
 

     
ACTA DE LA SESSIÓ  CELEBRADA
PEL  PLE  DEL  L’EXCM.
AJUNTAMENT DE GANDIA  EL DIA
17 D’ABRIL DE 2019, ORDINÀRIA. 

A la ciutat de Gandia, a les 9:05 hores
del dia  17 d’abril  2019, 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  fedatària  pública  la
Secretària  General  del  Ple,   Sra.
Vanesa Felip Torrent.

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). 

Unitat: Secretaria General 
Expte.- PLN/2019/6

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) 

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)

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

Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)

Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP) 
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP) 
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. José Vicente Just Moratal (PP) 

Secretària General del Ple:

Sra. Vanesa Felip Torrent 
    
     Interventor General Municipal:
    Sr. Jorge García Hernández



 

NOTA PRÈVIA
Les intervencions de la sessió consten a l’àudio que figura al final d’aquesta acta.

I.- PART RESOLUTIVA
ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES  SESSIONS ANTERIORS, DE 21 I 30 DE MARÇ DE 2019.
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova per assentiment les actes de les sessions
anteriors, celebrades en data 21 i 30 de març i autoritza la seua transcripció al llibre d’actes
corresponent.

COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictàmens
(arts. 70 i 136 ROPLE):   

2.-   Aprovació de l’ampliació del Catàleg Arbori d’interés local (exp. 25440/2018).    

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per la Comissió del
Ple d’Urbanisme, Medi Ambient I Serveis Urbans en sessió  celebrada el dia 10  d’abril de
2019, que com a conseqüència de les esmenes aclaridores introduïdes in voce en la pròpia
sessió, prèvia explicació als portaveus del grups abans del inici del plenari,  queda redactat
de la següent manera: 

“Es dóna compte del certificat del Consell Assessor de l’Arbratge, de data 3 d’abril de 2019,
de la sessió celebrada el 20 de desembre de 2018, en relació a l’assumpte de referència i
del tenor literal següent:
 
‘El  Consell  Assessor  de  l’Arbratge,  per  unanimitat  dels  seus  membres,  informa
favorablement aquest assumpte, i  formula a la Comissió delegada del  Ple d’Urbanisme,
Medi Ambient i Serveis Urbans la següent: 

PROPOSTA DE DICTAMEN

1.-  Aprovar l’inici de l’expedient d’ampliació del Catàleg Arbori d'interès local amb l’arbrat
següent:
 
ARBRES D´INTERÉS LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL
1  Cupressus sempervirens L.  (Xiprés, cipres). Plaça Major.
2  Pinus pinea L. (pi pinyer, pino piñorero). Itinerari ambiental del riu Serpis.
1 Pinus canariensis Chr. Smtich (pi canari, pino canario). Pou de Beniopa aigües potables.
1 Morus alba L.  (morera). Avinguda del Port  (Fort Llopis)
1 Phoenix dactylifera L.  (datiler, palmera datilera) de 8 braços del Parc Joan Fuster. 
1 Pittosporum tobira  (Thunb.) W. T. Aiton (pitosporo, azahar de la china). Plaça Jaume I.
4 Platanus x hispànica Miller & Münchh (plataner, plátano de sombra).  Jardí Locomotora.
1 Phoenix dactylifera L.  (datiler, palmera datilera) carrer Sant Enric.
       
 



 

ARBRES D´INTERÉS LOCAL DE PROPIETAT PRIVADA 
 1 Ulmus minor Miller (om, olmo). Fita de terme amb Daimús, camí del Comte.
1  Cupressus sempervirens L.  (Xiprés, cipres). Foment d´Agricultura Industria i Comerç.
1 Magnolia grandiflora L. ( magnoli, magnòlia). Foment d´Agricultura Industria i Comerç.
1 Chamaerops humilis L. (margalló, palmito). Foment d´Agricultura Industria i Comerç.
Trachycarpus  fortunei  (Hook)  H.  Wendl  (palmera  xina,  palmera  excelsa).  Foment d
´Agricultura Industria i Comerç.
1 Tilia platyphyllos Scop. (til·ler, tilo). Carrer del Camí Tohuero.
              
 ARBREDES D´INTERÉS LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL
Arbreda integrada per diverses espècies, a la Plaça de la Vila
Arbreda integrada per diverses espècies, a la Plaça Exèrcit Espanyol.
Arbreda integrada per diverses espècies, al Castell de Bairen.
Arbreda integrada per varis xipressos, al Calvari de Beniopa.
Arbreda integrada per diverses espècies del Parc de Sant Pere".

La Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, per unanimitat dels seus
membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació
per a la seua aprovació.

2.- Notificar l’acord d’inici als propietaris afectats. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació per unanimitat dels seus membres. 

3.- 83a  modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General (83a MOE PG).
Redistribució de la xarxa primària, zona Roís de Corella. PP-847 (exp. 11561/2018).

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comis-
sió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient I Serveis Urbans en sessió  celebrada el dia 10
d’abril de 2019: 

"Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada  pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i
Habitatge de data 1 d’abril de 2019 en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
 

‘Antecedents

1. El projecte de la modificació consisteix en una redistribució de la Xarxa primària de la
zona Roís de Corella per a ampliar el sòl amb ús esportiu i disminuir la zona destinada a
aparcament que integra la Xarxa viària local. 

2. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG) —en qualitat d’Òrgan Ambiental i
Territorial Municipal, en virtut de Decret 2016-4019— en sessió ordinària celebrada el 10 de
desembre  de  2018,  emet  Informe  Ambiental  i  Territorial  Estratègic  FAVORABLE  en  el
procediment  simplificat  d’avaluació  ambiental  i  territorial  estratègica  simplificada  de  la
modificació puntual número 83 del Pla General de Gandia, de conformitat amb els criteris
de l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, ni influir
en altres plans o programes i per tant no tenir incidència en el model territorial vigent del



 

municipi,  ni  suposar afecció sobre elements del patrimoni natural  i  cultural, amb la fi  de
continuar la tramitació de l’expedient conforme a la normativa urbanística.

3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2018, resol
sotmetre  a informació  pública el  Projecte de la  83a.  Modificació puntual  de l’Ordenació
Estructural del Pla General per termini de 45 dies.

4. Durant  la  tramitació  ambiental  no  s’ha  rebut  cap  informe  desfavorable  de  les
administracions  consultades,  per  la  qual  cosa  els  projectes  aprovats  el  16/07/2018  i
diligenciats pel titular accidental de l’Òrgan de suport a la JGCG el 18/07/2018, Certificat
2018-1132 són els que se sotmeten a informació pública.

5. La  informació  pública  s’ha  realitzat  per  mitjà  d’anuncis  publicats  en  el  diari  Levante
(10/01/2019),  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana DOGV  núm.  8467  de
18/01/2019,  en  el  tauler  d’anuncis  municipal  i  en  la  seua  pàgina  web  (del  4/01  al
25/03/2019).

6. Durant la tramitació ambiental de l’expedient es van presentar al·legacions, les quals van
ser  informades  en  la  resolució  d’informe  ambiental,  però  durant  el  tràmit  urbanístic
d'informació pública no s’ha presenta cap al·legació.

7. Amb data 1 d’abril de 2019, el cap de Servei d’Actuacions Municipals informa:

El 7 de febrer de 2019, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV núm.
8481 la  Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació
del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (L.1.2019).

L’annex 44 d’aquesta llei  modifica l’article 63 de la Lotup i afegeix un apartat 7 segons el qual:

Té,  en  tot  cas,  la  consideració  de  modificació  de  l’ordenació  detallada  de  planejament,  a  l’efecte
d’aquesta llei, el canvi d’un ús dotacional de la xarxa primària o secundària dels previstos en el pla, per
un altre igualment dotacional públic, destinat a aquesta o una administració pública diferent. Hi cal un
informe de les administracions públiques afectades per l’alteració d’aquest ús.

Aquesta disposició ve a ratificar el plantejament inicial de l’Ajuntament de Gandia quan va tramitar
la modificació núm. 44 del Pla Genera — anul·lada, indirectament, per sentència 36/2018, de
19/02/2018 del Jutjat del Contenciós Administratiu Número tres de València—, ja que:

La 44a. modificació consistia en assignar nous usos, compatibles amb l'ús principal definit en el
Pla  General,  a  la  parcel·la  objecte  de  la  modificació  amb  la  finalitat  de  potenciar  el
desenvolupament  de  la  zona  en  què  s'ubica,  ja  que  inicialment  es  pretenia  l’obtenció  d'un
aparcament  públic  subterrani  i  a  sobre  l’establiment  d’altres  usos  (esportius,  educatius,
comercials) que mantingueren activitat en la gran plaça que cobriria l'aparcament.

Tot i que la parcel·la afectada forma part de la xarxa viària local, es tractava de modificar els usos,
qüestió que forma part de l’ordenació detallada i així es va interpretar en la seua tramitació.

La modificació núm. 83 del Pla General redistribueix els usos d’una part de la xarxa primària de la
zona Roís de Corella. De conformitat amb l’article 63.7 anteriorment ressenyat estaríem davant
una modificació detallada del planejament, però atès que una de les causes per les quals es va
anul·lar  la  modificació núm. 44 del  Pla General  va ser  la  competència autonòmica d’aquesta
modificació i vist  que la tramitació de l’expedient s’inicia al juliol de 2018, i que la informació
pública s’acorda el 20 de desembre de 2018, de conformitat amb la Disposició transitòria primera
de la Lotup, la qual disposa  que

1. Els instruments de planejament, ..., que hagueren iniciat la seua informació pública amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, se tramitaran conforme a la legislació anterior. No obstant això, el seu



 

promotor podrà optar per reiniciar la seua tramitació, per acollir-se a les disposicions d’aquesta llei, o la
prosseguirà conforme a ella quan els tràmits ja realitzats siguen compatibles amb la mateixa.

S’opta per mantenir l’expedient com una modificació estructural del planejament i traslladar-lo a
l’administració  autonòmica  bé  per  a  la  seua  aprovació  definitiva,  bé  perquè  el  retorne  per
considerar que la seua aprovació és de competència municipal de conformitat amb la redacció de
l’article 63 de la Lotup donada per la L.1/2019.

Fonaments Jurídics

La present modificació, és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, però
incideix en l’ordenació estructural del Pla General, atès que la parcel·la afectada afecta la
Xarxa Primària, per la qual cosa la competència per a l’aprovació definitiva correspon a la
Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2.c) de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol,  de la  Generalitat,  d’Ordenació del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).

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.

Sobre  la  base  dels  fets  i  fonaments  jurídics  exposats,  s'eleva  a  la  consideració  de  la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Mantenir l’expedient de la modificació núm. 83 del Pla General com modificació de
l’ordenació estructural, de conformitat amb l’informe transcrit en l’antecedent setè.

Segon.  Aprovar provisionalment el Projecte de la 83a. Modificació Puntual de l’Ordenació
Estructural del Pla General consistent en una redistribució de la Xarxa primària de la zona
Roís  de  Corella  per  a  ampliar  el  sòl  amb  ús  esportiu  i  disminuir  la  zona  destinada  a
aparcament que integra la Xarxa viària local.

Aquesta modificació no afecta el text de les Normes Urbanístiques del Pla General ja que
únicament altera la documentació gràfica del Pla General, de conformitat amb els plànols
d’aquest projecte.

Tercer. Remetre a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, els
antecedents administratius, el Projecte de modificació, i la documentació complementària,
interessant-ne l’aprovació definitiva".

La Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, amb 8 vots a favor (4 PP,



 

2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA) i 1 abstenció (C’s GANDIA), 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  per 24  vots  a  favor  (7  PSOE-PSPV,  5  MÉS  GANDIA,  12  PP i  1
abstenció ( C’S GANDIA). 

COMISSIÓ DEL PLE D’EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I ESPORTS. Dictàmens (arts. 70
i 136 ROPLE):    

4.- Delegació per la secretària general del Ple de les funcions de la Secretaria del
Consell General de l’organisme autònom local CEIC Alfons el Vell (expe. Organització
municipal 2015-2019).

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comis-
sió del Ple d’Educació, Cultura, Festes I Esports en sessió  celebrada el dia 9  d’abril de
2019: 

“Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 7 de març de
2019, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

‘A proposta del titular de la secretaria general, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada
el dia 7 d’octubre de 2004 (punt 3.1 de l’ordre del dia), va acordar encomanar les funcions
de  secretari  del  organisme Autònom Local  Centre  d’Estudis  i  Investigacions  Comarcals
Alfons el Vell al funcionari Sr. Lluís Romero Quiles, per delegació del secretari general de
l’Ajuntament.

Atès que s’ha produït un canvi en la secretaria general del Ple de la Corporació, amb el
nomenament de la Sra. Vanesa Felip Torrent,  mitjançant Resolució del  Director General
d’Administració Local de data 22/05/2018.

Atès allò  que estableix  l’article 41 dels  estatus  de l’Organisme Autònom Local,  Centre
d’estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell,  Són funcions del secretari:

"a) La preparació dels assumptes que s'hagen d'incloure en l'ordre del dia de les sessions
que celebren el Consell General i  el  Consell Executiu, d'acord amb el que s'estableix pel
president, i assistir-lo en la realització de la corresponent convocatòria que haurà de notificar
amb  la  deguda  antelació  a  tots  els  components  de  l'òrgan  col·legiat.
b) Custodiar, des del moment de la convocatòria, la documentació íntegra dels expedients
inclosos  en  l'ordre  del  dia  i  tindre-la  a  la  disposició  dels  membres  del  respectiu  òrgan
col·legiat que desitgen examinar-la.
c) Estendre acta de les sessions dels òrgans col·legiats i sotmetre a aprovació, a l'inici de
cada sessió,  l'acta de la  precedent.  Una vegada aprovada,  transcriure-la al  corresponent
Llibre d'Actes i autoritzar-la amb la seua signatura i el vistiplau del president del Centre.
d)  Certificar  tots  els  actes  dels  òrgans  col·legiats,  així  com  els  antecedents,  llibres  i
documents del Centre.
e) Portar el llibre registre d'entrades i eixides de documents.
f) Tindre al seu càrrec l'arxiu de documents de tota mena".

Atès   que  l’article  17  dels  nous  Estatus  reguladors  de  l’esmentat  Organisme Autònom
(aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 5 d’abril  de 2007 i publicats en el BOPV
núm.  154  de  data  30/06/2007),  disposa  que  serà  secretari  del  Consell  General  de
l’Organisme el funcionari propi de l’Ajuntament nomenat pel Ple a proposta del titular de la



 

secretaria general, que actuarà com a delegat d’aquest.

I  considerant  que  des de l’any 2004   la  secretària  del  CEIC  Alfons el  Vell  recau en el
funcionari   Sr.  Lluís Romero Quiles,  la qual cosa fa que siga una persona idònia per a
ocupar l’esmentat càrrec, per la seua experiència professional.

Atesa la proposta de la Secretària General del Ple de data 6 de març de 2019.
 
I en l’exercici de les atribucions que a l’Alcaldia confereix l’article 124,4 ñ) de la Ley 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

RESOLC

PRIMER.- Que pel Ple de la Corporació es nomene com a secretari del Consell General de
l’Organisme Autònom Local Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, al
funcionari S. Lluís Romero Quiles, que actuarà com a delegat de la Secretària General del
Ple. 

SEGON.- La present resolució substitueix i deixa sense efecte les delegacions efectuades
per l'anterior titular de la secretaria d'aquest Ajuntament mitjançant acord plenari adoptat  en
sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2004 (punt 3.1 de l’ordre del dia),

No obstant açò, es declara expressament la validesa d'aquelles actuacions que s'hagen
desenvolupat  en  virtut  de  tals  delegacions,  entre  la  data  de  nomenament  de  l'actual
secretaria general del Ple i l'aprovació del present decret.

TERCER.- Comunicar el present acord als interessats i a la presidència del Consell General
de l’Organisme Autònom’.

La  Comissió  del  Ple  d'Educació,  Cultura,  Festes  i  Esports,  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 per unanimitat dels seus membres.

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

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE MARÇ  FINS EL 9
D’ABRIL  DE 2019 (art. 73 ROPLE).

El Ple de la corporació queda assabentat.

2.-  DACIÓ  COMPTE   DE  L’ESCRIT  PRESENTAT  PEL  PORTAVEU  DEL  GRUP
MUNICIPAL  PP (REGPLE  NÚM.  0019-016  DE  DATA 08/04/2019),  COMUNICANT  EL
MEMBRES  CORPORATIUS  ADSCRITS  A LA COMISSIÓ   D’EDUCACIÓ,  CULTURA,
FESTES I ESPORTS, EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST GRUP. (Art. 125 ROPLE).

Es dóna compte de l’escrit presentat pel portaveu del grup municipal PP de data 08/04/2019
(REGPLE núm. 0016) en relació amb l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 



 

SOLICITUD POLÍTICA:
Número de referencia: 10/2019.
Motivo: Representantes GMP a las Comisiones permanentes del Pleno.

Vicente Gregori Acosta,  Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento
de Gandia,

EXPONE:
 
Visto el acuerdo del Pleno Extraordinario y urgente del lunes 6 de julio de 2015:

3-Alcaldia-Presidencia. Propuestas:
3.4 Creación, denominación, composición, funciones y atribuciones de las Comisio-
nes Permanentes del Pleno.

Y los cambios en el Grupo Municipal Popular
 
SOLICITA:
Que se tenga por informado los órganos colegiados correspondientes, respecto la
distribución de los miembros corporativos del Grupo Municipal Popular a la siguiente
Comisión Permanente del Pleno

5 EDUCACIÓ, CULTURA , FESTES I ESPORTS
Titular: Suplent:

Marta Cháfer Giner.  Emi Climent Boix.
Antonio Rodríguez Aparisi.  Antoni Abad Rodríguez
Pilar Gavilá Crespo  Elisabeth Moreno Salom.
Cristina Moreno Borrás. José Vicente Just Moratal

El  Ple  de  la  Corporació  es considera  assabentat  de l’escrit  anteriorment  transcrit
presentat pel portaveu del grup municipal PP, als efectes previstos en l’article 125.3
del ROPLE.  

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

1.- Sr. Vicente Gregori: intervé per a dir que considera que la gestió del teatre Serrano no
ha sigut adeqüada i tampoc la del servei de cafeteria, ja que ha estat temps sense prestar-
se aquest últim i no s’ha tret a concurs. Pregunta el motiu de que no s’haja licitat i de que no
s’haja planificat el servei per a prestar-lo. 

Sra. Alcaldessa: Manifesta la seua disconformitat amb les afirmacions del regidor en rela-
ció amb el nombre d’activitats, la qualitat d’aquestes i el nombre d’assistents. Afirma que



s’han fet gestions per a tindre oberta la cafeteria però que per qüestions tècniques no ha si-
gut possible. S’ofereix a explicar els motius en un altre fòrum. 

2.- Vicent Gregori: Comenta que en la Junta de Districte de Benipeixcar amb motiu de la fi-
nalització del servei de cafeteria en el mes de març, els veïns sol·licitaren que no es deixara
de prestar el servei i pregunta en que situació es troba. 

Sra. Alcaldessa: Explica que el problema de fons es el mateix que el referent a la cafeteria
del teatre Serrano i que afecta a tots els espais públics que tenen cafeteria. Diu que el motiu
es un canvi de normativa i s’oferix a explicar aquestes qüestions tècniques en un altre fò-
rum.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 21.22
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a
secretària general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

Gandia, en la data i firma consignada al marge, segons codificació electrònica.
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