momento.

ACTA PLE

A estos mismos efectos y cuando no pueda realizarse dicha habilitación en favor de
funcionarios municipales, excepcionalmente, podrá también habilitarse a letrados externos
en ejercicio.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

La habilitación prevista en el párrafo anterior lo será tan solo para actuaciones o clases de
las mismas concretas y determinadas, relacionadas con las funciones ordinarias de las
personas habilitadas, tendrá carácter temporal, y requerirá la aceptación del funcionario.

En conseqüència, i una vegada aprovada l’esmena pel Ple de la Corporació, amb el
quòrum indicat, s’entén que decau el dictamen de la comissió i per tant aprovada la
modificació de l’article 55 del ROGA amb la redacció següent:
ÚNICO.- Aprobar la modificación del artículo 55 del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración Municipal del Ayuntamiento de Gandía (ROGA), con el
siguiente contenido:
1.

Modificación del artículo 55 del ROGA.

1.1. Dar la siguiente nueva redacción del apartado 1) del artículo 55:

“4) Cuando las necesidades de la Asesoría Jurídica previamente acreditadas por el
Letrado titular de la Asesoría Jurídica, lo requieran, la Alcaldía u órgano directivo en
quien delegue, podrá habilitar a funcionarios del grupo A1 del Ayuntamiento de
Gandia, Licenciados en Derecho o con titulación equivalente, para que realicen
determinadas actuaciones en sustitución de los Letrados Asesores Municipales,
tanto en la función consultiva como en la función contenciosa que les corresponde.
En ningún caso podrá habilitarse a personal sujeto a relación laboral con el
Ayuntamiento.

ACTA PLE

1.2. Añadir el siguiente nuevo apartado 4) al artículo 55:

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

“1). El nombramiento de los Letrados Asesores se ajustará a lo establecido en la
normativa de régimen local para el acceso a plazas de funcionarios de grupo A1 con
exigencia de Título Superior de Licenciado en Derecho o equivalente.”

A estos mismos efectos y cuando no pueda realizarse dicha habilitación en favor de
funcionarios municipales, excepcionalmente, podrá también habilitarse a letrados
externos en ejercicio.
La habilitación a que se refieren los párrafos anteriores podrá ser revocada, con la
debida motivación, en cualquier momento.
En todo caso, los letrados habilitados, sean o no funcionarios, y, en el primer caso,
figuren o no adscritos a la Asesoría Jurídica, actuarán bajo las órdenes y la dirección
técnica del Letrado titular de la Asesoría Jurídica. Tales letrados habilitados
disfrutarán del régimen de representación y defensa en juicio que corresponde a los
letrados que sirven en la Asesoría Jurídica Municipal, y actuarán en juicio bajo la
expresa denominación de <<Letrados habilitados de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Gandia>>.
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La habilitación prevista en el párrafo anterior lo será tan solo para actuaciones o
clases de las mismas concretas y determinadas, relacionadas con las funciones
ordinarias de las personas habilitadas, tendrá carácter temporal, y requerirá la
aceptación del funcionario.

Los letrados habilitados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gandia que
sean funcionarios, continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo que ocupen. No obstante, cuando los letrados habilitados que
reúnan la condición de funcionarios desarrollen esta actividad con el carácter de
extraordinaria respecto a las que corresponden a su puesto de trabajo, podrán ser
retribuidos mediante el oportuno complemento salarial con arreglo a las fórmulas
previstas en el ordenamiento jurídico en materia de retribución de los funcionarios
públicos".

2.2.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions publiques a membres
del Cos de la Policia Local de Gandia ( exp. DC 0001/17).

‘Vist l’informe emès per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el qual
es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de la Policia
Local de Gandia, que compleixen determinats requisits, la distinció anomenada Felicitació
Pública, a l’empara de l’article 7 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel
qual es regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal
dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
Atés el que disposa l’article 7 de l’esmentada norma, segons el qual:
“Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents:

ACTA PLE

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 31 de març de 2017, en relació a l’assumpte de referència i
del tenor literal següent:

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans I Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 2 de maig de 2017:

2. A títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el
compliment de les seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit, i que tinga una repercussió social important.
3. A títol individual, als que hagen realitzat estudis o publicacions d'interès per a la
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit o gestió de l’activitat policial. Els estudis
realitzats durant el període d’un any donaran lloc a un únic reconeixement.
4. A títol individual, en qualsevol altre supòsit no previst en els apartats anteriors, però que
d’acord amb els fets i les circumstàncies examinats siguen mereixedors d’un
reconeixement per part de la Generalitat.
5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a les seues
unitats operatives, per a reconèixer-los quan hagen destacat, de manera conjunta, per
un fet o circumstància extraordinària de defensa, promoció i protecció dels drets i
llibertats públiques, o se signifiquen, de forma continuada en el temps, per la dignificació
i prestigi de les policies locals. Estes felicitacions no donaran dret al reconeixement
individual, ni a certificació de felicitació a títol individual.”
Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat
en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat
amb el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal
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1. A títol individual, als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la funció
policial com dels cossos de policia local.

competent per acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular
de la conselleria competent en matèria de policia local.
Per tot l’exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa mitjançant
decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule al Ple de la
Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana, la següent

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències de la Generalitat, a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció de Felicitació Pública,
prevista en l’article 7 de l’esmentada norma, als següents membres integrants del Cos de la
Policia Local de Gandia, a l’haver complit els requisits exigits en aquest precepte:

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del
decret 124/2013, del Consell’.
INTERVENCIONS
.....................................................................................................................................
Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement
la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.

ACTA PLE

- Agent Juan Bautista Gascón Clar.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

- Agent Lázaro Pérez Rivas.

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
seus membres.

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictamen
(art. 70 ROPLE):
3.1.- Informació pública del projecte de l’Estudi de Detall de la illa A3 del Sector Les
Foies (PP-807).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, Contractació, en sessió celebrada el
dia 3 de maig de 2017:
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INTERVENCIONS DEL PLE

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 25 d’abril de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor
literal següent:
‘ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió celebrada el 30 de gener
de 2017 aprova el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte d‘Estudi de Detall
illa A3 del sector Les Foies, consistent en l’ordenació de volums d’aquesta illa.

4. Durant la tramitació ambiental no s’ha rebut cap informe de les administracions i
associacions consultades, per la qual cosa l’esborrany del projecte aprovat el 30/01/2017
esdevé en el projecte que s’ha de sotmetre a informació pública en la tramitació urbanística.
5. Aquest Estudi de detall és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat i en
cap cas afecta a elements bàsics del planejament, al model territorial previst ni als criteris
respecte de la estructura general i orgànica del territori.
6. Finalitzada la fase de tramitació ambiental de l’expedient, procedeix iniciar la seua
tramitació urbanística amb la submissió a informació pública del Projecte d’estudi de detall i
documentació complementària.

ACTA PLE

3. La Comissió tècnica de suport a l’OATM ha donat trasllat a la JGCG perquè en la seua
qualitat d’OATM, en la propera sessió aprove, si escau, l’Informe Ambiental i Territorial
Estratègic en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica
simplificada de l’Estudi de Detall illa A3 del sector Les Foies, per no tenir efectes
significatius sobre el medi ambient.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

2. La JGCG, en la seua qualitat d’Òrgan ambiental i territorial municipal (OATM), acorda en
la mateixa data iniciar el tràmit d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica pel
procediment simplificat.

La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), aporta com a gran novetat la integritat en el
tractament del territori, ja que d’una part harmonitza adequadament totes les escales
espacials de la planificació i, d’altra, estableix un mecanisme d’elaboració i avaluació del pla
on els aspectes ambientals, territorials, paisatgístics, econòmics i socials convergeixen en
un mateix plànol per a contribuir a una visió més eficient de la planificació.
D’aquesta manera, per a tramitar l’estudi de detall hem de distingir dues fases:
— Una primera, preceptiva, de tramitació ambiental per a complir amb els objectius
establerts en l’article 47 de la LOTUP i amb les directrius de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’Avaluació Ambiental (LEA)
— Finalitzada la tramitació de l’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada amb
la resolució d’informe ambiental i territorial estratègic, procedirà iniciar la tramitació
urbanística, segons disposa l’article 63.1 (del capítol V del llibre I) de la LOTUP «Els plans i
programes es revisaran o modificaran pel procediment previst per a la seua aprovació o
segons s’establisca en la seua normativa específica».
L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així una
vegada emesa la resolució d’informe ambiental i territorial, l’òrgan promotor adaptarà
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FONAMENTS JURÍDICS

l’esborrany de modificació del pla als pronunciaments efectuats per les administracions
consultades i redactarà el projecte de modificació puntual del Pla General perquè el Ple de
l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període de vint dies, mitjançant:
— Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
— Anunci en premsa
— Anunci en el tauler municipal i en la pàgina web
Finalitzat el període d’informació al públic, aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament.
Remissió del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la Conselleria
i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

PROPOSTA D’ACORD
ÚNIC.- Sotmetre el Projecte d’Estudi de detall de la illa A3 del sector Les Foies de Gandia,
consistent en la remodelació de volums d’aquesta illa, la qual es divideix en dues parcel·les
que es correspondran amb dues finques registrals independents. A cadascuna de les
parcel·les se’ls assigna una edificabilitat determinada (distinta de la inicial; però que en
conjunt coincideix en l’aprovada pel planejament), a informació pública per termini de 20
dies mitjançant la inserció d’anuncis en un diari d’informació general, en el tauler municipal i
en la pàgina web i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.
Atès que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 2 de maig
de 2017 (punt 3.8 de l'ordre del dia), actuant com a Òrgan Ambiental i Territorial Municipal
en virtut de Decret núm. 4019 de data 30/06/2016, ha informat favorablement aquest
assumpte.”
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 seus membres i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació exigit
en l'article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i 106.2.e) del ROPLE.
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Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent

ACTA PLE

De conformitat amb la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), atribueix la competència per a «L’aprovació
inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i
altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística» al Ple de l’Ajuntament.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

El projecte no incideix en l’ordenació estructural del Pla General i només opera sobre
decisions de l’ordenació detallada de l’exclusiva competència municipal, l’aprovació
definitiva en correspon al mateix Ajuntament d’acord amb el que es disposa l’article 63.1 de
la LOTUP i conforme a l’article segon de les Normes Urbanístiques del Pla General.

4.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):
4.1.- Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits,
exp. E/02/2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de
Portaveus, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 8 de maig de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refos 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 Junta de Portaveus, s’eleva al Ple de
la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/02/2017 de modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la tabla que
s’adjunta:

CAPÍTOL II

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

CAPÍTOL VI

Disminucions

Despeses de
personal
Compra bens
corrents i
servicis
Despeses
Financeres
Transferències
corrents
Fons de
Contingència

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

9.800.000,00

9.800.000,00
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Augments
CAPÍTOL I

ACTA PLE

La modificació es conseqüencia de la formalització d’un préstec amb el banc Santander per
a fer front al pagament de la liquidació del contracte de concesió de l’obra pública
aparcament subterrani del Prat , expte Cont 1/2004 tal i com es va acordar per la Junta de
Govern de data 9 de març de 2015, en la que entre altres s’acordaba la autorització a la
Alcaldía per a formular proposta de liquidació , així como reconeixer els drets de l’acreedor
hipotecari Banc de Santander dins del procés de liquidació.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

‘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 sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

SEGON.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de altres
mitjos per al seu finançament.
El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

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
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 dóne 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.
CINQUÉ.- 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
SISÉ.- 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’.
INTERVENCIONS

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

9.800.000,00
9.800.000,00

ACTA PLE

RESUM:
a) Amb càrreg al Romanent líquid de
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de crédits
d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS

Finalitzades les intervencions, la Junta de Portaveus, amb quatre vots a favor (presidenta i
portaveus dels grups municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA) i l’abstenció del
portaveu del grup municipal PP, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels seus membres.
II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.
1.1.- Escrit de data 21 de març de 2017 (R.E. núm. 13448 de 5/04/2017) del secretari
primer de les Corts Valencianes, pel qual es comunica a l’Ajuntament que la Mesa de les
Corts, en reunió de 21 de març de 2017, ha tingut coneixement de les declaracions
institucionals presentades en la sessió plenària del dia 2 de març de 2017, en els acords
referents al manteniment dels concerts de Batxiller i Formació Professional, als drets
lingüístics del alumnes i a la reposició del personal mèdic retallat al Centre de Salut de
Corea.

(/3/('(/$&25325$&,Ï6 (1&216,'(5$$66$%(17$7
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Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

0RWLYDQHOSUHVHQWHLQIRUPHODVREVHUYDFLRQHVH[SXHVWDVRUDOPHQWHSRUHOFRQFHMDOGHO
JUXSR  PXQLFLSDO  SRSXODU  6U  9LFHQWH  *UHJRUL  $FRVWD  UHVSHFWR  GH  VXSXHVWDV
LQFLGHQFLDVHQHOOLVWDGRGHGHFUHWRVDTXHKDFLDUHIHUHQFLDHOSXQWRGHODSDUWH
LQIRUPDWLYDGHORUGHQGHOGtDGHO3OHQRRUGLQDULRGHDEULOGHFRPSOHPHQWDGDV
FRQODUHIHUHQFLDDXQOLVWDGRGHGHFUHWRVTXHHVUHPLWLGRDOD6HFUHWDULD*HQHUDOSRU
HO6HFUHWDULRGHOJUXSR3RSXODU
µ


ACTA PLE







¶
2EMHWR

$FUHGLWDU  HO  FDUiFWHU  IHKDFLHQWH  GH  ORV  GHFUHWRV  LQFRUSRUDGRV  DO  OLEUR  RILFLDO
FRUUHVSRQGLHQWH\GHFX\RFRQWHQLGRVHGDFXHQWDGHIRUPDSHULyGLFDHQODVVHVLRQHV
SOHQDULDVRUGLQDULDVHQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
&RQVLGHUDFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDO
 /D  IH  S~EOLFD  ORFDO  FRQVWLWX\H  OD  SLHGUD  DQJXODU  GHO  VLVWHPD  JDUDQWLVWD  HQ  HO
IXQFLRQDPLHQWRGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\HOHMHUFLFLRSRUVXVyUJDQRVHQFDGDFDVR
FRPSHWHQWHVGHODVDWULEXFLRQHVTXHODOHJLVODFLyQOHVDVLJQDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
VXVILQHV
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 (ODUWtFXORELVD /5%5/HVWDEOHFHFRPRIXQFLyQS~EOLFDQHFHVDULDHQWRGDV
ODV  &RUSRUDFLRQHV  /RFDOHV  UHVHUYDGD  D  IXQFLRQDULRV  GH  DGPLQLVWUDFLyQ  ORFDO  FRQ
KDELOLWDFLyQ  GH  FDUiFWHU  QDFLRQDO  HQWUH  RWUDV ‘La de Secretaría, comprensiva de la fe
pública y el asesoramiento legal preceptivo’.
 (ODUWG GHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHVWDEOHFHTXHµla
función de la fe pública comprende: transcribir el libro de resoluciones de la presidencia las
dictadas por aquélla y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la
misma’

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

 (O  DUW  H  52*$ HVWDEOHFH  TXH  µel titular del órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local y al Concejal Secretario tendrá las siguientes funciones: Las funciones de la fe
pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y demás funciones de fe pública,
salvo aquellas que estén atribuidas al Secretario General del Pleno, al concejal Secretario de
la Junta de gobierno y al Secretario del consejo de Administración de las entidades públicas
empresariales¶

ACTA PLE

3RU5HVROXFLyQGHOGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOVH
GLVSXVRODDFXPXODFLyQDO6HFUHWDULR*HQHUDOGHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH*DQGLD
GH ODV IXQFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHVGHO 7LWXODUGHOÏUJDQRGH$SR\R GH OD-XQWDGH
*RELHUQR  /RFDO  \  D  VX  6HFUHWDULR  TXH  ODV  YLHQH  GHVHPSHxDQGR  GH  IRUPD
LQLQWHUUXPSLGD\FRQQRUPDOLGDGGHVGHGLFKDIHFKD

'HVGHHOGHRFWXEUHGHDLQVWDQFLDVGHO6HFUHWDULR*HQHUDOVHYLHQHGDQGR
FXHQWDDO3OHQRHQODVVHVLRQHVRUGLQDULDVGHORVGHFUHWRVGLFWDGRVSRUOD$OFDOGtD\
ODV&RQFHMDOtDV'HOHJDGDVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUW52)
&RQVLGHUDFLRQHVHVSHFtILFDVHQUHODFLyQDO3OHQRGH
&RPRHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVHQODUHODWLYDDO3OHQRRUGLQDULDGHO
VHIDFLOLWyDFDGDJUXSRPXQLFLSDOXQ&'520FRQWHQLHQGRORVGHFUHWRVGHDOFDOGtD
UHIHULGRVDOSHULRGRLQGLFDGRHQHOFRUUHVSRQGLHQWHSXQWRGHORUGHQGHOGtDGHOGH
IHEUHURDOGHPDU]RDPERVLQFOXVLYHQRWHQLHQGRFRQVWDQFLDOD6HFUHWDUtD*HQHUDO
GHLQFLGHQFLDDOJXQDHQFXDQWRDVXFRQWHQLGRKDVWDHOPRPHQWRHQHOTXHVHSRQHGH
PDQLILHVWRGHWHUPLQDGDVGXGDVDOUHVSHFWR
(OXVRGHVRSRUWH&'520SDUDFRQWHQHUORVGHFUHWRVYLHQHGHWHUPLQDGRSRUODV
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 'HVGH  MXQLR  GH    HO  $\XQWDPLHQWR  GH  *DQGLD  GLVSRQH  GH  XQD  DSOLFDFLyQ
LQIRUPiWLFD  HVSHFtILFD  SDUD  OD  JHVWLyQ  GRFXPHQWDO  GH  VX  DFWLYLGDG  DGPLQLVWUDWLYD
*HVWLRQD  D  WUDYpV  GH  OD  FXDO  VH  FDQDOL]D  tQWHJUDPHQWH  OD  GLVSRVLFLyQ  GH  DFWRV
DGPLQLVWUDWLYRVGHWRGRVORVyUJDQRVPXQLFLSDOHVHQHOPDUFRGHODOHJLVODFLyQVREUH
DGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD

OLPLWDFLRQHVGHODSODWDIRUPDGHJHVWLyQHOHFWUyQLFD*HVWLRQD\VXFRQIHFFLyQWLHQH
OXJDUDWUDYpVGHOYROFDGRPDQXDOGHFDGDXQRGHORVGHFUHWRV UD]yQSRUODFXDO
SXHGHH[LVWLUDOJ~QHUURUHQVXFRQIHFFLyQDORPLWLUVHGLFKDDFFLyQLQIRUPiWLFD
&RQLQGHSHQGHQFLDGHORDQWHULRUHQGLFKRYROFDGRVHGHVFDUWDQDTXHOORVGHFUHWRV
TXHKDQVLGRREMHWRGHFDQFHODFLyQDQXODFLyQHQHOVLVWHPDSRUODH[LVWHQFLDGHDOJ~Q
WLSRGHHUURUIRUPDOELHQVHDSRUQRWUDWDUVHGHXQGHFUHWRHLQFOXLUVHLQGHELGDPHQWH
HQ  GLFKR  OLEUR  RILFLDO  SRU  IDOWDU  DOJXQD  GH  ODV  ILUPDV  SUHFHSWLYDV  SDUD  HOOR  SRU
GXSOLFLGDG  HQ  VX  HPLVLyQ  R  SRU  FXDOTXLHU  RWUR  HUURU  X  REVHUYDFLyQ  SXHVWDV  GH
PDQLILHVWR\DVHDSRUHOGHSDUWDPHQWRJHVWRURSRUODSURSLD6HFUHWDUtD*HQHUDOHQORV
FRQWUROHVSHULyGLFRVGHILUPDOOHYDGRVDOHIHFWR

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

'HHVWDFLUFXQVWDQFLDVHGHMDFXPSOLGDFRQVWDQFLDHQORV&'520IDFLOLWDGRVGH
IRWPDItVLFDPHGLDQWHODRSRUWXQDDQRWDFLyQHQODFDUiWXODGHORVPLVPRVDILQGH
IDFLOLWDU  HO  FRQRFLPLHQWR  SRU  ORV  PLHPEURV  FRUSRUDWLYRV  GH  ORV  GHFUHWRV  TXH
HIHFWLYDPHQWHILJXUDQHQHOOLEURRILFLDOFRUUHVSRQGLHQWH\GHORVTXHHQGHILQLWLYDVH
SXHGHSUHGLFDUODIHS~EOLFDQHFHVDULDSRUSDUWHGHOKDELOLWDGRQDFLRQDOTXHOHJDOPHQWH
ODWLHQHDWULEXLGD

ACTA PLE

 &RPR  HOHPHQWR  DGLFLRQDO  TXH  FRUURERUD  HO  FDUiFWHU  ILGHGLJQR  GH  GLFKRV  DFWRV
DGPLQLVWUDWLYRVHOVLVWHPDGHJHVWLyQHOHFWUyQLFD*HVWLRQDLQFRUSRUDHOGHQRPLQDGR
&yGLJR  GH  9HULILFDFLyQ  6HJXUD  &96  TXH  SHUPLWH  D  FXDOTXLHU  XVXDULR  LQWURGXFLU  OD
UHIHUHQFLD  GLJLWDO  JHQHUDGD  HQ  HO  FyGLJR  FRUUHVSRQGLHQWH  SDUD  FRPSUREDU  VX
DXWHQWLFLGDGDWUDYpVGHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRDOHIHFWRHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHO
$\XQWDPLHQWRGH*DQGLD

 &RQWUDVWDGRHOFRQWHQLGRGHGLFKR&'520FRQODUHODFLyQGHVXSXHVWRVHUURUHV
FRPXQLFDGRV  SRU  HO  6HFUHWDULR  GHO  JUXSR  PXQLFLSDO  3RSXODU  VH  FRPSUXHED  TXH  GHO
OLVWDGRIDFLOLWDGRSRUpVWHH[LVWHQDOJXQRVTXHQRVHUHILHUHQDODUHODFLyQGHGHFUHWRV
GHOSOHQRGHDEULOGHVLQRGHFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV
$QDOL]DQGRORVFRUUHVSRQGLHQWHVDO3OHQRGHDEULOGHHQFXHVWLyQUHVXOWDTXH
DSDUWHGHORVDQXODGRVSRUODVUD]RQHVH[SXHVWDVH[LVWHQHIHFWLYDPHQWHGRVHUURUHV
HQFXDQWRDOYROFDGRSURFHGHQWHGHOOLEURRILFLDOGHGHFUHWRVTXHREUDHQ*HVWLRQDHO
\HO6HDGMXQWDQDORVGHELGRVHIHFWRVVHQGRVGRFXPHQWRV
6LQHPEDUJRGHHVWRVGRVGHFUHWRVHOFRUUHVSRQGLHQWHDORUGLQDOIXHREMHWR
GHFRQVXOWDSUHVHQFLDOHQODVGHSHQGHQFLDVGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSRUSDUWHGHO
FRQFHMDO6U*UHJRULHQIHFKDGHDEULOSUHFLVDPHQWHHOGtDGHFHOHEUDFLyQGHO3OHQR
RUGLQDULRWDO\FRPRILJXUDHQGLOLJHQFLDTXHREUDHQHOH[SHGLHQWHGHFRQVXOWDQ~P
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/DXWLOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWRFRQVWDTXHKDVLGRODOOHYDGDDFDERHQOD
UHODFLyQ  GHO  3OHQR  RUGLQDULR  GH  DEULO  GH    'H  KHFKR  HQ  OD  FDUiWXOD  GHO  &'
FRUUHVSRQGLHQWHILJXUDLPSUHVDODKDELWXDOGLOLJHQFLDILUPDGDSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO
GHO  3OHQR  GRQGH  FRQVWDQ  FRPR  DQXODGRV  ORV  Q~PHURV    
\SRUVHUHUUyQHRVWDO\FRPRDOOtFRQVWD

5(    VLQ  TXH  FRQVWH  TXH  VH  KD\D  IRUPXODGR  HQ  OD  6HFUHWDUtD  *HQHUDO
REVHUYDFLyQRGXGDDOJXQDFRQFDUiFWHUSUHYLRDOLQLFLRGHODVHVLyQSOHQDULD
 &RQWRGRORDQWHULRUFRQVWDGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRSXHVFRQOD VXEVDQDFLyQ
H[SXHVWDHOFRQWHQLGRtQWHJURGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVLQFOXLGRVHQHOOLEURRILFLDO
GH'HFUHWRVGHOFXDOVHGDDFFHVRSHULyGLFRDORVPLHPEURVFRUSRUDWLYRVFRQPRWLYR
GHODVVHVLRQHVSOHQDULDVRUGLQDULDV

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

(QHOiPELWRGHOVLVWHPDGHPHMRUDFRQWLQXDGHORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQ
ODVOLPLWDFLRQHVWpFQLFDV\WHFQROyJLFDVGHOJHVWRUGRFXPHQWDOHOHFWUyQLFR *HVWLRQD \
FRQPRWLYRGHODVGXGDVH[SXHVWDVVHYDDWUDWDUGHPRGLILFDUHOVLVWHPDGHYROFDGR
GHODLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDILQGHPLQLPL]DUODSRVLELOLGDGGHFRPHWHUHUURUHV
HQGLFKDWDUHDHQHOPDUFRGHODJDUDQWtDGLJLWDOTXHGHEHDFRPSDxDUODVIXQFLRQHVGH
IH  S~EOLFD  UHVHUYDGDV  DO  KDELOLWDGR  QDFLRQDO  FRUUHVSRQGLHQWH  \  GH  DFXHUGR  FRQ  HO
DVHVRUDPLHQWRWHFQROyJLFRTXHVHSURGX]FDDOHIHFWRSRUSDUWHGHOGHSDUWDPHQWRGH
LQIRUPiWLFD  GHO  $\XQWDPLHQWR  GH  *DQGLD  (Q  FRQFUHWR  VH  WUDWDUi  GH  HVSHFLILFDU
PHGLDQWHHORSRUWXQROLVWDGRODUHODFLyQGHGHFUHWRVDQXODGRV\ORVPRWLYRVFRQFUHWRV
TXHHQFDGDFDVRKDQGDGROXJDUDHOORFODULILFDQGRFRQHOORODLQIRUPDFLyQSHULyGLFD
TXHHQHVWHiPELWRUHFLEHQSHULyGLFDPHQWHORVPLHPEURV&RUSRUDWLYRV
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)HFKD\ILUPDHOHFWUyQLFDVHJ~QFRGLILFDFLyQDOPDUJHQ

ACTA PLE

'HOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHLQIRUPHVHGDUiWUDVODGRDOD$OFDOGtDFRQPRWLYRGHOD
HODERUDFLyQGHODKDELWXDOUHODFLyQGHH[SHGLHQWHVFRQFOXVRVDILQGHGHFLGLUHQVX
FDVRVXLQFOXVLyQHQHORUGHQGHOGtDGHODSUy[LPDVHVLyQSOHQDULDRUGLQDULDWRGRHOOR
SDUDHOGHELGRFRQRFLPLHQWRJHQHUDOHQODPLVPDIRUPD\SURFHGLPLHQWRHQTXHVH
SXVLHURQ  GH  PDQLILHVWR  ODV  GXGDV  HQ  FXDQWR  D  ORV  SRVLEOHV  HUURUHV  HQ  HO  HMHUFLFLR
PDWHULDOGHODIHS~EOLFDHQHO$\XQWDPLHQWRGH*DQGLDHQODVHVLyQSOHQDULDGHDEULO
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ACTA PLE
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ACTA PLE
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(/3/('(/$&25325$&,Ï6 (1&216,'(5$$66$%(17$7
Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

ACTA PLE

3.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DIA 29 DE MARÇ AL 26
D’ABRIL DE 2017 (art. 73 ROPLE
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
4.- PREGUNTES ORALS. (Art. 77.6 ROPLE).
1. El Sr. José Vicente Just Moratal (PP) pregunta sobre l'estat de les obres de la platja,
atés que sembla que estiguen paralitzades.

El Sr. Picornell indica que, una vegada superats uns xicotets problemes, li consta que el
parc està obert i en funcionament.
3. La Sra. Marta Cháfer Giner (PP) pregunta per l'estat de tramitació de la licitació de les
escoletes, a fi d'aclarir el que calga per a l'obertura de curs al setembre.
El Sr. Prieto li informa que, la setmana que ve, la comissió delegada aprovarà la memòria,
la qual cosa permetrà impulsar la contractació administrativa necessària de cara a l'obertura
del pròxim curs.
4. El Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) efectua un prec, a fi que es prenga interés en la
solució dels problemes que pateixen les fonts públiques de Gandia i que es preocupen que
estiguen en condicions.
La Sra. Lorena Milvaques Faus assumeix el compromís de revisar l'estat actual i li informarà
sobre les possibilitats de la seua obertura.
El Sr. Picornell efectua un resum dels problemes detectats en cada una d'elles, i recorda
que l'origen del mal funcionament ve originat per una mala recepció de les obres
corresponents, efectuades al seu moment.
5. El Sr. Víctor Soler Beneyto (PP), en relació amb la consulta sobre les actuacions que
s’han de dur a terme en Sanxo Llop i les divergències posades de manifest dins del govern
municipal, pregunta sobre el posicionament de l'alcaldessa sobre aquest tema, a fi de saber
si aquesta consulta es durà a terme o no.
La Sra. Alcaldessa explica que el govern actual no funciona com l'anterior, que es limitava a
realitzar el que diguera l'alcalde. En aquest sentit, informa que, efectivament, encara no hi
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La Sra. Alcaldessa comparteix amb el Sr. Rodríguez la necessitat de buscar una data
d'inauguració.

ACTA PLE

2. El Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP) s'interessa per l'obertura del parc de Sant Felip.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

La Sra. Alcaldessa es compromet a abordar aquest tema, de forma extensa, en la propera
Comissió d'Urbanisme, per a poder informar detalladament dels problemes tècnics que han
sorgit i que estan sent tema d'estudi al departament d'Urbanisme.

ha una postura consensuada entre tot el govern i que resulta sempre saludable la
discrepància, fins i tot dins d'aquest. El que no té sentit és consultar alguna cosa que no es
té clara i entén que una postura com aquesta, que valora els pros i els contres, és més
valenta que no afrontar aquestes divergències.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la pretensió del Govern espanyol d’aprofitar la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE) per des regularitzar el sector productiu de l’estiba, l’ajuntament de
Gandia, que compta amb un dels ports més importants de la Comunitat Valenciana,
manifesta la seua preocupació per la situació dels treballadors del sector.
És un sector amb unes condicions laborals dures, amb horaris extemporanis, sotmesos a
riscos per la mateixa faena de càrrega i descàrrega, utilitzant maquinària sofisticada que
requerix formació específica i en contacte amb matèries potencialment tòxiques moltes
vegades.
Desregularitzar el treball d’este sector, precaritzar les condicions i durada dels contractes,
deixant la contractació en mans d’empreses de treball temporal, comporta el risc d’una
menor preparació tècnica i una conseqüent major risc de producció d’accidents laborals.
Seria socialment reprovable que l’objectiu final fóra prescindir de les actuals plantilles per a
tornar a contractar el seu personal amb sous notablement més baixos i amb condicions
laborals més precàries.
El Govern espanyol té més marge del que actualment manifesta en l’aplicació de les
directives europees. La pretesa liberalització del sector, tenint en compte la legislació
laboral existent a l’Estat espanyol després de l’última reforma laboral, no és altra cosa que
una desregularització i restricció dels drets dels treballadors. És per això que la International
Dockworkers Council (IDC) ha mostrat públicament el suport a la causa dels estibadors
espanyols.

x

Atès que el Port de Gandia és tota una institució per a la ciutat.
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

ACTA PLE

Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE, registrada en el Registre General del Ple
(REGPLE) amb el número 0019 de 02/05/2017, en relació a l’assumpte de referència i del
tenor literal següent:

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

5.1.- Del Grup Municipal PSPV-PSOE, en defensa dels estibadors del Port de Gandia.
(REGPLE núm. 0019 de 02/05/2017).

x

Atès que els estibadors i altres treballadors del Port de Gandia realitzen una faena
indispensable per al correcte funcionament del Port i en conseqüència per a
l’economia de la ciutat de Gandia.

x

Atès que la ciutat de Gandia ha de ser una ciutat compromesa amb els drets
laborals dels treballadors.
Per tot l’exposat, sol·licitem al ple de l’Ajuntament de Gandia l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a garantir el bon funcionament del Port de Gandia i
garantir els drets laborals dels treballadors de l’estiba que tant han costat d’aconseguir.

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PSPV-PSOE.
5.2.- Dels Grups Municipals PSPV-PSOE i MÉS GANDIA, sobre la Taula Estatal Pro
Referèndum de les Pensions (MERP).(REGPLE núm. 0021 de 03/05/2017).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pels Grups Municipals PSPV-PSOE i MÉS GANDIA , registrada en el Registre
General del Ple (REGPLE) amb el número 0021 de 03/05/2017, en relació a l’assumpte de
referència i del tenor literal següent:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de
deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les
pensions. Vivim una situació d’alarma social pel perill que corre un dels pilars fonamentals
de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les Pensions
Públiques no solament són un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, sinó
que estos anys han suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho
seguixen sent.
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INTERVENCIONS

ACTA PLE

TERCER.- Fer arribar este acord al Govern d’Espanya, al Ministre de Foment i a la
Generalitat Valenciana.”

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

SEGON.- Instar a mantindre la formació i la capacitació, reconeguda en la Llei de Ports, per
a l’exercici professional de l’estiba i per tal de mantindre els estàndards més alts de
seguretat i qualitat en el desenvolupament de les tasques que els hi són pròpies.

Per això, és necessari reaccionar per a protegir-les per damunt de qualsevol correlació de
forces polítiques, sense importar quin siga el color del govern o la situació del país. Tota la
ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguen tractades com la columna vertebral
de l’Estat social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa política, de diferències
ideològiques o de projecte en el marc de les institucions democràtiques.

Des d’esta convicció, la MERP fa una crida a promoure i impulsar la recollida de signatures,
el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte de tan vital
transcendència. I crida a tota la ciutadania a sumar-se a esta iniciativa. A participar
activament per a recollir un al·luvió de centenars de milers, de milions de signatures que
evidencien l’opinió d’una immensa majoria davant un assumpte de tan vital transcendència.
Cobrar una pensió pública digna és un dret infrangible proclamat per la
Constitució espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i
suficients no poden dependre de res més que de la voluntat política per garantir un dret. I
encara així, és tanta la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre
la seua sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents
formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió tècnica, ni
alternativa de gestió pot estar per damunt de la seua defensa i garantia.
Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar
l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifique l’article que
establix la garantia de pensions adequades i periòdicament actualitzades, en el sentit que
es reforce com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics, la
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Per tot això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies,
credos religiosos o sigles partidistes, una als qui creiem que el manteniment d’un sistema
de pensions públiques dignes és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada,
qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta al
nostre poder adquisitiu, a la nostra qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar
l’actual Sistema Públic de Pensions va en benefici del conjunt de la societat. I, tota la
societat, ha d’implicar-se en la seua defensa.

ACTA PLE

És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la societat
tinga l’oportunitat de conéixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i
alternatives que existixen sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible perquè la
ciutadania puga formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una opinió
fonamentada.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

Per estes raons es crea, a l’abril de 2013, la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions
(MERP), amb l’objectiu de promoure una reforma de la Constitució que incloga la prohibició
expressa que qualsevol govern, actual o futur, puga tocar, retallar o privatitzar el Sistema
Públic de Pensions. Un article que reculla com a obligació constitucional el manteniment del
poder adquisitiu real de les pensions i, per tant, la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja
siguen retallades, pujades d’impostos, copagaments, pujada de les tarifes dels serveis
bàsics o qualsevol altra puga afectar a les pensions, excepte aquelles que siguen
favorables per a elles.

prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de
les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia roja que no hem de permetre.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple
de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, la qual
cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el
municipalisme participe en este debat, aporte iniciatives i es posicione en una mica de tanta
transcendència per al conjunt de la ciutadania.
És per això que el Grups Municipals Socialista i el de Més Gandia proposen al Ple de
l’Ajuntament de Gandia l’adopció del següent

2.- Donar trasllat d’este acord al Govern i al Congrés dels Diputats, al Síndic de Greuges de
la Comunitat Valenciana, a la Defensora del Poble i a la Taula Estatal Pro-Referèndum de
les Pensions (MERP).”

ACTA PLE

1.- Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que s’atenga la reivindicació de la Taula
Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), promovent una reforma de la Constitució
que incloga la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, puga tocar, retallar o
privatitzar, totalment o parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculla
com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions i,
per tant, la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguen retallades, pujades d’impostos,
copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra puga afectar a les
pensions, excepte aquelles que siguen favorables per a elles.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

ACORD

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pels
Grups Municipals PSPV-PSOE i MÉS GANDIA.
5.3.- Dels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s GANDIA i PP, per la
visibilització i la conscienciació sobre la diabetis. (REGPLE núm. 0023 de 08/05/2017).
Amb caràcter previ la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna la paraula al Sr. Antonio RomanHernández, que actua en nom de l’Associació de Diabètics de Gandia i la Safor, el qual
havia sol·licitat mitjançant escrit de data 09/05/2017 (registrat amb el nùm. 18834)
intervindre en aquest punt de l’ordre del dia per tal d’exposar el seu parer sobre aquest
assumpte.
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INTERVENCIONS

Finalitzada la intervenció la Sra. Alcaldessa agraeix les paraules del Sr. Román i la
disposició de l’Associació de Diabètics de Gandia i la Safor per tal d’ajudar a la ciutadania
en la conscienciació sobre la diabetis.
Seguidament, per la Sra. Alcaldessa 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 el número 0023 de 08/05/2017, en
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Así, las cifras indican que durante 2016 hubo un incremento de 1.500 nuevos
diagnosticados de esta pandemia en Gandia. Una situación que afecta a la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas de Gandia, sino también a su economía. El último estudio
de la Asociación cifra en 1.500 euros al año los gastos directos que tiene que hacer frente
un enfermo de diabetes.
Diabetes Gandia también remarca en su estudio los costes sociales de padecer la
enfermedad. Unos costes que se multiplican por tres en los pacientes afectados por esta
enfermedad y las colaterales como nefritis, ceguera, pie diabético, infartos y cáncer. Solo en
Gandia supone más de 40 millones de euros al año.
Conscientes de la imposibilidad de lograr resultados de manera inmediata, Diabetes Gandia
ha presentado en el Ayuntamiento de Gandia un plan a medio y largo plazo que nutren de
contenidos y acciones la Declaración Institucional del Ayto. de nuestra ciudad de…
“GANDIA Ciudad Saludable” y por el que pedimos al Ayuntamiento de Gandia un
compromiso firme y de forma inmediata para ir implementando políticas y acciones que
ayudan a la visualización y concienciación ciudadana respecto de la enfermedad de la
diabetes y que encajan con el modelo de Ciudad Saludable por el que se trabaja.
Para Diabetes Gandia, la tarea pública debe ir centralizada a la información, la educación y
la realización de políticas públicas encaminadas a facilitar a la ciudadanía la posibilidad de
llevar una vida saludable, factor clave para reducir el número de personas con sobrepeso,
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Desde Diabetes Gandia preocupados por estas cifras, hemos realizado durante estos
primeros meses de andadura actividades para hacer visible la presencia de la enfermedad y
testar con mediciones de azúcar y test de frindisk a más de 1000 personas en nuestra
ciudad concienciando de esta manera a la ciudadanía no sólo de su gran numero y de la
gravedad, sino de la importancia de poner en marcha medidas que, con el tiempo, consigan
reducir el incremento imparable que a día de hoy manifiesta la diabetes.

ACTA PLE

Un grupo de gandienses muy preocupados por el incremento exponencial de la
PREVALENCIA de la Diabetes en Gandia y el resto de la comarca de La Safor creó la
Asociación de Diabéticos de Gandia y la Safor con el objetivo de dar a conocer a la
ciudadanía la gravedad y la gran magnitud que esta enfermedad tiene en nuestra ciudad y
su comarca. Declarada en 2016 como una "Pandemia" por la ONU y la OMS, la diabetes
afecta hoy en día a más de 10.500 ciudadanos de Gandia. La cifra llega hasta los 30.000
afectados en la comarca de la Safor-Valldigna. Unas cifras que sitúan Gandia por encima
de la media española, (uno de cada nueve españoles es diabético) y a niveles similares a
USA y México, (uno de cada siete), que son actualmente los países más castigados debido
a su estilo de vida basada en la comida basura.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

obesas o con obesidad mórbida que son… en más del 90% el origen de la diabetes tipo2.
Frenando así, la aparición de nuevos casos diabetes y el resto de dolencias oportunistas
que surgen por motivo de la diabetes.
Es por ello que, desde Diabetes Gandia proponen al Ayuntamiento de Gandia que, en la
medida de sus posibilidades, se comprometa de manera inmediata para llevar a cabo las
siguientes iniciativas en los próximos años para reforzar la concienciación sobre la
necesidad de un cambio en nuestro estilo de vida.
ACUERDOS
1.- Realizar un Plan de Prevención basado en la información en colegios e institutos dirigido
a alumnos, padres, madres y profesorado, con actividades formativas, talleres, sobre
alimentación, obesidad, prediabetes y la importancia de vivir una vida saludable.

5.- Acciones a pie de calle con actividades deportivas, juegos, talleres de cocina, etc. para
mediante la participación aplicar el estilo de vida saludable.
6.-Visibilizar desde el edificio consistorial el problema de la diabetes con una
conmemoración especial el día 14 de noviembre de cada año, Día Mundial de la Diabetes”.

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

6. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’URGÈNCIA (art. 78.4 ROPLE)
6.1- Del Grup Municipal C’s GANDIA, per a l’eliminació de la discriminació dels
receptors de la convocatòria de la Dipu et Beca en funció de si estudien en un centre
públic o privat (REGPLE núm. 0022 de 04/05/2017).
Prèvia informació facilitada sobre aquest assumpte per la regidora delegada de Polítiques
Educatives, Sra. Laura Morant Peiró, el Sr. Ciro Palmer Pascual, retira la declaració
institucional presentada com a portaveu del seu grup.
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4.- Organizar charlas informativas en centros sociales y asociaciones de todo tipo para
ayudar a concienciar a la ciudadanía de la importancia de tener una vida saludable.

ACTA PLE

3.- Realizar campañas informativas a empresas de Gandia para concienciar de la
importancia de facilitar una vida saludable a sus trabajadores con el consiguiente beneficio
económico y de productividad. El 62% bajas laborales tienen su origen en la diabetes mal
cuidada.

Número : 2017-0006 Data : 09/06/2017

2.- Realizar campañas de información entre las clases sociales más desfavorecidas y
ayudar
a
implementar
alimentos
saludables
en
el
comedor
social.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.41
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
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

Diana Morant Ripoll

Lorenzo Pérez Sarrión
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(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)

