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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 
PEL PLE DEL L’EXCM. 
AJUNTAMENT EL DIA 22 DE 
FEBRER DE 2018,
EXTRAORDINÀRIA.  

A la ciutat de Gandia, a les 18:07 
hores del dia 22 de febrer de 2018, 
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.  

Excusen la no assistència el Sr. Joan 
Muñoz Crespo (PSPV-PSOE) i el Sr. 
Antoni Rodríguez Aparisi (PP). 

Oberta la sessió per part de la Sra. 
Presidenta,s’inicia aquesta, d’acord 
amb la relació dels 
assumptes especificats en 
l’Ordre del Dia.

ASSISTENTS 
Alcaldessa-Presidenta: 
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) 
Regidors/es: 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) 
Sra. Àngels Pérez Alarte (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) 
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP) 
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP) (En la part
informativa del 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 
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NOTA PRÈVIA 

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

ORDRE DEL DIA 

I.- PART RESOLUTIVA 

1.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (Arts. 52 i 70 ROPLE): 

Únic.- Determinació de la forma en que es desenvoluparà la sessió extraordinària del 
Ple de la Corporació sobre l’estat de la Ciutat (arts. 59 del ROPLE i 31 de l’Ordenança 
Municipal de Transparència). 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de 
Portaveus, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. Alcaldessa de data 15 de febrer de 
2018, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘De conformitat amb allò debatut i consensuat al punt 3er, al sí de la sessió de la Junta de 
Portaveus del dia 9 de febrer de 2018. 

A tenor de les previsions de l’article 59 ROPLE i 31 de l’Ordenança Municipal de 
Transparència, i a proposta del Secretari General del Ple, s’eleva al Ple, previ dictamen de 
la Junta de Portaveus, en la sessió preparatòria de la sessió extraordinària que ha de 
celebrar el Plenari de l’Ajuntament de Gandia el proper dia 22 de febrer de 2018 sobre 
l’Estat de la Ciutat, dins de la part dispositiva de l’ordre del dia, de la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER.- Acordar el règim de funcionament i debat de l’estat de la Ciutat, d’acord amb el 
format acordat al sí de la Junta de Portaveus, i que consta a les corresponents actes de les 
seues sessions. 

SEGON.- Disposar tot seguit, al transcurs de la present sessió, dins de la part no resolutiva, 
informativa i de control dels òrgans de govern, del debat sobre l’estat de la Ciutat 
pròpiament dit, d’acord amb les esmentades condicions acordades’.  



La Junta de Portaveus, 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 22 membres presents en la 
sessió.  

(Una vegada finalitzada la part resolutiva del ple, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Abad 
Rodríguez (PP).  

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

1.- JUNTA DE PORTAVEUS. 

Únic. Debat sobre l’estat de la Ciutat (arts. 59 del ROPLE i 31 de l’Ordenança 
Municipal de Transparència). 

La Sra. alcaldessa- presidenta obri el debat sobre l’estat de la Ciutat.  

Seguidament intervenen els portaveus dels grups municipals C’s GANDIA, MÉS 
GANDIA, PSPV-PSOE i PP amb un primer torn de huit minuts i un segon de quatre 
minuts.  

Per últim, la Sra. alcaldessa-presidenta tanca el debat.   

El Ple de la Corporació queda assabentat de les intervencions realitzades pels 
portaveus dels grups municipals i per la Sra. alcaldessa–presidenta.  

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 19.31 
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a 
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique. 

L’ALCALDESSA           EL SECRETARI GENERAL DEL PLE

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

         Diana Morant Ripoll
Lorenzo Pérez Sarrión 

(Firmat electrònicament al marge)

*Aprovada acta pel Ple de la corporació en sessió de 22/03/2018. Done fe i 
signe com a Secretari General Acctal. del Ple (Acord JGCG 26/02/2018).
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