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) (en el punt 4.2 de la
part resolutiva de l’ordre del dia)
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

1

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).

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Lorenzo Pérez Sarrión ( 2 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 28/08/2017
HASH: 84eff926e84a83c6b2b557de9b8f9809

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

A la ciutat de Gandia, a les 17.06
hores del dia 8 de juny 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 8 DE JUNY
2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 28/08/2017
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

I.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, D’11 DE MAIG (ORDINÀRIA) I 26 DE
MAIG (EXTRAORDINÀRIA) DE 2017.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió, aprova les
actes de les sessions anteriors, celebrades en data 11 de maig (ordinària) i 26 de maig
(extraordinària) de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al llibre corresponent.
2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:
2.1.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 8 de maig
de 2017 (punt 3.5 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova la modificació de la relació de
llocs de treball referent al lloc 011/012, de topògraf (Exp. RRHH-036/2017).

ACTA PLE

ORDRE DEL DIA

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

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.

“Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat d’Administració,
Modernització i Govern Obert, de data 4 de maig de 2017, del tenor literal següent:
‘ANTECEDENTES
1. Vista la necesidad de modificar el puesto de trabajo de topógrafo (número 011/012) por
motivos de adecuación a las necesidades de dedicación del mismo de conformidad con la
propuesta formulada por el concejal de Gobierno de Administración, Modernización y
Gobierno Abierto, en atención a la necesidad de la disponibilidad horaria del puesto. La
modificación propuesta incorpora el concepto de especial dedicación en el referido puesto,
lo que supone un incremento de dedicación horaria sobre la establecida, con carácter
general, para el personal funcionario (implica una jornada semanal de 40 horas).
2. Visto el informe-ficha de valoración y clasificación de puesto de trabajo emitido por el
Servicio de Recursos Humanos.
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El Secretari General del Ple dóna compte de l’acord referenciat, del tenor literal següent:

3. Visto que la propuesta de modificación del puesto de trabajo ha sido objeto de
negociación en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario del Ayuntamiento
de Gandia, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Objeto y naturaleza jurídica
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual se realiza la
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los
requisitos para el desempeño de los diferentes puestos.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la modificación de la RPT, sin perjuicio de la
motivación y justificación que a cada caso corresponda, representa un claro ejercicio de las
potestades de autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y 69 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Tercero. Trámite de negociación.
Se ha sometido el expediente al trámite de negociación en Mesa General de Negociación.
Cuarto. Carácter singular y excepcional de la modificación propuesta
La modificación se propone con carácter singular y excepcional y resulta imprescindible por
el contenido del puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 siete
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. La
presente propuesta de modificación implica la variación del complemento específico de un
único funcionario sobre una plantilla vigente de personal funcionario, de 471 efectivos. Las
retribuciones mensuales del puesto de técnico de Educación con dedicación normal son de
2.346,99 euros y las de un puesto con especial dedicación, son de 2.523,74 euros, lo que
supone una variación del 7,53%.
Quinto. Aspectos competenciales
En cuanto al órgano competente para resolver sobre la materia, la Ley 5/2010, de 28 de
mayo, de la Generalitat, establece la aplicación al municipio de Gandia del régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población, de acuerdo con lo establecido en el
Título X LRBRL, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 127.1.h) LRBRL, le compete a la
Junta de Gobierno Local decidir sobre la cuestión planteada. A tal efecto, el ROGA
establece, en el apartado 4 de su Disposición Adicional Tercera, que las relaciones de
puestos de trabajo se aprobarán y modificarán por la Junta de Gobierno Local a propuesta
del Área competente en materia de recursos humanos y organización.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones delegadas mediante Decreto número
2012-3466 de la Alcaldía, de 6 de junio de 2012, se formula a la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Gandia la siguiente
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Por último y a nivel de normativa propia del Ayuntamiento de Gandia, la RPT encuentra su
regulación en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Orgánico del Gobierno y de
la Administración Municipal de Gandia (ROGA), publicado en el BOP no 213, de 8 de
septiembre de 2011.

ACTA PLE

Por su parte y en cuanto a la formación de la RPT, el artículo 90.2 LRBRL remite a lo
establecido en la legislación básica sobre función pública, por lo que se debe atender, en
esta materia, tanto al EBEP como a la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Segundo. Régimen jurídico

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar, por los motivos expuestos y con carácter singular y excepcional, la
modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gandia,
consistente en la modificación del puesto de trabajo de topógrafo (número 011/012),
asignándole el complemento de dedicación especial, que determina la variación del
complemento específico, por incremento de la jornada laboral, por lo que el puesto queda
configurado, en consecuencia, en los términos señalados en la ficha anexa.
SEGUNDO. Publicar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Gandia y en la página web del Ayuntamiento de Gandia (www.gandia.org), para general
conocimiento.
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QUINTO. Facultar al concejal de Gobierno delegado de Administración, Modernización y
Recursos Humanos para realizar los actos que sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo’.

ACTA PLE

CUARTO. De conformidad con lo previsto en los artículos 3.2 y 4.3 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, trasladar al Pleno de la Corporación el presente
acuerdo, a los efectos del establecimiento o modificación de los complementos de destino y
específico del puesto de trabajo.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Ficha nº

-

Requisitos:
Cuerpo o Escala

Departamento
A2

Grupo

Funcionario Administración General
Funcionario Administración Especial
Personal Laboral
Personal Eventual
Funcionario con Habilitación Nacional
Admón Especial

Subescala

Tipo

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

N

Dotación

1

X

Técnica

Clase

Técnicos
Medios

Categoría

Adscripción a Administraciones Públicas
Grado personal consolidado:

Ingeniero Técnico en Topografía

Titulación:

Formación Específica:

ACTA PLE

Experiencia:
Cursos:
Idiomas:
Sistema de provisión:
- Concurso:
Normal
X
- Redistribución de efectivos: X
- Libre designación:
- Libre nombramiento:
- Movilidad funcional (laborales):
Dependencia Jerárquica:
Nivel Complemento Destino

22

Específico

Nº Subordinados:

Complemento Específico Anual 2017
(excluidas pagas extras)

Condiciones especiales del puesto:
Dedicación especial. Horario flexible según las necesidades del servicio.

Funciones:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Topógrafo

Denominación
Naturaleza:

11/012

12.482,75 €
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Descripción del Puesto de Trabajo nº

Trabajos de campo y gabinete propios de la especialidad. Gestión del sistema cartográfico municipal. Incluye el
levantamiento de planos, mediciones de fincas, determinación material de las alineaciones y rasantes y otros trabajos
semejantes o análogos a los anteriores de carácter topográfico. Colaboración técnica en el área de gestión tributaria.

Observaciones:

Las cantidades señaladas en concepto de complemento específico anual ya tienen practicada la deducción del 5 % a
que se refiere el R.D.L. de 20 de mayo.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la
proposta sobre l’assumpte de referència".
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia de 8 de maig de 2017, anteriorment transcrit, el qual es ratifica pel Ple de la
Corporació sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.

1. Vista la necesidad de modificar el puesto de trabajo de responsable de Actividades e
Instalaciones Deportivas Municipales (número 015/011) por motivos de adecuación a las
necesidades de dedicación del mismo de conformidad con la propuesta formulada por la
concejala de Deportes del Ayuntamiento de Gandia, en atención a la variación de las
circunstancias de su desempeño, motivado por la especial penosidad en el desempeño del
puesto de trabajo, debido a factores derivados de las necesidades del servicio que implican
una disponibilidad horaria excepcional, por incluir trabajo en tardes y noches. La
modificación propuesta incorpora la asignación de complemento específico de los
conceptos en atención a jornada partida, nocturnidad y otra penosidad, lo que implica un
complemento específico mensual de 1.635,50 euros y, en consecuencia, un complemento
específico anual para 2017, excluidas las paguas extras, de 19.626,00 euros, sin perjuicio
de las revisiones que pueda incorporar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017.
2. Visto el informe-ficha de valoración y clasificación de puesto de trabajo emitido por el
Servicio de Recursos Humanos.
3. Visto que la propuesta de modificación del puesto de trabajo ha sido objeto de
negociación en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario del Ayuntamiento
de Gandia, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Objeto y naturaleza jurídica
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual se realiza la
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los
requisitos para el desempeño de los diferentes puestos.
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‘ANTECEDENTES

ACTA PLE

El Secretari General del Ple dóna compte de l’acord referenciat, del tenor literal següent:
“Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat d’Administració,
Modernització i Govern Obert, de data 4 de maig de 2017, del tenor literal següent:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

2.2.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 8 de
maig de 2017 (punt 3.6 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova la modificació de la
relació de llocs de treball referent al lloc 015/011, de responsable d’activitats i
instal·lacions esportives municipals. (Exp. RRHH-037/2017).

Asimismo, hay que tener en cuenta que la modificación de la RPT, sin perjuicio de la
motivación y justificación que a cada caso corresponda, representa un claro ejercicio de las
potestades de autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y 69 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Segundo. Régimen jurídico
Por su parte y en cuanto a la formación de la RPT, el artículo 90.2 LRBRL remite a lo
establecido en la legislación básica sobre función pública, por lo que se debe atender, en
esta materia, tanto al EBEP como a la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

Se ha sometido el expediente al trámite de negociación en Mesa General de Negociación.
Cuarto. Carácter singular y excepcional de la modificación propuesta
La modificación se propone con carácter singular y excepcional y resulta imprescindible por
el contenido del puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 siete
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. La
presente propuesta de modificación implica la variación del complemento específico de un
único funcionario sobre una plantilla vigente de personal funcionario, de 471 efectivos. Las
retribuciones mensuales del puesto de técnico de Educación con dedicación normal son de
2.346,99 euros y las de un puesto con especial dedicación, son de 2.523,74 euros, lo que
supone una variación del 7,53%.

ACTA PLE

Tercero. Trámite de negociación.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Por último y a nivel de normativa propia del Ayuntamiento de Gandia, la RPT encuentra su
regulación en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Orgánico del Gobierno y de
la Administración Municipal de Gandia (ROGA), publicado en el BOP no 213, de 8 de
septiembre de 2011.

En cuanto al órgano competente para resolver sobre la materia, la Ley 5/2010, de 28 de
mayo, de la Generalitat, establece la aplicación al municipio de Gandia del régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población, de acuerdo con lo establecido en el
Título X LRBRL, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 127.1.h) LRBRL, le compete a la
Junta de Gobierno Local decidir sobre la cuestión planteada. A tal efecto, el ROGA
establece, en el apartado 4 de su Disposición Adicional Tercera, que las relaciones de
puestos de trabajo se aprobarán y modificarán por la Junta de Gobierno Local a propuesta
del Área competente en materia de recursos humanos y organización.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones delegadas mediante Decreto número
2012-3466 de la Alcaldía, de 6 de junio de 2012, se formula a la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Gandia la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar, por los motivos expuestos y con carácter singular y excepcional, la
modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gandia,
consistente en la modificación del puesto de trabajo de responsable de Actividades e
Instalaciones Deportivas (número 015/011), asignándole el complemento de dedicación
6

Codi Validació: AF4FSQDTE2NMXT7PS6NL4G95Y | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 41

Quinto. Aspectos competenciales

especial, que determina la variación del complemento específico complemento específico
de los conceptos en atención a jornada partida, nocturnidad y otra penosidad, por lo que el
puesto queda configurado, en consecuencia, en los términos señalados en la ficha anexa.
SEGUNDO. Publicar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Gandia y en la página web del Ayuntamiento de Gandia (www.gandia.org), para general
conocimiento.

CUARTO. De conformidad con lo previsto en los artículos 3.2 y 4.3 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, trasladar al Pleno de la Corporación el presente
acuerdo, a los efectos del establecimiento o modificación de los complementos de destino y
específico del puesto de trabajo.

7
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ACTA PLE

QUINTO. Facultar al concejal de Gobierno delegado de Administración, Modernización y
Recursos Humanos para realizar los actos que sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo’.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Ficha nº

-

Requisitos:
Cuerpo o Escala

Departamento
C1

Grupo

Funcionario Administración General
Funcionario Administración Especial
Personal Laboral
Personal Eventual
Funcionario con Habilitación Nacional
Admón Especial

Subescala

Tipo

EDUCACIÓN Y DEPORTES

N

Dotación

1

X

Servicios
Especiales

Clase

Cometidos
Especiales

Categoría

Adscripción a Administraciones Públicas
Grado personal consolidado:

Bachiller Superior

Titulación:

ACTA PLE

Formación Específica:
Experiencia:
Cursos:
Idiomas:

Valenciano: Grado elemental Junta Qualificadora

Sistema de provisión:
- Concurso:
Normal
X
- Redistribución de efectivos: X
- Libre designación:
- Libre nombramiento:
- Movilidad funcional (laborales):
Dependencia Jerárquica:
Nivel Complemento Destino

22

Específico

Nº Subordinados:

Complemento Específico Anual 2017
(excluidas pagas extras)

Condiciones especiales del puesto:
Dedicación especial. Horario flexible según las necesidades del puesto.
(Disponibilidad: 10 %, alta penosidad: 5 %, jornada partida: 21 %).
Responsabilidad: 20 %.

Funciones:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Responsable de Actividades e
Instalaciones Deportivas

Denominación
Naturaleza:

15/011

19.626 €
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Descripción del Puesto de Trabajo nº

167

Penosidad: otros factores de penosidad
Festividad: 10 %. Nocturnidad: 10 %.

Es el Técnico, titulado o no, que tiene mando directo sobre el personal del sector a él encomendado o asume
las tareas de control o ejecución de una actividad determinada aplicando, en su caso, las normas de las
especialidades para conseguir el resultado de su trabajo en óptimas condiciones de plazo, calidad y
seguridad, según el nivel de actividad correspondiente.

Observaciones:

Las cantidades señaladas en concepto de complemento específico anual ya tienen practicada la deducción del 5 % a
que se refiere el R.D.L. de 20 de mayo.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la
proposta sobre l’assumpte de referència”.
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’acord de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia de 8 de maig de 2017, anteriorment transcrit, el qual es ratifica pel Ple de la
Corporació sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.
3.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictamen
(art. 70 ROPLE):
3.1.- Aprovació definitiva del projecte de la 76a. modificació puntual de l’Ordenació
Detallada del Pla General. Habilitació d’Estudis de Detall a la Platja Nord de Gandia.
(Exp. PP-792).

1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG) —en qualitat d’Òrgan Ambiental i
Territorial Municipal, en virtut del Decret 2016-4019— en sessió ordinària celebrada el 20 de
febrer de 2017, vista la proposta formulada pel coordinador general d’urbanisme i Habitatge
i president de la comissió tècnica de suport a aquest òrgan de 16 de febrer, ha resolt emetre
Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat
d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual número
76 del Pla General de Gandia, de conformitat amb els criteris de l’Annex VII de la LOTUP,
per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, amb la fi de continuar la tramitació
de l’expedient conforme a la normativa urbanística.
2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 2 de març de 2017, ha resolt
sotmetre a informació pública el Projecte de la 76a. Modificació puntual de l’Ordenació
Detallada del Pla General per termini de 45 dies. L’esborrany de modificació aprovat per la
JGCG el 28/11/2016 no s’ha modificat durant la tramitació ambiental per la qual cosa
esdevé definitiu i és el projecte que se sotmet a informació pública (Certificat 2017-0302).
3. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante
(8/03/2017), en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV núm. 8002 de
17/03/2017, en el tauler d’anuncis municipal i en la seua pàgina web
4. El Projecte, redactat pels Serveis Municipals, de modificació de l'Ordenació Detallada del
Pla General consisteix en permetre la redacció d’Estudis de Detall a l’àmbit de a platja Nord
de Gandia.
5. Durant el tràmit d'informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
FONAMENTS JURÍDICS
La present modificació, és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, no
incideix en l’ordenació estructural del Pla General i només opera sobre decisions de
l’ordenació detallada de l’exclusiva competència municipal, l’aprovació definitiva en
8
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‘ANTECEDENTS

ACTA PLE

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i
Habitatge, de data 29 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor
literal següent:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 31 de maig
de 2017:

correspon al mateix Ajuntament d’acord amb el que es disposa l’article 63.1 de la LOTUP i
conforme a l’article segon de les Normes Urbanístiques del Pla General.
L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així una
vegada emesa la resolució d’informe ambiental i territorial, l’òrgan promotor adaptarà
l’esborrany de modificació del pla als pronunciaments efectuats per les administracions
consultades i redactarà el projecte de modificació puntual del Pla General perquè el Ple de
l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període de quaranta-cinc dies, i finalitzat
el període d’informació al públic, aprovació definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
Posteriorment, publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), prèvia
remissió del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la Conselleria
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.

PRIMER. Aprovar el Projecte de la 76a. Modificació Puntual de l’Ordenació Detallada del
Pla General consistent en permetre la redacció d’estudis de detall que abasten una illa
completa o unitat urbana equivalent —àrea de sòl urbà delimitada per les alineacions a vial,
que confronte al menys en tres dels seus costats— als àmbits de la Zona Residencial Nucli
Primitiu, i de la Zona Residencial Intensiva Aïllada de la platja Nord.
Conseqüència d’aquesta modificació s’introdueixen dos nous articles en les Normes
Urbanístiques del Pla General de 1999:

— el 76.bis, en la Norma 17, Sòl urbà zona residencial nucli primitiu platja Nord, i
— el 81.bis, en la Norma 18, Sòl urbà zona residencial intensiva aïllada platja Nord

ACTA PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

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

Ambdós articles tindran el mateix contingut «Estudis de Detall», amb la redacció següent:

Article 76.bis. Estudis de Detall
1. Objecte
La remodelació de volums dins de la parcel·la i l’eliminació de l’obligació de separació a
vials per a edificacions auxiliars d’una planta, en les condicions que es detallen a
continuació.
2. Àmbit
Es permet la redacció d’Estudis de Detall en illa completa o unitat urbana equivalent, a
l’àmbit de les zones residencials Nucli Primitiu i intensiva aïllada de la platja Nord de
Gandia, a l’objecte de reordenar volums.
A aquests efectes, s’entén com a unitat urbana equivalent, la parcel·la de sòl urbà que es
trobe delimitada per les 3 alineacions de vial contigües i tinguen una superfície mínima
de 3.500 m2.

9
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NORMA 17, SÒL URBÀ ZONA RESIDENCIAL NUCLI PRIMITIU PLATJA NORD

3. Condicions específiques

— Les edificacions auxiliars seran complementàries de l’edificació principal, sense
possibilitat de constituir establiment independent i el seu accés serà des de l’interior de la
parcel·la
— En cap cas tindran caràcter residencial
— La superfície computarà als efectes de calcular l’edificabilitat i ocupació total de la
parcel·la

— Cas d’adossar-se al front de parcel·la, linealment no s’excedirà el 20% de la longitud
de la façana, mesurada individualment en cada front de vial

— Totes les edificacions mantindran l’obligació de retirar-se respecte els llindes de
parcel·les confrontants

— Els Estudis de Detall determinaran les condicions estètiques i de composició de
l’edificació i les condicions d’integració de les edificacions dels seu voltant

— No es podrà modificar l’aprofitament assignat pel Pla General
— No es podrà excedir el nombre màxim d’altures permeses pel Pla General
— L’estudi de detall no podrà alterar les superfícies destinades a vials, espais lliures o
dotacions públiques confrontants
5. Documentació
Els particulars podran instar la formulació d’un estudi de detall, per a la qual cosa
presentaran la corresponent sol·licitud, acompanya de la documentació següent:

— Projecte tècnic, en format paper i digital, subscrit per tècnic competent, que incorpore
la justificació de l’edificabilitat i de l’ocupació consumida en la totalitat de la parcel·la

ACTA PLE

— No es pot alterar la qualificació del sòl, ni canviar els usos contemplats en el Pla
General

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

4. Limitacions

— Estudi d’integració paisatgística, conforme a l’annex II de la LOTUP

Article 81.bis. Estudis de Detall
1. Objecte
La remodelació de volums dins de la parcel·la i l’eliminació de l’obligació de separació a
vials per a edificacions auxiliars d’una planta, en les condicions que es detallen a
continuació.
2. Àmbit
Es permet la redacció d’Estudis de Detall en illa completa o unitat urbana equivalent, a
l’àmbit de les zones residencials Nucli Primitiu i intensiva aïllada de la platja Nord de
Gandia, a l’objecte de reordenar volums.
A aquests efectes, s’entén com a unitat urbana equivalent, la parcel·la de sòl urbà que es
trobe delimitada per les 3 alineacions de vial contigües i tinguen una superfície mínima
de 3.500 m2.
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NORMA 18, SÒL URBÀ ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA AÏLLADA PLATJA NORD

3. Condicions específiques

— Les edificacions auxiliars seran complementàries de l’edificació principal, sense
possibilitat de constituir establiment independent i el seu accés serà des de l’interior de la
parcel·la
— En cap cas tindran caràcter residencial
— La superfície computarà als efectes de calcular l’edificabilitat i ocupació total de la
parcel·la

— Cas d’adossar-se al front de parcel·la, linealment no s’excedirà el 20% de la longitud
de la façana, mesurada individualment en cada front de vial

— Totes les edificacions mantindran l’obligació de retirar-se respecte els llindes de
parcel·les confrontants

— Els Estudis de Detall determinaran les condicions estètiques i de composició de
l’edificació i les condicions d’integració de les edificacions dels seu voltant

— No es podrà modificar l’aprofitament assignat pel Pla General
— No es podrà excedir el nombre màxim d’altures permeses pel Pla General
— L’estudi de detall no podrà alterar les superfícies destinades a vials, espais lliures o
dotacions públiques confrontants
5. Documentació
Els particulars podran instar la formulació d’un estudi de detall, per a la qual cosa
presentaran la corresponent sol·licitud, acompanya de la documentació següent:

— Projecte tècnic, en format paper i digital, subscrit per tècnic competent, que incorpore
la justificació de l’edificabilitat i de l’ocupació consumida en la totalitat de la parcel·la

ACTA PLE

— No es pot alterar la qualificació del sòl, ni canviar els usos contemplats en el Pla
General

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

4. Limitacions

SEGON. Traslladar l’acord i el projecte de modificació a la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a la seua inscripció en el Registre d’Instruments de
Planejament Urbanístic, i publicar l'acord de conformitat amb el que disposa l’article 57.2 de
la LOTUP i el 123.1.i) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, que estableix la
competència municipal, les condicions de publicitat així com l’executivitat i entrada en vigor
dels plans.’
La Comissió del Ple d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, sense debat i per
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la
sessió 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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— Estudi d’integració paisatgística, conforme a l’annex II de la LOTUP

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- Aprovació canvi de finalitat de determinades partides d’inversions del
pressupost municipal, exp. CF-02/2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
d'Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 1 de juny de
2017:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 3 d’abril de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor següent:
‘Atés que les activitats que promou esta Entitat Local en l'àmbit de les seues competències
exigeixen la realització d'inversions determinades per un import de 2.673,44 euros que
després s'indica, superior al dels crèdits existents de les corresponents partides dels
capítols VI i VII, d'inversions, del vigent pressupost.

En virtut d'allò que s'ha exposat, s’eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, la següent:
PROPOSTA D'ACORD
ÚNIC.- Aprovar l'expedient de modificació per canvi finalitat CF-02/2017 del Pla d'Inversions
de la Corporació i el corresponent canvi d'afectació els ingressos corresponents:
PARTIDES D'ALTA

34-9200062500

Denominació

Finançament

Administració General.- Mobiliari i Préstec
ensers

TOTAL ALTES

Import
2.673,44

2.673,44

PARTIDES DE BAIXA
Partida

Denominació

Finançament

Import

34-9200062200

Administració General.- Edificis i Préstec
altres construc.

1.165,82

34-9200062300

Administració General.- Maquinaria, Préstec
Instal·lacions i utillatges.

1.507,62

TOTAL BAIXES

2.673,44’
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Partida

ACTA PLE

Considerant que les partides on existeix crèdit es corresponen amb edificis i altres
construccions (34-92000-62200) i maquinaria, instal·lacions i utillatge( 34-92000-62300) i el
que es necessita es mobiliari i ensers .(34-92000-62500).

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

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

La Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, sense debat i amb 5
vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS 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".
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).

El Projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Gandia, per a l’exercici 2017, que
inclou el Pressupost Municipal, el dels Organismes Autònoms Locals , així com l’Estat de
Previsió d’Ingressos i Despeses de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal,
es va aprovar per la Junta de Govern Local en sessió de 13 de març de 2017.
Atès que de conformitat amb la legislació vigent, el Projecte de Pressupost requereix
l’informe preceptiu i vinculant del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per la qual cosa es va
remetre mitjançant la plataforma web del Ministeri per a esta remissió.
Atès que mitjançant escrit de la Secretària General de Financiació Autonòmica i Local del
MINHAFP, de data 07/04/2017, RE 15143 de 18/04/2017, es remet l’Informe emès, que és
favorable, no obstant condicionat a certs aspectes.

ACTA PLE

“ Es dóna compte de la proposta formulada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda,
de data 24/05/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

4.2.- Aprovació del Pressupost General per a l’exercici econòmic de 2017 i de les seus
bases d’execució.
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 1 de juny
de 2017:

Vist que, el Projecte de Pressupost s'ajusta en el fons i en la forma a l'article 162 i següents
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i article 2 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l'esmentada Llei, en
matèria de pressupostos i als criteris establits pel Ministeri.
Atès que l’article 127.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local atribueix a la Junta de Govern Local l’aprovació del Projecte de Pressupost.
Per tot això, es sotmet a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General per a l'exercici de 2017, el qual
consolidat consta com annex.
13
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Per la qual cosa el Projecte de Pressupost s’ha modificat per a adaptar-se als criteris que el
MINHAFP ha assenyalat en l’Informe.

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2017
que consten a l’expedient.
TERCER.- Previ dictamen de la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques, que es sotmeta al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació i que s’expose
al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze dies, en el Butlletí
Oficial de la Província i en els llocs de costum, durant el qual s'admetran reclamacions i
suggeriments. En el supòsit de no presentar-se'n cap, el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
QUART.- Procedir a l’anul·lació de la Transferència de crèdits 1/T-001/2017, atès que es
troba inclosa en els Pressupostos de 2017.”

ANNEX
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

INGRESOS
C

CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS

O.A.L.

O.A.L.

EMPRESA PÚBLICA

1.-A.VELL

2.-L.CALVO

1.-IPG S.A.

TOTAL

ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

42.787.901,23

0,00

42.787.901,23

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

2.200.560,67

0,00

2.200.560,67

2.200.560,67

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

9.465.704,58

3.000,00

163.800,00

9.632.504,58

9.632.504,58

16.485.650,00

50.000,00

74.000,00

219.755,65

16.829.405,65

-105.000,00

16.724.405,65

0,00

510.305,35

1.220.848,29

-399.533,35

821.314,94

-1.406.139,00

0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

710.542,94

6 ENAJENACION DE INVERSIONES

0,00

0,00

0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

1.406.139,00

1.406.139,00

42.787.901,23

0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

36.947.940,58

0,00

36.947.940,58

36.947.940,58

2.300.000,00

111.125.300,00

TOTAL

108.698.300,00

53.000,00

74.000,00

-1.910.672,35

109.214.627,65

DESPESES: Resum per capítols
AJUNTAMENT
CAPITULO

O.A.L.

O.A.L.

EMPRESA PÚBLICA

1.-A.VELL

2.-L.CALVO

1.-IPG S.A.

1 GASTOS DE PERSONAL

21.693.847,64

27.000,00

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

41.886.814,83

24.700,00

74.000,00

TOTAL

493.500,00

22.214.347,64

374.985,15

42.360.499,98

ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ
22.214.347,64
-399.533,35

41.960.966,63

-105.000,00

3.259.209,17

3 GASTOS FINANCIEROS

4.056.650,99

0,00

25.375,85

4.082.026,84

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.362.909,17

1.300,00

0,00

3.364.209,17
691.173,00

0,00

691.173,00

0,00

14.166.011,37

0,00

14.166.011,37

-1.406.139,00

227.100,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL

691.173,00

0,00

14.166.011,37

0,00

4.082.026,84

1.633.239,00

0,00

1.633.239,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

20.332.654,00

1.406.139,00

21.738.793,00

21.738.793,00

TOTAL
D Diferencia entre ingresos - gastos

107.923.300,00

53.000,00

74.000,00

2.300.000,00

110.350.300,00

-1.910.672,35

108.439.627,65

775.000,00

0,00

0,00

0,00

775.000,00

0,00

775.000,00

Atés que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 29 de maig
de 2017 (punt 3.4 de l’ordre del dia), va aprovar el projecte de pressupost general de l’
exercici econòmic 2017, de conformitat amb l’article 127.1.b) de la LRBRL.

INTERVENCIONS
...........................................................................................................................................
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AJUNTAMENT

ACTA PLE

RESUM PER CAPÍTOLS
ANY: 2017

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

PRESSUPOST GENERAL

Finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet a votació la proposta transcrita amb el
resultat d’empat per 4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA), 4 vots en contra (PP) i
una abstenció (C’s GANDIA).
Efectuada una segona votació amb idèntic resultat, la Presidència fa ús del vot de qualitat
que li confereix l’article 133 del ROPLE, quedant dictaminada favorablement per la
Comissió la proposta transcrita en els seus termes i elevant-la al Ple de la Corporació per a
la seua aprovació.”
Pel Secretari General del Ple es dóna compte així mateix de l’esmena de substitució
al Pressupost General exercici 2017 presentada pel Grup Municipal C’s Gandia,
registrada en el REPLE amb el núm. 0031 de data 07/06/2017, del tenor literal següent:
<Ciro Palmer Pascual, portavoz Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía

1) Capítulo: 2 Área: 3 Orgánica: 73 Programa: 33406 Económica: 22799
Descripción: promoció Cultura-Setmana Santa-Gastos diversos
Crédito: 15.000.-€
Después de analizada esta partida, y teniendo en cuenta que las funciones realizadas en aras de la
promoción de la semana Santa, la cual nos gustaría elevar a que fuese declarada de Interés Turístico
Nacional, y que este año ha sido nombrada Gandía Sede del Encuentro Diocesano de Cofradías y
hermandades de Semana Santa

ACTA PLE

Que en el borrador de presupuestos de 2017, presentado en la comisión de Economía, hacienda y
políticas Económicas, figuran las siguientes partidas:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

EXPONE

SOLICITAMOS
Se tenga por presentada la siguiente enmienda de sustitución por la siguiente propuesta:

Descripción: promoción Cultura-Setmana Santa-Gastos diversos
Se realice una modificación de crédito de otras partidas del presupuesto, a fin de incrementar este
capítulo en 35.000.- Euros más>.

Tanmateix, el Secretari General del Ple dóna compte de les cinc (5) esmenes de
substitució al Pressupost General exercici 2017, presentades pel Grup Municipal PP,
del tenor literal següent:
1.- Esmena 2/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0033 de data 07/06/2017:
<Guillermo Barber Fuster, concejal del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:
El día 1 de junio de 2017, en la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económica, y con el
voto favorable de PSPV-PSOE, MES GANDIA Y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA se
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1) Capítulo: 2 Área: 3 Orgánica: 73 Programa: 33406 Económica: 22799

aprobó el Proyecto de Presupuestos de 2017, En el mismo figuraban las siguientes partidas que a
través de ésta enmienda quedarían aumentadas y quedarían de la siguiente manera:
GASTOS:
CAP.
4

ÁREA
3

ORG.
81

PROG.
32613

ECO.
48100

DESCRIPCIÓN
Beques/ llibres

CRÉDITO
220.000

Este grupo, no comparte la previsión inicial plasmada por el Gobierno de Gandia, con lo que;
SOLICITA:
Se tenga por presentadas las siguientes enmiendas, dejando al gobierno la responsabilidad de
realizar las bajas oportunas. >

EXPONE:
El día 1 de junio de 2017, en la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económica, y con el
voto favorable de PSPV-PSOE, MES GANDIA Y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA se
aprobó el Proyecto de Presupuestos de 2017, En el mismo figuraban las siguientes partidas que a
través de ésta enmienda quedarían aumentadas y quedarían de la siguiente manera:

GASTOS:
CAP.
4

ÁREA
3

ORG.
81

PROG.
32607

ECO.
48900

DESCRIPCIÓN
UNED

CRÉDITO
80.000

ACTA PLE

<Guillermo Barber Fuster, concejal del Grupo Municipal Popular;

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

2.- Esmena 1/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0034 de data 07/06/2017:

SOLICITA:
Se tenga por presentadas las siguientes enmiendas, dejando al gobierno la responsabilidad de
realizar las bajas oportunas>.

3.- Esmena 4/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0035 de data 07/06/2017:
<Guillermo Barber Fuster, concejal del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:
El día 1 de junio de 2017, en la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económica, y con el
voto favorable de PSPV-PSOE, MES GANDIA Y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA se
aprobó el Proyecto de Presupuestos de 2017,
Este grupo, no comparte la previsión inicial plasmada por el Gobierno de Gandia, con lo que;

SOLICITA:
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Este grupo, no comparte la previsión inicial plasmada por el Gobierno de Gandia, con lo que;

Se cree una nueva partida a través de ésta enmienda para la adquisición de chalecos de seguridad
destinados al cuerpo de la Policía Local.
Se tenga por presentada esta enmienda, dejando al gobierno la responsabilidad de realizar las bajas
oportunas>.

4.- Esmena 5/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0036 de data 07/06/2017:
<Guillermo Barber Fuster, concejal del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:

Este grupo, no comparte la previsión inicial plasmada por el Gobierno de Gandia, con lo que;

SOLICITA:
Que acorde con la propuesta planteada a través de la Enmienda a la Plantilla 2017 de incrementar
en 4 efectivos la plantilla de la Policía Local, éste incremento quede dotado económicamente en el
Capítulo I del presente Presupuesto 2017, según corresponda.
De igual modo, cuando proceda se modifique la RPT a fin de que quede contemplado estos cambios.
Se tenga por presentada esta enmienda, dejando al gobierno la responsabilidad de realizar las bajas
oportunas>.

ACTA PLE

Según ha tenido conocimiento éste grupo, 4 agentes de la policía local de Gandia, han pasado a
segunda actividad. Además la media de edad de la propia plantilla de policía local aconseja reponer
efectivos.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

El día 1 de junio de 2017, en la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económica, y con el
voto favorable de PSPV-PSOE, MES GANDIA Y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA se
aprobó el Proyecto de Presupuestos de 2017.

<Guillermo Barber Fuster, concejal del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:
El día 1 de junio de 2017, en la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económica, y con el
voto favorable de PSPV-PSOE, MES GANDIA Y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA se
aprobó el Proyecto de Presupuestos de 2017, En el mismo figuraban las siguientes partidas que a
través de ésta enmienda quedarían aumentadas y quedarían de la siguiente manera:
GASTOS:
CAP.
4

ÁREA
3

ORG.
86

PROG.
34110

ECO.
48900

DESCRIPCIÓN
Fomento Deporte Escolar-Vida
Saludable

CRÉDITO
10.000

Se tenga por presentada esta enmienda, dejando al gobierno la responsabilidad de realizar las bajas
oportunas. >
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5.- Esmena 3/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0037 de data 07/06/2017:

Quan són les 17.45 hores s’incorpora la sessió el Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
INTERVENCIONS DEL PLE

Finalitzat el debat, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació, en primer lloc, les esmenes
presentades en aquest punt de l'ordre del dia, de conformitat amb el que preveu l’article
92.3 del ROPLE, amb el resultat següent:
-Esmena de substitució núm. 1/2017 Grup Municipal C’s GANDIA (REGPLE núm. 0031
de data 07/06/2017):
Vots a favor: 25 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA, 1 C’s GANDIA i 12 PP).

Vots a favor: 12 (PP).
Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
-Esmena de substitució núm. 1/2017 Grup Municipal PP (REGPLE núm. 0034 de data
07/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP).

ACTA PLE

-Esmena de substitució núm. 2/2017 Grup Municipal PP (REGPLE núm. 0033 de data
7/06/2017):

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Per tant, queda aprovada pel Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres.

Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).

-Esmena de substitució núm. 4/2017 Grup Municipal PP (REGPLE núm. 0035 de data
07/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP).
Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
-Esmena de substitució núm. 5/2017 Grup Municipal PP (REGPLE núm. 0036 de data
07/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP)
Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
-Esmena de substitució núm. 3/2017 Grup Municipal PP (REGPLE núm. 0037 de data
07/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP)
18
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Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.

Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
Seguidament, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen anteriorment transcrit de
la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, integrant en el mateix
l’esmena de substitució formulada pel Grup Municipal C’s GANDIA, amb el resultat següent:
Vots a favor: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Vots en contra: 12 (PP).
En conseqüència, el Ple de la Corporació, amb el quòrum indicat acorda el següent:

QUART.- Procedir a l’anul·lació de la Transferència de crèdits 1/T-001/2017, atès que es
troba inclosa en els Pressupostos de 2017.

19

Codi Validació: AF4FSQDTE2NMXT7PS6NL4G95Y | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 41

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze
dies, en el Butlletí Oficial de la Província i en els llocs de costum, durant el qual s'admetran
reclamacions i suggeriments. En el supòsit de no presentar-se'n cap, el Pressupost es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.

ACTA PLE

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2017
que consten a l’expedient.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

PRIMER.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2017, el qual consolidat consta
com annex.

5.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
SEGURETAT CIUTADANA. Dictamen (art. 70 ROPLE):
5.1.- Aprovació de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Gandia i dels seus
Organismes Autònoms per a l’exercici econòmic de 2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 1 de juny de 2017:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de govern delegat de l'Àrea
d'Administració, Modernització i Govern Obert, de data 9 de maig de 2017, en relació a
l'assumpte de referència i del tenor següent:

ESCALA I.- Funcionarios habilitación nacional:

Grupo art. Subgrupo
25 L-30/84 Integración
D.T. 3ª
E.B.E.P.*

Nº
plazas

Secretario General del Pleno

A

A1

1

Interventor General Municipal

A

A1

1

Tesorero

A

A1

1

Adjunto Área Económica

A

A1

1

Titular Órgano de Contabilidad

A

A1

1

Titular Órgano de Apoyo Junta Gobierno Local y su
Secretario

A

A1

1

Técnica

A

A1

13

Gestión

B

A2

2

Administrativa

C

C1

35

Auxiliar

D

C2

78

Subalterna

E

Agrupación
profesional

36

ESCALA II.- Escala de Administración General:
SUBESCALA:
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PLANTILLAS AYUNTAMIENTO DE GANDIA
PERSONAL FUNCIONARIO:

ACTA PLE

Para el ejercicio económico de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se propone la
aprobación, con ocasión de la aprobación del Presupuesto, de las siguientes plantillas de
personal del Ayuntamiento de Gandia y su Organismos Autónomo: CEIC-Alfons el Vell:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

‘ANTECEDENTES DE HECHO

ESCALA III.- Escala de Administración Especial:
SUBESCALA TÉCNICA:

A1

1

Archivero – Bibliotecario

A

A1

1

Arquitecto

A

A1

5

Arqueólogo

A

A1

1

Ingeniero de Caminos

A

A1

1

Ingeniero Industrial

A

A1

1

Ingeniero de Organización Industrial

A

A1

1

TAE Licenciado Derecho

A

A1

1

Técnico Administración Especial Economista

A

A1

1

Psicólogo

A

A1

2

Técnico Archivo

A

A1

1

Letrado Mayor

A

A1

1

Letrado

A

A1

2

Arquitecto Técnico

B

A2

6

Trabajador Social

B

A2

10

Educador Social

B

A2

4

TAEM Biblioteca

B

A2

8

Ingeniero Técnico Industrial

B

A2

3

Topógrafo

B

A2

2

Técnico Promoción Lingüística

B

A2

1

Técnico de Relaciones Laborales

B

A2

1

Técnico de Educación

B

A2

1

Delineante

C

C1

4

Ayudante Topógrafo

C

C1

1

Clase Media:

Clase auxiliar:

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:
Clase Policía Local y sus auxiliares:
Escala Superior::
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A

ACTA PLE

Titular Asesoría Jurídica art. 54.2 ROGA

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Clase Superior:

Intendente Principal

A

A1

2

Intendente

B

A2

2

Inspector

B

A2

7

Oficial

C

C1

20

Agente

C

C1

147

Coordinador de Servicios Públicos y Comunicación
Social

A

A1

1

Coordinador de Promoción Económica

A

A1

1

Jefe Mantenimiento Parques y Jardines

B

A2

1

Encargado de Comercio

B

A2

1

Agente de Empleo y Desarrollo Local

B

A2

1

TAEM Cultura

B

A2

2

TAEM Informática

B

A2

2

Técnico Organización y Modernización

B

A2

1

Técnico de Procesos y Archivo Administrativo

B

A2

1

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

B

A2

1

Educadoras de Educación Infantil

C

C1

2

Responsable de Actividades e Instalaciones Deportivas

C

C1

1

Técnico Auxiliar de Procesos

C

C1

1

Auxiliar de Biblioteca

C

C1

12

Auxiliar de Archivo

C

C1

2

Animador Cultural

C

C1

2

Educador de Calle

C

C1

3

Inspector Actividades

C

C1

4

Inspector Consumo

C

C1

1

Inspector Fomento

C

C1

1

Inspector Residuos Sólidos y Limpieza Viaria

C

C1

1

Inspector Tributos

C

C1

1

Inspector Urbanismo

C

C1

5

Técnico Auxiliar Informática

C

C1

5

Informadores Turismo

D

C2

3

Escala Técnica:

Escala Básica:

ACTA PLE
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Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Clase cometidos especiales

Encargado de Información Viviendas Sociales y
Sanidad

D

C2

1

Animador Juvenil

D

C2

1

Auxiliar Tratamiento Documental

D

C2

1

Coordinador Actividades Asociativas

D

C2

1

Capataz – Encargado de Agricultura

D

C2

1

Cobrador

E

Agrupación
Profesional

3

Técnico Electricista

C

C1

1

Chófer Alcaldía

C

C1

1

Encargado Material

D

C2

1

Encargado Auxiliar Fomento

D

C2

1

Oficial Mantenimiento

D

C2

1

Operario Cementerio

E

Agrupación
Profesional

3

Operario Mantenimiento Jardines

E

Agrupación
profesional

1

Personal Vigilancia, custodia y Porteo

E

Agrupación
Profesional

4

Nº plazas

Coordinador General de la Alcaldía

1

Coordinador General de Urbanismo y Vivienda

1

Coordinador General de Economía y Hacienda

1

TOTAL PERSONAL ÓRGANOS DIRECTIVOS

PERSONAL EVENTUAL:

3

Nº plazas

Coordinador del Gabinete de la Alcaldía y Relaciones Sociales

1

Coordinador del Gabinete de Prensa y Medios de Comunicación

2

Asesor de Gobierno

6

Secretario y Comunicación de la Alcaldía

1

Asesor de Grupo Político

4
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* E.B.E.P. : Estatuto Básico del Empleado Público
PERSONAL DE ÓRGANOS DIRECTIVOS DE COLABORACIÓN Y APOYO
AL GOBIERNO

485

ACTA PLE

TOTAL FUNCIONARIOS

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Clase personal de oficios:

Secretario de Grupo Político

4

Gerente Patronato Turismo

1

Defensor de la Ciudadanía

1

Nº plazas

Bachiller sup.o equiv.

3

Graduado escolar o equiv.

1

Encargado caminos rurales

“

1

Conductor

“

1

Conductor tractor riego

"

1

Monitor socorrista

“

3

Oficial albañil

“

3

Oficial electricista

"

4

Oficial fontanero

"

3

Oficial mantenimiento

"

7

Oficial jardines

"

10

Oficial pintor

"

2

Oficial señalización

"

1

Almacenero

“

1

Encargado Parking

“

1

Certificado escolar o
equivalente

1

Operario mantenimiento jardines

"

1

Operario mantenimiento

“

4

Vigilante Punt Net

“

1

Coordinador Deportivo
Capataz jardines

Auxiliar escuela infantil

TOTAL PERSONAL LABORAL

24

49

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Nivel Titulación

Codi Validació: AF4FSQDTE2NMXT7PS6NL4G95Y | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 41

PERSONAL LABORAL

20

ACTA PLE

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “CEIC ALFONS EL VELL”
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017
PERSONAL FUNCIONARIO:
ESCALA II.- Escala de Administración General:

Grupo
art. 25 L30/84

Subgrupo
Integración
D.T. 3ª
E.B.E.P.*

Nº
plazas

D

C2

1

SUBESCALA
Auxiliar
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO

1

1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

1

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Según viene reconociendo la jurisprudencia más reciente, las plantillas quedan vinculadas
por lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, si bien pueden prever un número
de funcionarios menor, pero no pueden contradecir en contenido y número máximo de
puestos previsto en la referida Relación de Puestos de Trabajo.
Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la
plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de
racionalidad, economía y eficiencia a que se refiere el art.90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En cuanto a la tramitación de las Plantillas, tal y como se señala en la STS, Sala Tercera de
lo Contencioso-administrativo, de 18 de marzo de 2011, se deberá evacuar trámite de
negociación en las Mesas de Negociación que corresponda cuando se trate de
amortizaciones o alteraciones de puestos que afecten a la estructura de la organización.
Para el ejercicio de 2017 y respecto a las Plantillas de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Gandia para el ejercicio de 2014, prorrogadas para los ejercicios de 2015
y 2016, no hay más variaciones que la incorporación de 8 Administrativos de Administración
General, sin que ello implique incorporación de personal externo, toda vez que se trata de
una medida de fomento de promoción interna, la incorporación de la plaza de Capataz
Encargado de Agricultura, el incremento en 1 de las plazas de Educador Social, en 2 de las
plazas de Trabajador Social y la incorporación de la plaza de Técnico de Educación, no
incorporada, por omisión, en la Plantilla de 2014.
Respecto de la Plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Gandia se han producido
las siguientes correcciones, el incremento en 2 de la plaza de Coordinador Deportivo, la
amortización de la plaza de Auxiliar de Coordinación Deportiva sin que esté prevista la
provisión de la que se amortiza por no considerarse esencial para la prestación de los
servicios municipales, así como la plaza de Encargado Parking referida a personal laboral
25
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Director

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Núm. Plazas

ACTA PLE

PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL:

indefinido no fijo de conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno de la ciudad de
Gandia en sesión celebrada el 16 de marzo de 2015.
Respecto a la Plantilla de personal eventual, se ha incorporado la plaza de Gerente de
Patronato de Turismo creada por la Junta de Gobierno de la ciudad de Gandia en sesión de
8 de mayo de 2017.
Se han incorporado los órganos directivos de colaboración y apoyo al gobierno, de libre
nombramiento, Coordinadores Generales de Alcaldía, de Urbanismo y Vivienda y de
Economía y Hacienda, así como las plazas del personal eventual creadas al inicio de la
legislatura.
Por todo ello se eleva a dictamen de la Comisión del Pleno de Administración, Contratación,
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana y a la aprobación del Pleno, la siguiente,

Atés que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 29 de maig
de 2017 (punt 3.5 de l’ordre del dia), va aprovar el projecte de les plantilles de personal de
l’Ajuntament de Gandia i de l’Organisme Autònom CEIC Alfons el Vell, de conformitat amb
l’article 127.1.b) de la LRBRL.
INTERVENCIONS

ACTA PLE

ÚNICO.- Aprobar las plantillas de personal del Ayuntamiento de Gandia y del Organismo
Autónomo CEIC Alfons el Vell para el ejercicio económico 2017, en la forma que se señala
en el antecedente de este acuerdo. De conformidad con lo previsto en el artículo 90.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la referida
aprobación de Plantillas, se efectuará a través del Presupuesto del Ayuntamiento de Gandia
para 2017’.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

PROPUESTA DE ACUERDO

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s
GANDIA) i 4 vots en contra (PP), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al
Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte així mateix de les tres (3) esmenes
següents presentades pel Grup Municipal Popular a les Plantilles de Personal de
l’exercici econòmic 2017:
- Esmena núm. 1/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0029 de data 06/06/2017,
del tenor literal següent:

<Víctor Soler Beneyto, Portavoz del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:
El pasado jueves 1 de junio, se aprobó en la Comisión del Pleno de Administración, Contratación
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, el dictamen de Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Gandia y sus Organismos Autónomos para el ejercicio económico 2017.
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...........................................................................................................................................

Para su confección debemos atender en primer lugar a lo previsto en los artículos 126 del Real
Decreto Legislativo 781/2016, y en total consonancia, con lo establecido en el artículo 90 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que nos indica la necesidad de atender a los
“principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación
general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con
carácter general”.
De igual modo, se echa en falta “los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se
ajustan a los mencionados principios”, algo que viene referenciado en el mencionado Texto
Refundido, y que a juicio de quien suscribe la propuesta de enmienda, no parece debidamente
fundamentado por cuanto en la propuesta figuran cambios, que debieran disponer de una mayor
justificación.

El mantenimiento de dicha plaza y no redoblar esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por este Consistorio y las impuestas por la legislación básica de Régimen Local, tras los
recientes cambios normativos, merecerían el mayor de los reproches jurídicos.
De igual modo, merece un reproche aparte que esta plaza que debe ser objeto de amortización, haya
sido ocupada de manera interina por un funcionario en comisión de servicio, volviendo de nuevo a
atentar, contra quienes pueden y desean desarrollar su carrera profesional y funcionarial, con
promociones internas que nunca llegan.
Todo ello, refuerza la posición sostenida en la presente enmienda, a los efectos de ajustar la plantilla
a las necesidades reales del Consistorio, acelerando el necesario ahorro que se precisa en el
capítulo de personal.
Este por ello, por lo que este edil, en representación del Grupo Municipal Popular, y en atención al
artículo 92 del ROPLE, presenta la siguiente;
ENMIENDA:
ÚNICA. - Amortizar la plaza de Ingeniero de Caminos, que figura en la “Escala III. – Escala de
Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Superior”.>

- Esmena núm. 2/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0030 de data 06/06/2017,
del tenor literal següent:

<Víctor Soler Beneyto, Portavoz del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:

27

Codi Validació: AF4FSQDTE2NMXT7PS6NL4G95Y | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 41

Sobre esta premisa cabe, dilucidar una salvedad, y es que dicha plaza sea esencial para la
prestación del servicio municipal (urbanismo). Salvedad que no opera en dicho caso, ya que dicha
área o servicio municipal, dispone de un equipo humano amplio, con diversos perfiles, capaz de
asumir las responsabilidades, que otros compañeros por jubilación, dejan de desarrollar; no siendo
por tanto necesario que se mantenga la plaza de Ingeniero de Caminos, para el normal
funcionamiento del servicio municipal de urbanismo.

ACTA PLE

Una de las posibilidades menos drásticas de acompasar la reducción de gasto en el capítulo de
personal, es proceder a la amortización de aquellas plazas que han quedado vacantes, por jubilación
del titular de la misma.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

A tal efecto, cabe recordar la necesidad de ajustar el volumen de la plantilla, a las posibilidades y
necesidades del Ayuntamiento de Gandia, todo ello de conformidad con lo aprobado por este
Consistorio.

El pasado jueves 1 de junio, se aprobó en la Comisión del Pleno de Administración, Contratación
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, el dictamen de Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Gandia y sus Organismos Autónomos para el ejercicio económico 2017.
Para su confección debemos atender en primer lugar a lo previsto en los artículos 126 del Real
Decreto Legislativo 781/2016, y en total consonancia, con lo establecido en el artículo 90 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que nos indica la necesidad de atender a los
“principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación
general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con
carácter general”.

Una de las posibilidades menos drásticas de acompasar la reducción de gasto en el capítulo de
personal, es proceder a la amortización de aquellas plazas que han quedado vacantes, por jubilación
del titular de la misma.
De igual modo, cabe proponer la amortización de aquellas plazas en servicios que han sido
asumidos por otras administraciones, siempre y cuando, no haya compromiso de la administración
que asume el servicio, de recepcionar dichos empleados.
A este respecto, entendemos que no cabría salvedad alguna, es más el ordenamiento jurídico
vigente es conducente a la línea argumentada. Así pues, tampoco podría justificarse que los titulares
o titular de la plaza, preste un servicio diferente del contemplado en la Plantilla y/o RPT aprobada.

ACTA PLE

A tal efecto, cabe recordar la necesidad de ajustar el volumen de la plantilla, a las posibilidades y
necesidades del Ayuntamiento de Gandia, todo ello de conformidad con lo aprobado por este
Consistorio.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

De igual modo, se echa en falta “los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se
ajustan a los mencionados principios”, algo que viene referenciado en el mencionado Texto
Refundido, y que a juicio de quien suscribe la propuesta de enmienda, no parece debidamente
fundamentado por cuanto en la propuesta figuran cambios, que debieran disponer de una mayor
justificación.

Todo ello, refuerza la posición sostenida en la presente enmienda, a los efectos de ajustar la plantilla
a las necesidades reales del Consistorio, acelerando el necesario ahorro que se precisa en el
capítulo de personal.
Este por ello, por lo que este edil, en representación del Grupo Municipal Popular, y en atención al
artículo 92 del ROPLE, presenta la siguiente;
ENMIENDA:
ÚNICA. - Amortizar la plaza Vigilante Punt Net que figura en la relación de Personal Laboral del
Ayuntamiento de Gandia.>

- Esmena núm. 3/2017 registrada en el REGPLE amb el núm. 0032 de data 07/06/2017,
del tenor literal següent:

<Guillermo Barber Fuster, Concejal del Grupo Municipal Popular;
EXPONE:
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El mantenimiento de dicha plaza y no redoblar esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por este Consistorio y las impuestas por la legislación básica de Régimen Local, tras los
recientes cambios normativos, merecerían el mayor de los reproches jurídicos.

El pasado jueves 1 de junio, se aprobó en la Comisión del Pleno de Administración, Contratación
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, el dictamen de Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Gandia y sus Organismos Autónomos para el ejercicio económico 2017.
Según ha tenido conocimiento éste grupo, 4 Agentes de la Policía Local de Gandia, han pasado a
segunda actividad. Además la media de edad de la propia plantilla de policía local aconseja reponer
efectivos. Para la adecuada justificación, me remito a los oportunos informes obrantes en los
expedientes habidos en el Departamento de Recursos Humanos.
Este por ello, por lo que este edil, en representación del Grupo Municipal Popular, y en atención al
artículo 92 del ROPLE, presenta la siguiente;
ENMIENDA:

INTERVENCIONS DEL PLE

Finalitzat el debat, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació, en primer lloc, les 3 esmenes
presentades pel Grup Municipal Popular en aquest punt de l'ordre del dia, de conformitat
amb el que preveu l’article 92.3 del ROPLE, amb el resultat següent:

ACTA PLE

De igual modo, cuando proceda se modifique la RPT a fin de que quede contemplado estos
cambios.>

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

ÚNICA. – Crear cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de acuerdo con la Enmienda al
Presupuesto 2017 de incrementar lo que corresponda el Capítulo I del presente presupuesto, para su
adecuada cobertura presupuestaria.

-Esmena núm. 1/2017 (REGPLE núm. 0029 de data 06/06/2017):

Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.

-Esmena núm. 2/2017 (REGPLE núm. 0030 de data 06/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP).
Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
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Vots a favor: 12 (PP).

-Esmena núm. 3/2017 (REGPLE núm. 0032 de data 7/06/2017):
Vots a favor: 12 (PP).
Vots en contra: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).
Per tant, queda desestimada pel Ple de la Corporació.
Seguidament, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit de la Comissió
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA).

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat del següent:
1.1.- Escrit de data 2 de maig de 2017 (R.E. núm. 20811 de 19/05/2017) del secretari primer
de les Corts Valencianes, pel qual es comunica a l’Ajuntament que la Mesa de les Corts, en
reunió de 2 de maig de 2017, ha tingut coneixement de les declaracions institucionals
presentades en la sessió plenària del dia 6 d’abril de 2017, en els acords referents als drets
humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental i de rebuig als acords internacionals
CETA, TISA i TTIP.
1.2.- Escrit del president del Consell Valencià de Cultura de data 10 de maig de 2017,
donant trasllat de l’acord de la Comissió del Llegat Històric Artístic del Consell Valencià de
Cultural de la Generalitat, pel qual es felicita a tota la Corporació Municipal i al poble de
Gandia, per l’elecció de la ciutat com a Capital Cultural Valenciana.
1.3.- Escrit del president de la Societat Foment d’Agricultura, Industria i Comerç, de data 15
de maig de 2017 donant trasllat de l’acord de la Junta Directiva d’aquesta Societat, pel qual
manifesten a l’Ajuntament la seua satisfacció i li donen l’enhorabona perquè Gandia haja
sigut declarada Capital Cultural Valenciana de 2017.
2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 27 D’ABRIL AL 31 DE
MAIG DE 2017 (art. 73 ROPLE).
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

ACTA PLE

En conseqüència, el Ple de la Corporació amb el quòrum indicat, aprova les plantilles
de personal de l’Ajuntament de Gandia i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici econòmic 2017, en els termes que consten en el dictamen anteriorment
transcrit.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Vots en contra: 12 (PP).

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS SINGULARS (art. 73 ROPLE):
3.1.- Decret núm. 3162 de data 29/05/2017, pel qual es nomena la Fallera Major de
Gandia per a l’any 2018.
El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 3162 de data 29/05/2017 sobre
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

HE RESOLT
Nomenar Fallera Major de Gandia per a l’any 2018, la senyoreta SARA SANVÍCTOR
BENEYTO.”
Desprès de la felicitació per part del regidor delegat de Falles, Sr. José Manuel Prieto,
en nom de la Corporació Municipal, el Ple es considera assabentat del decret
anteriorment transcrit.
3.2.- Decret núm. 3163 de data 29/05/2017, pel qual es nomena la Fallera Major Infantil
de Gandia per a l’any 2018.

ACTA PLE

L'article 84 del Reglament de la Junta Local Fallera estableix que: "la Fallera Major i la
Fallera Major Infantil de Gandia seran nomenades per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de
l'Excm. Ajuntament de Gandia, a proposta de la Junta Local; per a la qual cosa, el President
de la Junta Local Fallera consultarà a l'Assemblea General el procediment que s'ha de
seguir a fi d'elevar la proposta a l'Alcaldia".
Vista la comunicació d'avui del President de la Junta Local Fallera, en la qual s'eleva la
proposta de nomenament de la Fallera Major de Gandia per a l’any 2018; segons el que
preceptua l'article més amunt esmentat.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

“DECRET DE L’ALCALDIA

“DECRET DE L’ALCALDIA
L'article 84 del Reglament de la Junta Local Fallera estableix que: "la Fallera Major i la
Fallera Major Infantil de Gandia seran nomenades per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de
l'Excm. Ajuntament de Gandia, a proposta de la Junta Local; per a la qual cosa, el President
de la Junta Local Fallera consultarà a l'Assemblea General el procediment que s'ha de
seguir a fi d'elevar la proposta a l'Alcaldia".
Vista la comunicació d'avui del President de la Junta Local Fallera, en la qual s'eleva la
proposta de nomenament de la Fallera Major de Gandia per a l’any 2018; segons el que
preceptua l'article més amunt esmentat.
HE RESOLT
Nomenar Fallera Major Infantil de Gandia per a l’any 2018, la senyoreta NÚRIA LLOPIS
CARRASCO.”
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El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 3163 de data 29/05/2017 sobre
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

Desprès de la felicitació per part del regidor delegat de Falles, Sr. José Manuel Prieto,
en nom de la Corporació Municipal, el Ple es considera assabentat del decret
anteriorment transcrit.

4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS QUE AFECTEN A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
(art. 73 ROPLE).
4.1.- Decret núm. 2991 de data 22/05/2017, sobre designació dels membres integrants
del Consell de la Formació Professional de Gandia.

Complits els tràmits legalment establerts en la normativa de Règim Local (arts. 49 i 70.2, en
relació amb el 65.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local), i després de la publicació del text íntegre en el BOP núm. 147, de data 22 de juny de
2004, en data 10 de juliol de 2004 va entrar en vigor l’Estatut del Consell de la Formació
Professional de Gandia.

L’article 3 de la citada norma reglamentària regula els òrgans de funcionament del Consell,
que són el de la presidència i la vicepresidència, el Ple i la Comissió Permanent; i en l’article
11 s’estableix la composició del Ple, integrat pels membres següents:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

El president o la presidenta.
Un regidor o una regidora de cadascun dels grups municipals.
El regidor o regidora de Promoció Econòmica.
El regidor o regidora de Polítiques Socials.
Un/a representat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cutura i Esport.
Un/a representat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
El/la secretari/a tècnic del Consell.
Tres representants de la Federació d’Associacions d’Empresaris més representatius.
Tres representants de les organitzacions sindicals amb major representació en el
sector de l’ensenyament.
Un/a representant de cadascun dels centres que impartisquen formació professional
i/o ocupacional a Gandia.
Un/a representant de les associacions de mares i pares d’alumnes.
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El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2004, va acordar crear el
Consell de la Formació Professional de Gandia, òrgan consultiu i de participació social que
es constitueix com a plataforma estable de treball dels diferents agents, educatius, socials i
econòmics que operen en l’entorn local, amb l’objectiu principal de fomentar la formació
professional dels ciutadans de Gandia i aprovar l’Estatut regulador de la seua organització,
funcionament i règim jurídic.

ACTA PLE

“DECRET DE L’ALCALDIA

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 2991 de data 22/05/2017, sobre
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

x
x
x

Un/a representant de l’Escola Politècnica Superior de Gandia.
Un/a representant del CSI-COM.
Un/a representant de cadascuna de les associacions, entitats, ONG, etcètera, l’àmbit
d’actuació de les quals estiga relacionat amb els objectius d’aquest Consell i que
vullguen integrar-se.

Serà president/presidenta qui ostente la presidència de l’Ajuntament de Gandia o el/la
regidor/a en qui delegue.
La vicepresidència serà nomenada pel president o la presidenta i substituirà la presidència
en els supòsits d’absència.

Vist el decret d’aquesta Alcaldia núm. 4096, de data 21 de juliol de 2015, pel qual es delega
la presidència del Consell de la Formació Professional en la regidora de govern delegada
de l’Àrea de Polítiques Educatives i de Joventut.
Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de setembre
de 2015, pel qual es designen els representants dels grups polítics municipals en aquest
òrgan.
Vistes les propostes formulades per les diverses entitats, institucions i associacions amb
representació en aquest òrgan.
I en exercici de les atribucions que li confereix a aquesta Alcaldia l’article 124.4.ñ) de la Llei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ACTA PLE

Constituïda la nova Corporació en sessió plenària de 13 de juny de 2015, resultant de les
Eleccions Locals celebrades en data 24 de maig de 2015, és procedent actualitzar la
composició del Consell.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Actuarà de secretari/secretària el Secretari General de la Corporació o aquella persona en
que delegue, amb veu però sense vot.

PRIMER. Designar els membres integrants del Consell de la Formació Professional de
Gandia, amb la composició següent:
Presidenta:
Sra. Laura Morant Peiró, regidora de govern delegada de Polítiques Educatives i de
Joventut.
Vocals:
En representació dels grups municipals:
Sra. Liduvina Gil Climent, regidora en representació del Grup Municipal PSPV-PSOE.
Sra. Lorena Milvaques Faus, regidora en representació del Grup Municipal MÉS GANDIA.
Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual, regidor en representació del Grup Municipal C’s GANDIA.
Sra. Marta Cháfer Giner, regidora en representació del Grup Municipal Partit Popular.
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RESOLC

La regidora de Promoció Econòmica:
Sra. Alícia Izquierdo Sesé, regidora de govern delegada de Polítiques Econòmiques i
d’Innovació.
El regidor de Polítiques Socials:
Sr. Nahuel González López, regidor de govern delegat de Responsabilitat Social i Polítiques
amb la Ciutadania.
Un representat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cutura i Esport:
Sr. Salvador Colomar Gisbert.
Un representat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor:

Sr. Javier Roche Valls.
Sr. Javier Nogueroles Olaizola.
Sr. Ramón Soler Blasco.
Tres representants de les organitzacions sindicals amb major representació en el sector de
l’ensenyament:
Sr. Joan Francesc Peris i Garcia, representant sindicat CCOO.
Sr. Xavier Carbonell Montesinos, representant sindicat UGT.
Sr. Josep Alandete Mayor, representant sindicat STE-PV.

ACTA PLE

Tres representants de la Federació d’Associacions d’Empresaris més representatius:

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó.

Sr. Juan Miguel Natek Pradas, representant IES Maria Enríquez.
Sra. Carmen Fuster Mollá, representant IES Tirant lo Blanc.
Sr. Antoni Fornet Canet, representant IES Veles e Vents.
Una representant de les associacions de mares i pares d’alumnes:
Sra. Juani Sevilla.
Un representant de l’Escola Politècnica Superior de Gandia:
Sr. Josep Àngel Más Castells.
Un representant del CSI-COM:
Sr. Carlos Marco Estellés.
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Un/a representant de cadascun dels centres que impartisquen formació professional i/o
ocupacional a Gandia:

Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, ONG, etcètera, l’àmbit
d’actuació de les quals estiga relacionat amb els objectius d’aquest Consell i que vullguen
integrar-se.
Sr. Sergi Català Pérez, representant del Consell dels Joves de Gandia
La resta de representants en aquest apartat es podran incorporar en qualsevol moment,
prèvia proposta realitzada per l’entitat corresponent.
Secretària tècnica, per delegació del Secretari General del Ple de la Corporació:
Sra. Rosa María Casanova Bosch.
SEGON. Procedir a la constitució del Consell de la Formació Professional de Gandia, als
efectes del seu funcionament, amb subjecció al que estableix el seu Estatut regulador.

El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 2995 de data 23/05/2017, sobre
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en el
BOP núm. 143 de 28/07/2015), i a l’empara del que disposa l’article 130-1.B).a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 8 del Reglament
Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), es va crear la Coordinació
General d’Economia i Hisenda, determinant-se que el titular d’aquest òrgan directiu central
de l’Administració Municipal exerciria les funcions assignades en l’article 46 del ROGA, així
com les atribucions delegades per l’Alcaldia en matèria d’economia i hisenda, amb facultats
de direcció, gestió i resolutòries.
Posteriorment i complits els tràmits previstos en l’article 130.3 de la LRBRL, la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2015, va nomenar
com a titular d’aquest òrgan el Sr. Juan Salvador Gregori Escrivà
Per tal de millorar la gestió dels aparcaments públics municipals resulta convenient
modificar l’àmbit competencial d’aquest òrgan directiu, addicionant aquesta matèria.
Amb aquests efectes i vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general,
continguts en la LRBRL, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de Règim Local, en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i en el ROGA (articles 9, 10 i 11).
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4.2.- Decret núm. 2995 de data 23/05/2017, sobre modificació de la delegació
d’atribucions de la coordinació general d’Economia i Hisenda. Delegació
d’atribucions/funcions d’impuls, coordinació i seguiment dels aparcaments públics
municipals.

ACTA PLE

El Ple de la Corporació es considera assabentat del decret anteriorment transcrit.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia i al Ple de la Corporació”.

RESOLC
PRIMER.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015
(publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), pel qual es va crear la Coordinació General
d’Economia i Hisenda, de la que és titular el Sr. Juan Salvador Gregori Escrivà,
addicionant al seu àmbit competencial i amb facultats de direcció, gestió i resolutòries, les
atribucions/funcions d’impuls, coordinació i seguiment de tot allò relacionat amb els
aparcaments públics municipals, amb independència de la respectiva forma jurídica de
prestació del servei.

TERCER.- Els decrets que s’adopten per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, sent els actes administratius executius i gaudint
de presumpció de legitimitat.
QUART.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 24 de maig de 2017, sense
perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.
CINQUÉ.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol
moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga advocar-se el despatx de
qualsevol assumpte comprés en la mateixa, de conformitat amb allò previst per la normativa
d’aplicació.

ACTA PLE

SEGON. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan
o regidor.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

Per tal d’exercir aquestes atribucions/funcions, el Sr. Gregori Escrivà comptarà amb el
suport que resulte necessari dels diferents departaments municipals, sense perjudici de què
per cadascun d’ells s’executen les competències delegades en els seus responsables, de
forma integrada amb el que es disposa en el present decret.

SETÉ.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província, donar-ne compte a la
Junta de Govern i al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebren, comunicar als
regidors i òrgans directius afectats, a la resta de membres corporatius i a les direccions
dels departaments municipals, perquè en prenguen coneixement i als efectes procedents; i
inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet i en la web de l’Ajuntament”.
El Ple de la Corporació es considera assabentat del decret anteriorment transcrit.

5.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
5.1.- Informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2017.
El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General
Municipal, sobre seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2017
(INFORMESINT núm. 0110 de data 28/04/2017), sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 1 de juny de 2017.
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SISÉ.- L’òrgan delegat ve obligat a informar a l’Alcaldia, de forma periòdica i detallada, de la
gestió de les atribucions que se li deleguen, així com dels decrets dictats; així mateix,
informarà prèviament a l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància o transcendència.

El Ple de la Corporació queda assabentat de l'informe sobre seguiment del Pla
d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2017, anteriorment referenciat.
5.2.- Informe de seguiment sobre l'execució del pressupost corresponent al 1r
trimestre de 2017.
El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General
Municipal, sobre l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de 2017
(INFORMESINT núm. 0112 de data 02/05/2017), sotmès a la consideració de la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 1 de juny de 2017.

El Ple de la Corporació queda assabentat de l'informe de morositat corresponent al 1r
trimestre de 2017, anteriorment referenciat.

6.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).
1. El Sr. Vicent Gregori Acosta (PP): En relació amb l'adjudicació del Centre Esportiu del
Roís de Corella i les incidències esdevingudes quant a la inhabilitació del gerent de
l'adjudicatària, pregunta si ja hi ha contestació del Ministeri sobre aquest tema. El Sr. Prieto
contesta que, efectivament, aquesta circumstància va ser posada de manifest per
l'Ajuntament i és per això que es coneix i s'ha fet pública. Que, així mateix, s'ha formulat
consulta a la junta consultiva de contractació administrativa, que davant el silenci d'aquesta,
ha estat reiterada i, en aquests moments, es troba pendent.
La Sra. Alcaldessa remarca que, en aquesta qüestió, tot el procediment ha estat
extremadament rigorós, d'acord amb el que indiquen el cap de servei de Contractació i el
secretari general del Ple. Consten en l'expedient totes les consultes efectuades dins del
termini i de la forma adient, i l'única cosa és que, certament, l'Ajuntament ha apuntat l'error
esdevingut en l'àmbit de l'Administració de l'Estat, la resolució de la qual potser és el que
motiva que el Ministeri no conteste.
2. El Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) es refereix al Registre d'Entrada del 24/05/2017,
sobre incompliment de la llei, pel que fa a 16 animals que han estat adoptats abans dels
deu dies previstos, i pregunta si el Regidor Sr. Ródenas ha pogut parlar amb l'assessor
sobre aquest tema o si aquest era a Pernambuco. A més a més, no li consten les dades de
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El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe de morositat emès per la Tresorera
Municipal, corresponent al 1r trimestre de 2017 (LIT núm. 0009 de 24/05/2017) sotmès a la
consideració de la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia
1 de juny de 2017.

ACTA PLE

5.3.- Informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2017.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

El Ple de la Corporació queda assabentat de l'informe sobre l'execució del
pressupost corresponent al 1r trimestre de 2017, anteriorment referenciat.

la primera i segona quinzena, i fa un prec en aqueix sentit, a fi que se li conteste i es
publique aquesta informació.

7.- DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DE MEMBRES
CORPORATIUS DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN LES COMISSIONS DEL PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I DE POLÍTIQUES SOCIALS I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. (art. 125 ROPLE).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte l’escrit presentat pel portaveu del Grup
Municipal Popular, de data 02 de juny 2017 (registrat en el REGPLE amb el núm. 0028), en
el qual es modifica l’adscripció dels membres corporatius d’aquest grup en dos de les
Comissions Permanents del Ple, del tenor literal següent:
“Víctor Soler Beneyto, Portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Gandia,
EXPOSA:
Vist l’acord del Ple extraordinari i urgent del dilluns 6 de juliol de 2015:
“-3.-Alcaldia-Presidència. Propostes:
3.4. Creació, denominació, composició, funcions i atribucions de les Comissions
permanents del Ple”.
I els canvis al si del Grup Municipal Popular,

SOL·LICITA:
Que es tinga per informat els òrgans col·legiats corresponents, respecte la distribució dels
membres corporatius del Grup Municipal Popular a les següents Comissions permanents
del Ple:
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ALTAVEU

ACTA PLE

La Sr. Diana Morant Ripoll informa que els veïns ja han estat atesos pel coordinador
d'Urbanisme i s'han escoltat degudament les inquietuds manifestades sobre aquest tema.
No obstant això, el Govern Municipal també és clar respecte de la seua intenció protectora
del litoral, qüestió ja anunciada en el programa de govern per la Generalitat Valenciana. En
aquest sentit, contesta que sí que han estat rebuts, però que el govern municipal no pot fer
seues les al·legacions que els preocupen, atés que el govern municipal els ha transmés,
amb honestedat, el seu propi criteri sobre aquest tema, que discrepa del que van expressar
aquests veïns.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

3. Víctor Soler Beneyto (PP) es fa ressò de la preocupació que li ha estat transmesa per
diversos veïns al voltant del Pativel i posa de manifest que el segon termini d'al·legacions
venç el 16-06-2017, abans del qual aquests veïns volen parlar del tema amb l'Alcaldia. En
aquest sentit, vol saber si la Sra. Alcaldessa els rebrà i si farà cas de les seues
reivindicacions, o les hauran de plantejar en el període d'al·legacions.

1 ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
-Cristina Moreno Borrás
-Emi Climent Boix.
-José Vicente Just Moratal.
-Guillermo Barber Fuster.

2 POLITIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Ple de la Corporació queda assabentat del escrit presentat pel Grup Municipal
Popular, als efectes previstos en l'article 125 del ROPLE.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 19.02
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

ACTA PLE

Així mateix, este Grup Municipal informa que com a membres corporatius suplents podran
exercir qualsevols dels regidors adscrits al Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de
Gandia”.

Número : 2017-0008 Data : 28/08/2017

-Elizabeth Moreno Salom
-Emi Climent Boix.
-Pilar Gavilá Crespo
-Antonio Abad Rodríguez.

Lorenzo Pérez Sarrión

39

Codi Validació: AF4FSQDTE2NMXT7PS6NL4G95Y | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 41

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)

