
 
 

        
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 
PEL PLE DEL L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE GANDIA  EL DIA 
22 DE MARÇ DE 2018, ORDINÀRIA.  
 
A la ciutat de Gandia, a les 19.09 
hores del dia 22 de març 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 Acctal. del Ple Francisco 
Rius Mestre   
 
Excusa la no assistència la Sra. 
Alícia Izquierdo Sesé (MÈS 
GANDIA). 
 
 
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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTS 
Alcaldessa-Presidenta: 
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) 
Regidors/es: 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) 
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE) 
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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) 
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)  

 
Secretari General acctal. del Ple: 

Francisco Rius Metre  
     
     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.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE 15 DE FEBRER (ordinària) I 22 DE 
FEBRER (extraordinària) DE 2018. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió, aprova 
manifestada per assentiment, les actes de les sessions anteriors, celebrades en data 15 de 
febrer  (ordinària) i 22 de febrer (extraordinària) de 2018.  
 

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE): 

2.1.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre IES Ausiàs March. 

 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
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Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar de l’IES Ausiàs March, reunit el 28 de novembre de 2017, es mostra 
d’acord en adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en la sol·licitud realitzada pel centre i la proposta d’intervenció facilitada per 
conselleria en reunió informativa del programa edificant i consisteix en una reforma integral 
de l’edifici existent, amb ampliació de les instal·lacions en la parcel·la confrontant, i un 
pressupost aproximat estimat de 6.102.329,73 euros (IVA inclòs). No obstant això, la 
proposta d’intervenció queda condicionada a la idoneïtat de l’estructura existent, segons el 
diagnòstic que es concloga de l’estudi de patologies, i que actualment està pendent de 
remissió per part de la conselleria. Aquesta circumstancia podrà modificar sensiblement el 
pressupost que s’acompanya en la memòria. 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres presents manifesten 
la seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

  

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
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desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 

atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 

mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 

financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

  

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

  

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019. 

  

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 

4 de 86



 
 

Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

 

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 

 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre IES Ausiàs March, amb codi d’identificació 46004206 i que es 
concreten en una reforma integral de l’edifici existent, amb ampliació de les instal·lacions en 
la parcel·la confrontant, i un pressupost aproximat estimat de 6.102.329,73 euros (IVA 
inclòs), que, en principi, cobreix el finançament íntegre d’aquesta actuació, però queda 
supeditat a la recepció de la documentació que està elaborant la conselleria, i per tant 
quedarà perfectament definit abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del 
procediment (aprovació de la proposta de resolució de delegació de competències del 
secretari autonòmic d’investigació i Educació).  

Així mateix, es fa constar que aquest pressupost estimat no inclou les despeses que 
pogueren derivar-se, si és el cas, del possible trasllat dels alumnes durant el temps que 
s’estiguen realitzant les obres, si així ho requeriren les circumstàncies. Qüestió que 
entenem tindrà que gestiona i assumir la Conselleria.     

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART.. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÉ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÉ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÉ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Ausiàs March.’ 
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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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 

2.2.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Les Foies. 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
  
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Les Foies, reunit el 8 de novembre de 2017, aprova, per 
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unanimitat, la sol·licitud d’adhesió al programa Edificant. El programa de necessitats del 
referit centre ve definit per la conselleria (exp. SPCE 0/46/05/017), i es concreta en la 
construcció d’un nou centre amb espais docents per a sis unitats d’infantil i dotze de 
primària, administració, serveis generals, usos complementaris (cuina, menjador i habitatge 
conserge i més espais exteriors, amb un pressupost estimat de 5.609.958,61 euros (IVA 
inclòs). 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

  

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:   

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 

atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 

mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
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s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.  

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

 Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 

d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent 
en matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 

Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 
indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de 
les que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 
anterioritat al 30 de setembre de 2019.  

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

  

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 

  

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Les Foies, amb codi d’identificació 46028429 i que es concreten 
en  la construcció d’un nou centre amb sis unitats per a infantil i dotze per a primària, amb 
un pressupost estimat de 5.609.958,61 euros (IVA inclòs), que cobreix el finançament 
íntegre d’aquesta actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

8 de 86



 
 

 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÉ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÉ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÉ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Les Foies’. 

                                          
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". 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 

2.3.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre IES Maria Enríquez. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de 
Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 
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3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

 

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

 

5. El Consell Escolar de l’IES Maria Enríquez, reunit el 15 de novembre de 2017, es mostra 
d’acord en adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en adequació i reforma del centre i millora dels equipaments, que consisteix en: 
l’adequació de la instal·lació elèctrica; la substitució de la fusteria exterior; l’adequació de 
l’aïllament tèrmic i impermeabilitzacions en cobertes; l’adequació i rehabilitació del saló 
d’actes; i l’adequació del centre al CT DB-SI, amb un pressupost total estimat 
d’1.256.451,74 euros (IVA inclòs), sense perjudici que aquest pressupost puga ser modificat 
una vegada la Conselleria remeta la documentació que està preparant. 

 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

  

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
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competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:   

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 

vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

 En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que  

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019.  

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la  Junta 
de Portaveus  la següent:  
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PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre IES Maria Enríquez, amb codi d’identificació 46004221 i que es 
concreta en l’adequació i reforma del centre i la millora dels equipaments (adequació de la 
instal·lació elèctrica, substitució de la fusteria exterior, adequació de l’aïllament tèrmic i 
impermeabilitzacions en cobertes, adequació i rehabilitació del saló d’actes, i adequació del 
centre al CT DB-SI), amb un pressupost total estimat d’1.256.451,74 euros (IVA inclòs) que, 
en principi, cobreix el finançament íntegre d’aquesta actuació. Aquest pressupost podrà ser 
modificat per a adequar-lo a la documentació que la Conselleria està preparant, però 
quedarà perfectament definit abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del 
procediment (aprovació de la proposta de resolució de delegació de competències del 
secretari autonòmic d’investigació i Educació).  

Així mateix, es fa constar que aquest pressupost estimat no inclou les despeses que 
pogueren derivar-se, si és el cas, del possible trasllat dels alumnes durant el temps que 
s’estiguen realitzant les obres, si així ho requeriren les circumstàncies. Qüestió que 
entenem tindrà que gestiona i assumir la Conselleria.     

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÉ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÉ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÉ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Maria Enríquez’. 

                                          
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”. 
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Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
  
 2.4.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre IES Tirant lo Blanc. 

 
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de 
Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 
‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 
 
2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 
 
3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017). 
 
4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 
 
5. El Consell Escolar de l’IES Tirant lo Blanc, reunit el 8 de novembre de 2017, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: substitució 
de les cobertes de amiant dels tallers; instal·lació de mesures de ventilació en tallers; 
ampliació i adequació de les instal·lacions elèctriques; substitució de la fusteria exterior de 
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portes, finestres i ombralls; adequació del centre al Codi Tècnic DB-SI; reforma integral dels 
nuclis de serveis, substitució de la caldera i adequació de les instal·lacions de calefacció; i 
reforma integral dels revestiments ceràmics dels paraments a l’interior del centre, amb un 
pressupost estimat de 2.048.203,54 euros (IVA inclòs). 
 
6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 
 
7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 
  

Fonaments Jurídics 
I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 
 
II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 
 
III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que: 
  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

  
En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
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per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que  

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019. 

  
IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   
 
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent  
  

PROPOSTA D’ACORD 
PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 
 
SEGON.. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre IES Tirant lo Blanc, amb codi d’identificació 46015587 i que es 
concreten en  l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 5è, amb un pressupost estimat de 2.048.203,54 euros (IVA inclòs), que cobreix 
el finançament íntegre d’aquesta actuació.  
Així mateix, es fa constar que aquest pressupost estimat no inclou les despeses que 
pogueren derivar-se, si és el cas, del possible trasllat dels alumnes durant el temps que 
s’estiguen realitzant les obres, si així ho requeriren les circumstàncies. Qüestió que 
entenem tindrà que gestiona i assumir la Conselleria.  
    
TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 
 
 
QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 
— Descripció tècnica de l’actuació 
— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 
 
CINQUÉ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
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les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  
 
SISÉ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 
 
SETÉ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Tirant lo Blanc.’ 
                                          
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 

2.5.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEE Enric Valor. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de 
Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 
‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 
 
2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 
 
3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017). 
 
4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 
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5. El Consell Escolar del CEE Enric Valor, reunit el 16 de novembre de 2017, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: obres 
d’ampliació del menjador escolar; substitució de dues aules prefabricades; ampliació de 
l’aula PCI; modificació i creació de nous accessos per a connectar les aules i els serveis; 
substitució dels paviments de cautxú en llosses per paviment continu per a fer accessible la 
zona de jocs infantils; i instal·lació de tendals als patis de jocs, amb un pressupost estimat 
de 648.245,70 euros (IVA inclòs), sense perjudici que aquest pressupost puga ser modificat 
una vegada la Conselleria responga a la sol·licitud prèvia d’adhesió al programa. 
 
6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 
 
7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

  
Fonaments Jurídics 

 
I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 
 
II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 
 
III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  
  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
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s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

  
En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 
  

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019. 

  
IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   
 
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  
  

PROPOSTA D’ACORD 
  
PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 
 
SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEE Enric Valor, amb codi d’identificació 46023080 i que es concreten 
en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en l’antecedent 
5è, amb un pressupost estimat de 648.245,70 euros (IVA inclòs), que, en principi, cobreix el 
finançament íntegre d’aquesta actuació. Aquest pressupost podrà ser modificat per a 
adequar-lo a la documentació que remeta la Conselleria, però quedarà perfectament definit 
abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del procediment (aprovació de la 
proposta de resolució de delegació de competències del secretari autonòmic d’investigació i 
Educació).  
     
TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 
 
QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 
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— Descripció tècnica de l’actuació 
— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 
 
CINQUÉ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord. 
  
SISÉ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 
Setè. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEE Enric Valor’. 
                                          
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

 

2.6.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Mondúber. 

 
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta de 
Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
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s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Mondúber, reunit el 8 de novembre de 2017, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: instal·lació 
de calefacció al pavelló d'infantil; reforma integral dels serveis del centre; construcció d’un 
gimnàs al centre; ampliació de dues aules al pavelló d'infantil; i reforma i adequació de la 
pavimentació del pati d'infantil i accessos al Centre, amb un pressupost estimat de 
919.205,16 euros (IVA inclòs). 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

  

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
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aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 

vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

  

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

  

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019. 

 IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Mondúber, amb codi d’identificació 46018096 i que es concreten 
en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en l’antecedent 
5è, amb un pressupost estimat de 919.205,16 euros (IVA inclòs), que cobreix el finançament 
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íntegre d’aquesta actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Mondúber.’ 

                                          
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”. 
 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 

2.7.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre IES Veles e Vents. 

 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 
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2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

6. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

7. El Consell Escolar de l’IES Veles e Vents, reunit el 14 de febrer de 2018, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en la construcció d’un aulari nou (4 a 6 aules) i l’adequació de cobertes, amb un 
pressupost estimat de 870.540,55 euros (IVA inclòs), sense perjudici que aquest pressupost 
puga ser modificat una vegada la Conselleria responga a la sol·licitud prèvia d’adhesió al 
programa. 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
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podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 

atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 

mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 

financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 
d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 
matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 

Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 
indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 
que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 

anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  
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PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre IES Veles e Vents, amb codi d’identificació 46022181 i que es 
concreten en la construcció d’un aulari nou (4 a 6 aules) i l’adequació de cobertes, amb un 
pressupost estimat de 870.540,55 euros (IVA inclòs), que, en principi, cobreix el 
finançament íntegre d’aquesta actuació. Aquest pressupost podrà ser modificat per a 
adequar-lo a la documentació que remeta la Conselleria, però quedarà perfectament definit 
abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del procediment (aprovació de la 
proposta de resolució de delegació de competències del secretari autonòmic d’investigació i 
Educació).      

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 7è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Veles e Vents.’ 

                                         
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
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2.8.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Roís de 
Corella. 

 
Pel Secretari General Acctal.del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

“Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Roís de Corella, reunit el 13 de novembre de 2017, aprova 
les necessitats prioritàries del centre per a adherir-se al programa Edificant. El programa de 
necessitats del referit centre es concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, 
que consisteix en: execució de mur de contenció de separació en la parcel·la confrontant; 
reforma i adequació dels serveis del pati; rehabilitació i adequació de l’edifici annex com a 
gimnàs; millora i adequació de les condicions d'accessibilitat; reforma i adequació de les 
pistes esportives al pati de primària; pintura tanca exterior; i pintura integral de l’interior del 
Centre, amb un pressupost estimat de 942.558,00 euros (IVA inclòs). 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
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adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

 

 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 

atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 

mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 

financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
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per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 

d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 
matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 
Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 

indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 
que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 
anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Roís de Corella, amb codi d’identificació 46004231 i que es 
concreten en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 5è, amb un pressupost estimat de 942.558,00 euros (IVA inclòs), que cobreix el 
finançament íntegre d’aquesta actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries. 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
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pressup 

ostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de les 
despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Roís de Corella’.                           

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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

 

2.9.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Joan 
Martorell. 

 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 

29 de 86



 
 

millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Joan Martorell, reunit el 20 de novembre de 2017, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: rehabilitació 
del pati de Primària (Renovació soleres, pendents i desaigües); execució d’un nucli de 
serveis al pati d’infantil; execució d’una coberta al pati; adequació i millora de la sonoritat i 
l’acústica del saló d’actes; i adequació i millora de la sonoritat i l’acústica del gimnàs, amb 
un pressupost estimat de 404.775,75 euros (IVA inclòs), sense perjudici que aquest 
pressupost puga ser modificat una vegada la Conselleria responga a la sol·licitud prèvia 
d’adhesió al programa. 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 
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III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 

s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació 
del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria 
d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una 
memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i 
estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar 
durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 
2019. 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Joan Martorell, amb codi d’identificació 46004188 i que es 
concreten en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 5è, amb un pressupost estimat de 404.775,75 euros (IVA inclòs), que, en 
principi, cobreix el finançament íntegre d’aquesta actuació. Aquest pressupost podrà ser 
modificat per a adequar-lo a la documentació que remeta la Conselleria, però quedarà 
perfectament definit abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del procediment 
(aprovació de la proposta de resolució de delegació de competències del secretari 
autonòmic d’investigació i Educació).      

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
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acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Joan Martorell’. 

                                          
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 

2.10.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Sant Francesc 
de Borja. 

 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
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manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Sant Francesc de Borja, reunit el 15 de novembre de 2017, 
aprova adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: instal·lació 
d’elements per a donar ombra a les aules; adequació d’elements de seguretat a l'edificació; 
col·locació d’elements de protecció visual a les tanques de la parcel·la; millora de la 
ventilació de les aules; ampliació de les pistes al pati de jocs; i reparacions diverses, amb 
un pressupost estimat de 542.315,20 euros (IVA inclòs). 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
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l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

 

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 

vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 
d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 

matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 
Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 
indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 

que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 
anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus  la següent:  
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PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Sant Francesc de Borja, amb codi d’identificació 46004176 i que 
es concreten en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 5è, amb un pressupost estimat de 542.315,20 euros (IVA inclòs), que cobreix el 
finançament íntegre d’aquesta actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació. 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries. 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Sant Francesc de Borja.’ 

                                         
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  
 
 
2.11.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Benipeixcar. 
 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
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“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar del CEIP Benipeixcar, reunit el 15 de novembre de 2017, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en l’adequació, reforma i millora dels equipaments, que consisteix en: habilitació i 
adequació del pati cobert com a sala d’usos múltiples; adequació i millora de la sonoritat i 
l’acústica del menjador; ampliació dels serveis a la planta baixa; execució d’un magatzem al 
pati; substitució de la fusteria interior del centre; reparació/substitució de la caldera de 
calefacció. (de gasoil a gas natural); i milloria de l’aïllament tèrmic en coberta, amb un 
pressupost estimat de 376.062,05 euros (IVA inclòs). 

6. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

7. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 
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Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 

vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 
d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 
matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 

Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 
indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 
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que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 

anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus  la següent:  

 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Benipeixcar, amb codi d’identificació 46017419 i que es 
concreten en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 5è, amb un pressupost estimat de 376.062,05 euros (IVA inclòs), que cobreix el 
finançament íntegre d’aquesta actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació. 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries. 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Benipeixcar.’ 
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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”. 
 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

 

2.12.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Joan XXIII. 

 
Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 

5. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 
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6. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

7. El Consell Escolar del CEIP Joan XXIII, reunit el 5 de febrer de 2018, aprova per 
unanimitat adherir-se al programa Edificant. El programa de necessitats del referit centre es 
concreta en la instal·lació d’una coberta tèxtil i estructura metàl·lica al pati, amb un 
pressupost estimat de 69.960,37 euros (IVA inclòs). 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 

atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 

mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 
vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 

financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
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competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 
d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 
matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 

Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 
indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 
que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 

anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent : 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Joan XXIII, amb codi d’identificació 46014947 i que es concreten 
en la instal·lació d’una coberta tèxtil i estructura metàl·lica al pati, amb un pressupost 
estimat de 69.960,37 euros (IVA inclòs), que cobreix el finançament íntegre d’aquesta 
actuació.  

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 6è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 
adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació. 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries. 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
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Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Joan XXIII.’ 

                                          
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”. 
 
Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

 

2.13.- Sol·licitud de delegació de competència i l’adhesió al projecte de cooperació 
entre administracions locals i la Generalitat Valenciana, per a dur a terme el Pla 
Edificant a la ciutat de Gandia: actuacions a executar en el centre CEIP Botànic 
Cavanilles. 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  
 
“Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 12 de març de 2018, 
en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 
 

‘Antecedents 

1. De conformitat amb l’article 27 de la Constitució Espanyola, l’educació és un dret 
fonamental de tots els espanyols. Mentre que l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la 
condició de servei públic fonamental. Per a fer efectiu aquest dret és necessària la dotació 
d’unes infraestructures educatives de qualitat. 

2. La disposició addicional segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
Dret a l’Educació disposa que «Les Corporacions locals cooperaran amb les 
Administracions educatives competents, en el marc d’allò establert per la legislació vigent i, 
si és el cas, en els termes que s’acorden amb elles, en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics docents...». I de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, «Les Administracions educatives i les 
Corporacions locals coordinaran les seues actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seues 
competències, per a assolir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i 
contribuir als fins establerts en aquesta llei». 

3. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en 
marxa el Pla Edificant, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de 
la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i 
l’equipament de centres públics docents de la Generalitat (DL.5/2017).  

4. Des de fa anys, l’ajuntament ha reclamat i reivindicat a la Generalitat la inversió en la 
millora de les infraestructures educatives existents així com la construcció dels nous 
col·legis programats sense obtenir-ne una resposta efectiva per part de l’administració 
autonòmica tret d’algunes actuacions incloses en altres plans o programes (CEIP Cervantes 
en el Pla especial de suport a la inversió productiva; algunes actuacions del CEIP 
Benipeixcar en ajudes de la Diputació...). 
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5. El Consell Escolar Municipal, reunit el 4 de desembre de 2017, realitza consulta per a 
adherir-se al pla de cooperació previst en el DL.5/2017 i els membres present manifesten la 
seua conformitat amb l’adhesió al Pla Edificant. 

6. Amb data 11/01/2018, registre d’entrada 05TUI/2018/90 l’Ajuntament de Gandia 
complimenta la sol·licitud prèvia d’adhesió al procediment amb indicació dels 13 centres 
que precisen alguna actuació, per ordre de preferència (Fase 1). 

7. El Consell Escolar del CEIP Botànic Cavanilles, reunit el 22 de gener de 2018, dóna el 
vistiplau a les actuacions a realitzar mitjançant l’adhesió al programa Edificant. El programa 
de necessitats del referit centre es concreta en: diverses reparacions per a esmenar 
defectes de construcció; execució de coberta al trinquet; instal·lació de tendals als patis 
d'infantil; instal·lació d’una font al pati de primària; i reparació de les vessants als patis, amb 
un pressupost estimat de 92.132,43 euros (IVA inclòs), sense perjudici que aquest 
pressupost puga ser modificat una vegada la Conselleria responga a la sol·licitud prèvia 
d’adhesió al programa. 

 

Fonaments Jurídics 

I. Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (DL.5/2017), el qual regula tot el procediment i determina que l’òrgan 
competent per a la sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament. Procediment que cal connectar amb 
d’acord amb el que estableixen els articles 123.1.j) i 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LRBRL) quant a la delegació de competències. 

II. L’article 7.3 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) determina que 
«L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, 
podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seues competències. Les 
competències delegades s’exerceixen en els termes establerts en la disposició o en l’acord 
de delegació, segons corresponga, amb subjecció a les regles establertes en l’article 27, i 
preveuran tècniques de direcció in control d’oportunitat i eficiència.». I l’article 1 de la 
LRSAL que modifica l’article 27 de la LRBRL determina que «La delegació haurà de millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser 
conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». Aquests 
articles s’han de posar en relació amb l’apartat 6 de l’esmentat article 27 que especifica que 
«La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la 
qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els 
pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense 
aquesta dotació» i l’art. 146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana que ve a establir una reserva de llei per a dur a terme la delegació 
acompanyada de la corresponent dotació pressupostària. 

III. L’article 7.4 de la LRBRL en la nova redacció donada per la LRSAL especifica que:  

Les entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del 
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mateix servei públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i 

vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en els qual 
s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 

En tot cas les actuacions a les quals es refereix la sol·licitud de delegació de competències 
no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament de Gandia de conformitat amb el citat article 
7.4 de la LRBRL. La sostenibilitat de les actuacions ve definida en l’article 6 del DL.5/2017, 
per la qual cosa tot i estar l’ajuntament sotmès a un Pla d’ajust, assumir la delegació de 
competències no suposarà cap incidència en les arques municipals, ja que 

Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any 

d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en 
matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i 
Pressupostos, una memòria on es detalle tant les delegacions efectivament autoritzades, amb 

indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les 
que té previst autoritzar durant l’exercici següent...la qual haurà d’estar aprovada amb 
anterioritat al 30 de setembre de 2019. 

IV. L’article 5.4 del DL.5/2017 que excepcionalment podrà acordar-se que l’entitat local 
anticipe el finançament, supòsit que per al cas de Gandia serà de difícil aplicació, atès que 
si la delegació mancara de dotació pressupostària, seria inviable jurídicament per estar 
subjecte l’Ajuntament de Gandia a un pla d’ajust. Així doncs, per a poder acceptar la 
delegació s’haurà d’acreditar l’existència de dotació pressupostària per part de la 
Generalitat per a afrontar el finançament de totes i cadascuna de les atribucions que es 
deleguen.   

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Junta 
de Portaveus la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Sol·licitar la delegació de competències i l’adhesió al projecte de cooperació entre 
administracions local i la Generalitat Valenciana per a dur a terme el Pla Edificant a la ciutat 
de Gandia, que afecten el tretze centres relacionats en el document d’adhesió prèvia 
05TUI/2018/90, d’11 de gener de 2018. 

SEGON. Expressament, sol·licitar la delegació de competències per a les actuacions a 
executar en el centre CEIP Botànic Cavanilles, amb codi d’identificació 46027000 i que es 
concreten en l’adequació, reforma i millora dels equipaments segons detall relacionat en 
l’antecedent 7è, amb un pressupost estimat de 92.132,43 euros (IVA inclòs), que, en 
principi, cobreix el finançament íntegre d’aquesta actuació. Aquest pressupost podrà ser 
modificat per a adequar-lo a la documentació que remeta la Conselleria, però quedarà 
perfectament definit abans de l’acord del Ple previst per a la tercera fase del procediment 
(aprovació de la proposta de resolució de delegació de competències del secretari 
autonòmic d’investigació i Educació).      

TERCER. Declarar que aquestes actuacions han estat recolzades pel Consell Escolar del 
centre i pel Consell Escolar Municipal, segons consta en els antecedents 5è i 7è d’aquest 
acord. 

QUART. Donar trasllat  d’aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport mitjançant l’inici de la fase 2 del procediment amb l’accés a la plataforma per a 

44 de 86



adjuntar la  documentació referida en l’article 7 del DL.5/2017, és a dir: aquest Acord, les 
actes del Consell escolar del centre i del Consell Escolar Municipal i la memòria en la qual 
es detalla: 

— Descripció tècnica de l’actuació. 

— Import màxim previst del cost de la intervenció, amb el detall de l’import destinat a l’obra, 
el de redacció del projecte (si procedeix), i el de la direcció facultativa, així com d’altres 
assistències tècniques necessàries. 

CINQUÈ. L’acceptació de la delegació quedarà condicionada a l’existència de dotació 
pressupostària necessària en els pressupostos de la Generalitat per a afrontar la totalitat de 
les despeses derivades de la delegació que es demana mitjançant aquest acord.  

SISÈ. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme i d’Educació i a la 
Intervenció municipal. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Botànic Cavanilles.’    

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”. 

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Polítiques Educatives i de 
Joventut, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

Seguidament intervenen, en explicació de vot, el Sr. Ciro Palmer (C’s GANDIA),el  Sr. Víctor 
Soler (PP), la Sra. Laura Morant (MÉS GANDIA) i la Sra. Diana Morant (Alcaldessa-
Presidenta).  

2.14.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres 
del Cos de la Policia Local de Gandia (exp. 3631/2018). 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Junta de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, 
Mediació i Convivència de data 27 de febrer de 2018, en relació a l’assumpte de referència i 
del tenor literal següent: 

‘Vist l’informe emès pel Comissari Cap de la Policia Local de Gandia, en el qual es sol·licita 
l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de la Policia Local de 
Gandia, que compleixen determinats requisits, la distinció anomenada Felicitació Pública, a 
l’empara de l’article 7 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es 
regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels 
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana. 
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Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual 
queda reflexada en l’informe emès per el Comandament i que exposa que van procedir a la 
detenció de un baró com a presumpte autor de un robament amb violència e intimidació 
utilitzant un ganivet i un descarregador elèctric: 
 
- Oficial Cándido Lozano García, Nº 46131051 
- Oficial Eva Llopis Aranda, Nº 46131205 
- Agent Alejandro Llorca Navarro, Nº 46131216 
- Agent Francisco Guerra Tortosa, Nª 46131315 
 
Atès el que disposa l’article 7 de l’esmentada norma, segons el qual: 
 
Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents: 
 

 A títol individual,  als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la 
funció policial com dels cossos de policia local. 

 A  títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el 
compliment de les seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la 
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit, i que tinga una repercussió social 
important. 

 A títol individual, als que hagen realitzat estudis o publicacions d’interés per a la 
seguretat  ciutadana, protecció civil o trànsit o gestió de l’activitat policial. Els estudis 
realitzats durant el període d’un any donaran lloc a un únic reconeixement. 

 A títol individual, en qualsevol altre supòsit no previst en els apartats anteriors, però 
que d’acord amb els fets i les circumstàncies examinats siguen mereixedors d’un 
reconeixement per part de la Generalitat. 

 A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a les seues 
unitats operatives, per a reconèixer-los quan hagen destacat, de manera conjunta, 
per un fet o circumstància extraordinària de defensa, promoció i protecció dels drets 
i llibertats públiques, o se signifiquen, de forma continuada en el temps, per la 
dignificació i prestigi de les policies locals. Estes felicitacions no donaran dret al 
reconeixement individual, ni a certificació de felicitació a títol individual. 

 
Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en 
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb 
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per 
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria 
competent en matèria de policia local. 
 
Per tot l’exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa mitjançant 
decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule al Ple de la 
Corporació, previ dictamen de la Junta de Portaveus, la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 

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

-  Oficial Cándido Lozano García, Nº 46131051 
-  Oficial Eva Llopis Aranda, Nº 46131205 
-  Agent Alejandro Llorca Navarro, Nº 46131216 
-  Agent Francisco Guerra Tortosa, Nª 46131315 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i 
Resposta a les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del decret 
124/2013, del Consell’. 

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”. 

Finalitzada la intervenció de la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, Mediació i 
Convivència, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual 
s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió.  

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE): 

3.1.- Modificació pressupostària per transferència de crèdits, exp. 1/T-004/2018. 

Pel Secretari General Acctal. 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 
14 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda, 
de data 9 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referència i del tenor següent: 

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

47 de 86





 
 

Vista la proposta de modificació  del Conveni amb la Federació de falles  de data 16-10-
2006 i 23-12-20018 així con el Conveni signat amb la Federació de Falles de JGL de data 
15-1-2018, de forma que s’aprova : A) La subvenció del 100% dels préstecs formalitzat per 
a la construcció del Museu Faller ( import previst 2018 de 164.436,54 euros ) i B) la 
modificació  del Conveni d’ activitats aprovat amb data 15-1-2018 modificant-se a la baixa i 
quedant un import de 174.000,00. 

 
Vist allò que preveu l’article  179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 40 i 42 de 
l’esmentat Reial Decret 500/90 . 
 
En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. T/004/2018 de modificació de 
crèdits mitjançant transferències entre partides de diferent Àrea de Despesa, en els 
termes que figuren  en la tabla que s’adjunta:  

 
1/T-004/2018 

 
1.-AUGMENTS: 
 

PARTIDA DENOMINACION Modific.Actuals 
72-33403-48900 Promoció Cultural.-Federació de Falles.- 

Transf. correntes 
25.500,00 

 TOTAL AUMENTOS 25.500,00 
 

DISMINUCIONS: 
 

PARTIDA DENOMINACION Modific.Actuals 
11-91200-22699 Òrgans de Govern .- Despeses diverses 14.000,00 
34-92311-22699 Gestió Padró municipal d’Habitants.- 

despesa diversa 
11.500,00 

 TOTAL DISMINUCIONES 25.500,00 
 
 

  
SEGON.- Declarar que les despeses no podem demorar-se a l’exercici següent i que la 
reducció de les partides no pertorba la prestació de ningun servei . 
 
TERCER.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seua 
publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant 
l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple 
de la Corporació. 
 
QUART.- Que es done compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments que 
es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n presentaren, 
l’acord provisional passarà automàticament a definitiu. 
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CINQUÉ.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de publicar-se 
en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional 

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

INTERVENCIONS 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia, la 
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, per unanimitat dels seus 
membre, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per 
a la seua aprovació”. 

Finalitzada la intervenció del  regidor delegat de Falles, realitzada  conjuntament amb 
el punt 3.2 de la part resolutiva del ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a 
votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat 
dels 24 membres presents en la sessió.  

3.2.- Modificació de convenis subscrits entre l’Ajuntament de Gandia i la Federació 
Local d’Associacions Culturals Falleres Junta Local Fallera de Gandia (exp. 
4415/2018). 

Pel Secretari General Acctal. 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 
14 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda, 
de data 9 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referència i del tenor següent: 

‘Per acord de la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2006 es va aprovar el Conveni 
amb la Federació d’Associacions Culturals Falleres, Junta Local Fallera de Gandia, CIF G-
97625693, per a la construcció del Museu Faller. 

En virtut d’aquest Conveni, formalitzat en data de 16 d’octubre de 2006, l’Ajuntament va 
atorgar a favor de la Federació d’Associacions de la Junta Local Fallera de Gandia, a títol 
gratuït, autorització per a la utilització de la parcel·la municipal amb destí a la construcció 
del Museu Faller, havent-se de destinar a aquesta finalitat durant el termini de 75 anys, 
comptats des de la data d’expedició de la llicència d’ocupació, i transcorregut el qual 
revertirà a l’Ajuntament de Gandia la totalitat de l’immoble edificat, en perfecte estat d’us i 
sense dret a cap indemnització. 
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Una vegada executades les obres i instal·lacions del museu faller, es van aprovar i signar 
els següents annexos al Conveni formalitzat en data 16 d’octubre de 2006: 

- Annex aprovat per acord plenari de 22-12-08 i signat en data 23 de desembre 
de 2008, que té com a finalitat atorgar a la Federació una subvenció del 49% 
de la quota (interessos i amortització) del nou préstec de 950.000, a 12 anys, 
que aquesta havia de formalitzar amb la entitat Bancaixa per tal de finançar 
l’excés econòmic en l’execució de les obres i instal·lacions, que va sumar un 
total de 5.058.124,95 €. 

- Annex aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 23-2-09 i signat el 
24-2-09, pel qual la Federació autoritzà a l’Ajuntament de Gandia la utilització 
pròpia, així com la possibilitat de cessió a títol gratuït a altres entitats o 
Instituciones públiques de l’ús temporal de les dependències del museu per a 
finalitats que pogueren redunda en benefici de la ciutadania del municipi.  

Per últim, en 2016 la Federació va haver de refinançar els dos préstecs signats per al 
finançament del Museu, allargant el seu termini d’amortització, per la dificultat d’atendre els 
seus venciments als darrers anys de crisi -en la pràctica llastrant i ofegant la seva activitat 
ordinària-, el que va motivar l’aprovació per acord plenari de 5-10-16 i signatura en data 14-
10-16 d’una Addenda al Conveni de 16-10-06 i Annex de 23-12-06, amb la finalitat de fer 
constar que les quantitats que l’Ajuntament consignaria als pressupostos anuals (49% de 
les despeses financeres anuals d’ambdós préstecs) en execució d’aquells  s’ajustaria a la 
nova estructura que resulta del refinançament dels préstecs, sent els imports que, amb 
caràcter estimatiu, resultaven de les noves condicions, els següents: 

o Préstec Caixa Rural, subvenció anual estimada, 49% de les despeses
financeres de l’exercici del préstec, previstes en:
 2016, 151.176,66 €.
 Als anys 2017 a 2036: 124.079,72 €.

o Préstec Bankia S.AL, subvenció anual estimada, 49% de les despeses
financeres de l’exercici del préstec, previstes en:
 2016, 77.683,91 €.
 Als anys 2017 a 2036: 44.203,44 €.
  

Tot i que aquest refinançament dels préstec va alleugerir la càrrega financera que suporta la 
Federació, aquesta ha traslladat a l’Ajuntament les dificultats que continuat tenint per 
d’atendre-la, que estan llastrant greument la seva activitat ordinària i pròpia, que no és altra 
que l’organització i promoció de les Falles anuals. Sent la situació d’ambdues operacions a 
data 31-12-2017 la següent: 

Cajamar Bankia Suma

Nº préstec 078010521 16570705/28

Venciment préstec 16/01/2036 25/08/2026

Capital Viu a  31‐12‐17 2.036.001,42        348.411,92        2.384.413,34  

Previsió amortització 2018 103.635,18           37.093,00          140.728,18    

Previsió interessos 2018 16.856,42    6.851,95            23.708,37      

Total quotes previstes 2018 120.491,60           43.944,94          164.436,54    

Per tal motiu, es planteja augmentar l’aportació municipal, passant del 49% (que suposa un 
import anual de 80.574 €) fins al 100% del cost, el que suposaria augmentar la subvenció 
entorn a 83.863 €. I, a aquests efectes,  cal considerar: 

- Per una banda,  la vigent Ordenança General  Reguladora de la concessió 
de subvencions (BOP 31-12-2004) estableix com a límit de les subvencions 
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en règim de concurrència competitiva el 100% del cost de l’actuació 
subvencionada (art. 9). I en el cas de subvencions directes no al·ludeix a 
cap límit (art. 6), tot i que el conveni que en el seu cas es formalitze es 
contempla que tinga una durada anual,  prorrogable fins a 4 anys, si be en 
casos especials la Junta de Govern podrà autoritzar convenis de durada 
superior. I per la seva part,  la vigent Ordenança Reguladora de les Bases 
de concessió de subvencions per a l’adquisició, rehabilitació, construcció i 
lloguer de locals socials (BOP 10-10-08) contempla amb caràcter general 
que la subvenció cobrirà el 49% del cost corresponent, amb el límit que es 
fixe a la corresponent convocatòria, i en el seu defecte de 200.000 euros 
(art. 3.2), tot i que excepcionalment, amb el voto favorable de les ¾ parts 
del Consell de Participació Ciutadana, i amb expressa justificació de la 
mesura, el Ple podrà acordar un increment del percentatge d’aportació 
municipal i de l’assenyalat límit quantitatiu (art. 3.4). 

- Per altra banda, al present cas concorren circumstàncies que justifiquen 
plenament l’atorgament de subvenció que cobrisca el total cost financer de 
la construcció de la instal·lació, per tal com: 

 En si mateixa, les Falles són l’expressió festiva, i social en
general, més genuïna i representativa de la societat valenciana
moderna.

 El destí de la subvenció és el finançament d’una instal·lació, el
Museu Faller, que aporta Gandia un molt notable valor afegit, des
del punt de vista cultural, turístic i social en general, per tal que té
un caràcter:

 Museístic, que mostra des d’una perspectiva moderna tot
allò relacionat amb la festa fallera en general i, també, la
vinculació de les falles amb la ciutat.

 Polivalent, amb espais adequats per a la realització de
mostres, espectacles, etc, que a més es troben a l’abast -i
de forma gratuïta- de l’Ajuntament i d’altres entitats i
institucions públiques.

 Per últim, com s’ha assenyalat, la total instal·lació haurà de
revertir de forma gratuïta i en perfecte estat d’us a l’Ajuntament a
la finalització del termini convingut.

- En tot cas, s’ha d’afegir que el finançament al 100%, que suposaria eixe 
increment estimat de entorn als 83.863 €,  es veuria compensat amb part 
de la reducció de la subvenció general que es concedeix a la Federació de 
Falles, passant-ne a la de 174.000 €. 

És per això, en definitiva, que, estimant-se procedent  subvencionar a la Federació 
d’Associacions Culturals Falleres el total cost financer dels préstecs concertats per la 
mateixa per a la construcció del Museu Faller de Gandia, s’eleva a l’Ajuntament Ple, prèvia 
aprovació per la Junta de Govern Local, i dictamen de la Comissió d’Economia, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER.- L’aprovació de nova addenda al Conveni i Annex al·ludits formalitzats en data 16-
10-2006 i 23-12-2008 amb la Federació de Falles, per tal de fer constar que el percentatge 
de aportació municipal al cost financer (interessos i amortització) dels préstecs formalitzats 
per a la construcció del Museu Faller, indicats als antecedents, serà del 100% des de 2018 
fins a la cancel·lació de les operacions. Sent l’import estimat d’aquesta subvenció per a 
2018, import estimat  de les despeses financeres dels assenyalats préstecs: 
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Cajamar Bankia Suma

Previsió amortització 2018 103.635,18       37.093,00      140.728,18   

Previsió interessos 2018 16.856,42     6.851,95    23.708,37     

Total quotes previstes 2018 120.491,60       43.944,94      164.436,54   

SEGON .- Aprovar la modificació del Conveni signat el 16/01/2018 que va ser aprovat per la 
JGL de data 15/01/2018 ,per import de 206.000 euros , amb la Federació de Falles relatiu a 
la subvenció destinada a les activitats generals de l’Entitat, que passarà a un import anual 
de 174.000 € . 

TERCER.- Aprovar la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de 2018 als 
efectes de consignar subvenció nominativa a favor de la Federació d’Associacions Culturals 
Falleres amb el destí a sufragar el cost financer anual del Museu Faller,  pels imports 
indicats a l’apartat primer i segon. 

QUART.- Facultar al regidor Sr. José Manuel Prieto Part per a la signatura de l’addenda 
aprovada al punt primer i del modificat de Conveni aprovat al punt segon. 

CINQUÉ.- Comunicar  el pressent acord a la Federació d’Associacions Culturals Falleres i a 
les entitats de crèdit Cajamar i Bankia S.A’. 

INTERVENCIONS 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia, la 
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, per unanimitat dels seus 
membre, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per 
a la seua aprovació”. 

Finalitzada la intervenció del  regidor delegat de Falles, realitzada  conjuntament amb 
el punt 3.1 de la part resolutiva del ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a 
votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat 
dels 24 membres presents en la sessió.  

Quan són les 19.43 hores s’absenta de la sessió la Sra. Elisabeth Moreno (PP). 
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"Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i 
Hisenda, de data 9 de març de 2018, modificada en la sessió, en relació a l’assumpte 
de referència i del tenor següent:

'Visto el gasto procedente de ejercicios anteriores y que se encuentra pendiente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos.

Considerando  que  existe   reparo  de  legalidad  del  Interventor   General  del
Ayuntamiento,  en  relación  con  la  aprobación  de  la  factura  que  se  incluye  en  el
reconocimiento  extrajudicial  de  créditos   por  vulnerar  la  legislación  vigente.    No
obstante si bien se formula reparo de legalidad en relación a las facturas incluidas en
el  expediente,  se  indica  en  el  mismo  informe  la  procedencia  del  reconocimiento
extrajudicial para evitar el enriquecimiento de la Administración.

Considerando que este expediente se basa y tiene su motivación  por tanto en la
teoría  del  enriquecimiento  injusto,  y  que  resumiendo,  viene  a  señalar  que  si  un
empresario ha ejecutado una prestación a favor de la Administración, este empresario
debe cobrar el precio de la prestación aunque no se hayan seguido los procedimientos
legalmente establecidos; ya que un defecto formal no puede implicar un perjuicio  para
el  contratista y un enriquecimiento sin causa para la Administración. Por ello,  para
evitar  un  procedimiento  judicial  que  normalmente  está  perdido  de  antemano,  se
adoptan  acuerdos  de  reconocimiento  extrajudicial,  que  implican  realmente  la
convalidación de un gasto.

Asimismo, considerando que aunque existen facturas emitidas y presentadas en el
ejercicio  2018,  se  corresponden con prestaciones de servicios  durante  el  ejercicio
2017 y anteriores. 

En consecuencia y,  a tenor de lo dispuesto en el  artículo 217.2  del Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

3.3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-01/2018 de l’Ajuntament.

Pel Secretari General Acctal. 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 14 de març de 2018: 
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Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la resolución de las
discrepancias cuando los reparos se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación
sea de su competencia.

Considerando  que  es  competencia  del  Pleno  del  Ayuntamiento  el  reconocimiento
extrajudicial de créditos.

Por ello se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Políticas Económicas, la siguiente:

 PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención
General Municipal, continuando la tramitación del expediente.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos, REX-01/2018
ascendiendo a un total de 289.892,91 euros  de acuerdo con el detalle de los anexos
núm.1 y 2 que se adjuntan a la propuesta.

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos, 
con cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior'.
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F084603
18/12/2017

443,67
VALO

RA PREVEN
CIO

N
 S.L. ACTIVIDADES PREVEN

TIVAS SEG
U
N
 CO

N
TRATO

 N
º:  27360 / 

Factura correspondiente al periodo: 06 de diciem
bre de 

2017 a 05 de
31

92000
22799

F/2017/8228
26/12/2017

A17‐562
09/02/2017

330,00
RO

O
M
SDAY TRAVEL S.L.U

. FRA.A17‐562/FEB.ESTAN
CIA HO

TEL ILU
N
IO
N
 PIO

 XII 
LO

REN
A,FACU

N
D 18‐19 EN

ERO
, IG

U
ALTAT.

31
91200

23000

F/2018/450
25/01/2018

000G
048753

15/11/2017
1.007,92

VIAJES G
AN

DIA, S.L.
FRA.000G

048753/N
O
V 2017.DIAN

A M
O
RAN

T VIAJE LAVAL 
DEL 06/12 AL 10/12, ALCALDIA.

31
91200

23000

F/2018/447
25/01/2018

000G
048752

15/11/2017
503,96

VIAJES G
AN

DIA, S.L.
FRA.000G

048752/N
O
V 2017.VLC,O

RY,VLC Y LAVAL IDA Y 
VU

ELTA LIDU
VIN

A G
IL, LAVAL.

31
92000

22699
3.577,22

Total 31

F/2017/6958
10/11/2017

S01 33
25/10/2017

1.452,00
W
U
RTH, S.L.

M
Ó
DU

LO
 DE CO

N
TABILIZACIÓ

N
 DE ATRASO

S ( ‐ ACEPTADO
 

PRESU
PU

ESTO
 N
º 0510‐1/2017 )

32
92000

21600

F/2018/1048
13/02/2018

100A001663
06/10/2017

297,55
IN
STITU

TO
 VALEN

CIAN
O
 

DE FIN
AN

ZAS CAV
FRA. 100A001663 /O

CT 2017.6 TARJETA CRIPTO
CRÁFICAS Y 

G
ASTO

S DE EN
VIO

 , IN
FO

RM
ATICA.

32
92000

22699
1.749,55

Total 32

F/2017/7308
23/11/2017

PRO
V 3º TR.2017

01/07/2017
117,00

CO
M
U
N
IDAD PRO

PIETARIO FRA.PRO
V 3º TR.2017/JU

L.PRO
VISIO

N
 FO

N
DO

S JU
LIO

‐
SEPTIEM

BRE 2017 ""PLAZA"", EDIF. PU
BLICS.

34
92000

22699

F/2017/7311
23/11/2017

LIQ
.G
TO

S.EXTR 3
08/09/2017

158,03
CO

M
U
N
IDAD PRO

PIETARIO FRA.LIQ
.G
TO

S.EXTR 3º PLAZO
/SEPT.3º PLAZO

 
EXTRAO

RDIN
ARIO

 O
BRAS Y TRABAJO

S EXTRAS ""BAJO
"" 

CO
M
U
N
 PRO

P PLAZA, EDIF. P.
34

92000
22699
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F/2017/7309
23/11/2017

PRO
V 4º TR.2017

01/10/2017
117,00

CO
M
U
N
IDAD PRO

PIETARIO FRA.PRO
V 4º TR.2017/O

CT.PRO
VISIO

N
 FO

N
DO

S O
CTU

BRE‐
DICIEM

BRE 2017 ""PLAZA"", EDIF. P.
34

92000
22699

F/2017/7398
27/11/2017

A1763
24/11/2017

359,40
ELECTRO

DO
M
ESTICO

S PE RFRA.A1763/N
O
V.RADIADO

R FAG
O
R CEN

TRE JO
AN

 CLIM
EN

T, 
34

92000
62500

F/2017/8186
20/12/2017

LIQ
 EN

E‐DIC 2017
18/12/2017

451,96
CO

M
U
N
IDAD PRO

PIETARIO FRA.LIQ
 EN

E‐DIC 2017/DIC.LIQ
 AN

U
AL EN

ERO
‐DIC 2017 

""BAJO
"", EDIF. P.

34
92000

22699

F/2017/8226
26/12/2017

6899991401620 3
01/12/2017

4.969,00
REALE SEG

U
RO

S G
EN

ERAL Poliza: 8211500029583 Recibo: 689999140162 F.Efect.Rbo: 
11/12/2017 F.Vto.Rcb: 11/12/2018 Riesgo: EL 
ESPECIFICADO

 EN
 CO

N
D

34
93300

22400
F/2017/8302

29/12/2017
1716325

15/12/2017
199,65

SERVICIO
S TECN

ICO
S FER N

FRA.1716325/DIC.M
ATERIAL O

FICIN
A, CO

M
PRES.

34
92000

22000
F/2017/8312

29/12/2017
A‐021769

28/12/2017
226,80

RECYCLIN
G
 CO

M
ERCIAL B A FRA.A‐021769/DIC.M

ATERIAL O
FICIN

A, CO
M
PRES.

34
92000

22000
F/2017/8313

29/12/2017
A‐021767

28/12/2017
142,18

RECYCLIN
G
 CO

M
ERCIAL B A FRA.A‐021767/DIC.M

ATERIAL O
FICIN

A, CO
M
PRES.

34
92000

22000
F/2017/8315

29/12/2017
A‐021773

28/12/2017
10,81

RECYCLIN
G
 CO

M
ERCIAL B A FRA.A‐021773/DIC.M

ATERIAL O
FICIN

A, CO
M
PRES.

34
92000

22000
F/2017/8301

29/12/2017
1716020

02/12/2017
680,32

SERVICIO
S TECN

ICO
S FER N

FRA.1716020/DIC.M
ATERIAL O

FICIN
A, CO

M
PRES.

34
92000

22000

F/2018/22
03/01/2018

SM
‐ 3572

31/12/2017
1.535,19

U
N
IKALIS SL

DESEM
BRE 2017 SERVEI M

ISSATG
ERIA ( DESEM

BRE 2017 
SERVEI M

ISSATG
ERIA FRA SM

‐3572 )
34

92000
22299

F/2018/100
11/01/2018

35556
31/12/2017

68,90
RIVERA CERDA, VIRG

IN
IA

FRA.35556/DIC 2017.TO
N
ER, CO

M
PRES.

34
92000

22000

F/2018/149
12/01/2018

1716907
29/12/2017

518,67
SERVICIO

S TECN
ICO

S 
FERN

AN
DO

 A. M
O
LL, S.L.

FRA.1716907/EN
E.M

AT O
FICIN

A. CO
M
PRES.

34
92000

22000

F/2018/221
15/01/2018

17095474‐I
31/12/2017

1.277,76
AXESO

R CO
N
O
CER PARA 

DECIDIR, S.A.
FRA.417095474‐I/DIC 2017.SERVICIO

 PLAN
 AHO

RRO
 

U
N
IFICADO

, CO
N
TRATACIÓ

 Y PATRIM
O
N
I.

34
92000

22699

F/2018/217
15/01/2018

A17/21711564
30/12/2017

95,98
SAN

CHIS LLO
PIS, S.L.

FRA. A17/21711564 /DIC 2017.M
ATERIAL O

FICIN
A, 

CO
M
PRES.

34
92000

22000

F/2018/265
16/01/2018

AG
00001075

30/11/2017
130,74

G
O
ZALBEZ Y DIAZ, S.L.

FRA. AG
00001075 /N

O
V 2017.SERVICIO

S REALIZADO
S EN

 EL 
M
ES DE N

O
VIEM

BRE, IN
FO

RM
ACIÓ

.
34

92000
22299

F/2018/415
24/01/2018

2152REN
TA17

05/10/2017
549,99

G
ARCIA CRESPO

, JEN
ARO

FRA.2152REN
TA17/O

CT 2017.ALQ
U
ILER O

CTU
BRE DAO

IZ Y 
VELARDE,10 G

RAO
 DE G

AN
DIA, EDIF. PU

BLICS.
34

92000
20000

F/2018/416
24/01/2018

2153REN
TA17

05/11/2017
549,99

G
ARCIA CRESPO

, JEN
ARO

FRA.2153REN
TA17/N

O
V 2017.ALQ

U
ILER N

O
V DAO

IZ Y 
VELARDE,10 G

RAO
 DE G

AN
DIA, EDIF. PU

BLICS.
34

92000
20000

F/2018/417
24/01/2018

2154REN
TA17

05/12/2017
549,99

G
ARCIA CRESPO

, JEN
ARO

FRA.2154REN
TA17/DIC 2017.ALQ

U
ILER DICIEM

BRE 2017, 
EDIF. P.

34
92000

20000

F/2018/1141
19/02/2018

A3540
01/05/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A3540 /M

AYO
 2017.ALQ

U
ILER SO

LAR AVDA ESPO
RTS, 

EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000

F/2018/1142
19/02/2018

A3666
01/06/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A3666 /JU

N
IO
 2017.ALQ

U
ILER SO

LAR AVDA ESPO
RTS, 

EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000
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F/2018/1143
19/02/2018

A3796
01/07/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A3796 /JU

LIO
 2017.ALQ

U
ILER SO

LAR AVDA ESPO
RTS, 

EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000

F/2018/1145
19/02/2018

A4052
01/09/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A4052 /SEPTIEM

BRE 2017.ALQ
U
ILER SO

LAR AVDA 
ESPO

RTS, EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000

F/2018/1146
19/02/2018

A4177
01/10/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A4177 /O

CTU
BRE 2017.ALQ

U
ILER SO

LAR AVDA 
ESPO

RTS, EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000

F/2018/1147
19/02/2018

A4303
01/11/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A4303 /N

O
VIEM

BRE 2017.ALQ
U
ILER SO

LAR AVDA 
ESPO

RTS, EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000

F/2018/1148
19/02/2018

A4428
01/12/2017

463,05
VERACRU

Z PRO
PERTIES, 

S.A.
FRA. A4428 /DICIEM

BRE 2017.ALQ
U
ILER SO

LAR AVDA 
ESPO

RTS, EDIFICIS PU
BLICS.

34
92000

20000
15.950,71

Total 34

F/2017/8059
18/12/2017

1 000421
30/11/2017

18.150,00
JG
N
 ABO

G
ADO

S Y CO
N
SU

L 1ª factura de nuestros honorarios en la dirección letrada del 
Procedim

iento de Reintegro por Alcance nº A54/17 
(dim

anant
35

92000
22604

18.150,00
Total 35

F/2017/7440
28/11/2017

Em
it‐ 2180

28/11/2017
28,80

JO
AQ

U
IN
 CRESPO

 S.L.
juego escobillas lim

pia
41

13500
21400

F/2017/8184
20/12/2017

1291
16/12/2016

1.914,00
SAN

 M
ARCO

S RAFALCAID,  FRA.1291/DIC 2016.M
EN

U
 CELEBRACIÓ

N
, PO

LICIA I 
SEG

U
RITAT.

41
13500

22699

F/2017/8341
31/12/2017

2.127
30/12/2015

94,62
JO
AQ

U
IN
 CRESPO

 S.L.
FRA.2.127/DIC 2015. M

ATERIAL Y M
O
N
TAJE ELÉCTRICO

 
N
ISSAN

 3329‐JCB, PO
LICIA.

41
13200

21400

F/2018/20
03/01/2018

17‐002616
31/12/2017

45,71
FERRETERIA CEN

TRAL 
G
AN

DIEN
SE, S.L.

FLEXO
M
ETRO

  8163/3M
 / LLAVERO

 PLASTICO
 CO

LO
RES / 

SO
PO

RTE TU
BO

 8/16 / TU
BO

 ARM
ARIO

 16 FO
RRADO

 PLAST. 
/ ARAN

DELA AN
CHA ZIN

41
13200

21300

F/2018/24
03/01/2018

FC5 17FC500015 331/12/2017
3.403,66

EXO
IL G

AN
DIA, S.L.

G
asóleo A / G

asóleo A / G
asóleo A / G

asóleo A / G
asóleo A / 

G
asóleo A / G

Force / G
asóleo A / G

asóleo A / G
asóleo A / 

G
as

41
13200

22103

F/2018/29
04/01/2018

0/17 2557
31/12/2017

16,31
SU

CESO
RES M

AXIM
'S, 

S.L.U
.

DISO
LVEN

TE U
N
IVERSAL EXTRA DO

KAPI G
FA 5LT (€/U

) 
REF.600300113 / PO

LICIA LO
CAL.

41
13200

22199

F/2018/89
10/01/2018

VB8904
31/12/2017

61,90
BRO

LLADO
R D'AIG

U
A, 

S.L.
FRA.VB8904/DIC 2017.SU

M
IN
ISTRO

 DE AG
U
A, PO

LICIA.
41

13000
22199

F/2018/218
15/01/2018

46000‐2017‐12‐3
26/12/2017

56,57
CRU

Z RO
JA ESPAÑ

O
LA

FRA.46000‐2017‐12‐3524‐N
/DIC 2017.SERV EL 01/12/2017 

ACTO
 I AN

I CO
N
SIDERA FALLAS PATRIM

O
N
IO
 IN

M
AT DE LA 

HU
M
A.PO

LICIA .
41

13500
22799

F/2018/219
15/01/2018

46000‐2017‐12‐ 3
26/12/2017

235,22
CRU

Z RO
JA ESPAÑ

O
LA

FRA.46000‐2017‐12‐3526‐N
 /DIC 2017.SERVICIO

 EL DÍA 
03/12/2017 ACTO

:SU
RVIVO

R RACE, PO
LICIA.

41
13500

22799

F/2018/233
15/01/2018

46000‐2017‐12‐ 3
26/12/2017

56,57
CRU

Z RO
JA ESPAÑ

O
LA

FRA.46000‐2017‐12‐3528‐N
/DIC 2017.SERVICIO

 DIA 
06/12/2017 ACTO

.CASTELL DE FO
CS(FESTES DE SAN

T 
N
ICO

LAU
 AL G

RAU
), PO

LICIA.
41

13500
22799
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F/2018/234
15/01/2018

46000‐2017‐12‐3
26/12/2017

56,57
CRU

Z RO
JA ESPAÑ

O
LA

FRA.46000‐2017‐12‐3527‐N
/DIC 2017.SERV DIA 06/12/2017 

M
IN
I‐M

ASCLETÀ FESTES SAN
TN

ICO
LAU

 AL G
RAU

, PO
LICIA.

41
13500

22799
5.969,93

Total 41

F/2017/5044
04/08/2017

017 375
04/08/2017

2.696,05
CAN

ALIZACIO
N
ES Y 

DERRIBO
S SAFO

R, S.L.
M
3      Relleno de zanjas con m

edios m
anuales, con /         

tierras de préstam
o, de suelos adecuados,  /         y com

p
42

13300
21000

F/2017/8189
20/12/2017

2017/104
27/09/2017

96,80
PLAZA RO

M
AN

O
, JO

SE AN
T FRA.2017/104/SEPT.AVISO

 PU
ERTA G

ARAJE PARKIN
G
 

PRADO
,TRES VISITAS,TRAN

SIT I M
O
BILITAT.

42
13303

22699

F/2017/8179
20/12/2017

G
E17‐1826

14/12/2017
161,12

SIEPARK (SISTEM
AS IN

TEG

FRA.G
E17‐1826/DIC.RETIRAR ATASCO

 DE TICKETS PRADO
 

25/11/2017, RETIRADA ATASCO
 Y REALIZACIÓ

N
 DE TEST, 

TRAN
SIT I M

O
BILITAT

42
13303

22699

F/2017/8180
20/12/2017

G
E17‐1827

15/12/2017
183,65

SIEPARK (SISTEM
AS IN

TEG
FRA.G

E17‐1827/DIC, LIM
PIEZA LECTO

R M
AG

N
ETICO

,AJU
STE 

DE CO
RTE, TRAN

SIT I M
O
BILITAT.

42
13303

22699

F/2017/8181
20/12/2017

G
E17‐1828

15/12/2017
454,09

SIEPARK (SISTEM
AS IN

TEG

FRA. G
E17‐1828/DIC.LIM

PIEZA LECTO
R 06/11/2017 Y 

PRO
G
RAM

ACIO
N
 N
U
EVO

 TIPO
 DE ABO

N
O
 EL 08/11/2017, 

TRAN
SIT I M

O
BILITAT.

42
13303

22699

F/2017/8182
20/12/2017

G
E17‐1829

15/12/2017
521,70

SIEPARK (SISTEM
AS IN

TEG
FRA.G

E17‐1829/DIC.REPARAR ARTICU
LACIO

N
ES PARKIN

G
 

PRADO
 03/11/2017, TRAN

SIT I M
O
BILITAT.

42
13303

22699

F/2017/8183
20/12/2017

G
E17‐1830

15/12/2017
183,65

SIEPARK (SISTEM
AS IN

TEG
FRA.G

E17‐1830/DIC.LIM
PIEZA LECTO

R M
AG

N
ETICO

 EL 
04/12/2017, TRAN

SIT I M
O
BILITAT.

42
13303

22699
4.297,06

Total 42
F/2017/8191

20/12/2017
201706066

19/12/2017
589,69

M
U
LTIEN

ERG
IA VERDE SL

G
AS

43
93300

22102

F/2017/8324
29/12/2017

460680051300
27/11/2017

14,45
EU

VAL, S.L.
FRA.460680051300/N

O
V.BO

TELLA DE G
AS BU

TAN
O
 CO

L 
BEN

IPEIXCAR, M
EDI AM

BIEN
T.

43
32300

22102

F/2017/8325
29/12/2017

460680051301
27/11/2017

181,05
EU

VAL, S.L.
FRA.460680051301/N

O
V.SU

M
IN
ISTRO

 3 BO
T PRO

PAN
O
 CO

L 
PÚ

BLICO
 BEN

IPEIXCAR, M
EDI AM

BIEN
T.

43
32300

22102

F/2017/8326
29/12/2017

460680051302
27/11/2017

181,05
EU

VAL, S.L.
FRA.460680051302/N

O
V.SU

M
IN
ISTRO

 3 PRO
PAN

O
 CO

L 
PÚ

BLIC BEN
IPEIXCAR, M

EDI AM
BIEN

T.
43

32300
22102

F/2017/8316
29/12/2017

117/1227
30/11/2017

46,71
JAIM

E PASCU
AL, S.A.

FRA.117/1227/N
O
V.G

ASO
LEO

, M
EDI AM

BIEN
T.

43
15300

22103

F/2017/8327
29/12/2017

460680051413
01/12/2017

14,15
EU

VAL, S.L.
FRA.460680051413/DIC.SU

M
IN
ISTRE 1 BO

TELLA BU
TAN

O
 EE 

EN
RIC VALO

R, M
EDI AM

BIEN
T.

43
32300

22102

F/2017/8337
29/12/2017

FV/2865
04/12/2017

35,74
M
O
TO

S RACIN
G
 G
AN

DIA, S FRA.FV/2865/DIC.REPARACIÓ
N
 VEHÍCU

LO
, M

EDI AM
BIEN

T.
43

15300
21400

F/2017/8303
29/12/2017

94687439
05/12/2017

399,95
REPSO

L BU
TAN

O
, S.A.

FRA.94687439/DIC.SU
M
IN
ISTRO

 PRO
PAN

O
 CO

L PO
IS DE 

CO
RELLA. M

EDI AM
BIEN

T.
43

32300
22103
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F/2017/8304
29/12/2017

94704431
14/12/2017

38,87
REPSO

L BU
TAN

O
, S.A.

FRA.94704431/DIC.CO
N
TRATO

 M
AN

TEN
IM

IEN
TO

 CO
L RO

IS 
DE CO

RELLA. M
EDI AM

BIEN
T.

43
32300

22103

F/2017/8305
29/12/2017

94704479
14/12/2017

35,11
REPSO

L BU
TAN

O
, S.A.

FRA.94704479/DIC.CU
O
TA M

AN
TEN

IM
IEN

TO
 CO

L 
M
O
N
DU

VER. M
EDI AM

BIEN
T.

43
32300

22103

F/2017/8338
29/12/2017

FV/2995
29/12/2017

51,15
M
O
TO

S RACIN
G
 G
AN

DIA, S FRA.FV/2995/DIC.CAM
BIO

 DE ACEITE,ETC, M
EDI AM

BIEN
T.

43
15300

21400

F/2017/3009
17/05/2017

A‐17/ 0013
15/05/2017

93.400,89
TO

TEVSA U
.T.E.

CERTIFICACIÓ
N
 N
º1 Y FIN

AL CO
RRESPO

N
DIEN

TE AL M
ES DE 

M
AYO

 2017 DEL EXPEDIEN
TE PAM

‐006/2017 DE LAS 
ACTU

ACIO
N
ES DE M

EJO
RA Y

43
15304

61900

F/2018/19
03/01/2018

F 1708609
31/12/2017

31,70
SU

M
IN
ISTRES TECN

ICS, 
S.L.

TU
BO

 CRISTAL‐EXTRA S/REF.  7X1 ( PEDIDO
 PO

R VALEN
TIN

 
CAN

O
 SALCEDO

 M
EDI AM

BIEN
T‐DEPU

RADO
RA ) / BLISTER 4 

PILAS R‐6 ALCAL
43

93300
22199

F/2018/23
03/01/2018

FC5  17FC500024 631/12/2017
45,96

EXO
IL G

AN
DIA, S.L.

G
asóleo A

43
15300

22103

F/2018/110
11/01/2018

SM
F‐009517

29/12/2017
992,82

SAN
EAM

IEN
TO

 
M
ARTIN

EZ, S.L.
FRA.SM

F‐009517/DIC 2017.M
ATERIAL FO

N
TAN

ERIA. M
EDI 

AM
BIEN

T.
43

93300
22199

F/2018/169
12/01/2018

VRA/332
27/12/2017

36,30
EN

RIQ
U
E RO

SET S.L.
FRA. VRA/332/DIC 2017.TRABAJO

S (FU
G
A DE AG

U
A) EN

 
C.C.CO

REA EL 15/12/2017, M
EDI AM

BIEN
T.

43
93300

21300
96.095,59

Total 43

F/2017/7630
05/12/2017

0‐170010047 8
20/11/2017

287,15
BRICO

SAFO
R,S.L.

parques y jardines 45 / lankocol flexible 25kg / ultracolor 
plus nº100 5kg / total tech transparente / guante latex an

45
17100

22199
F/2017/8173

19/12/2017
FC5  17FC500010 730/11/2017

57,71
EXO

IL G
AN

DIA, S.L.
Sin Plom

o 95
45

17100
22103

F/2017/8175
19/12/2017

FC5 17FC500012 530/11/2017
58,01

EXO
IL G

AN
DIA, S.L.

Sin Plom
o 95

45
17100

22103

F/2017/8155
19/12/2017

11/17
11/12/2017

210,50
ILLETA DE PRO

JECTES
FRA.11/17/DIC.500 XAPES ""A G

AN
DIA AN

AR EN
 BICI ET FA 

FELIÇ"", M
EDI AM

BIEN
T.

45
17200

22699

F/2017/8192
20/12/2017

O
2017G

CL00000
20/12/2017

11.920,47
ACTU

ACIO
N
S AM

BIEN
TALS Coste M

antenim
iento 2017 (  M

antenim
iento M

enor de las 
EBARS incluidas en el expediente de financiación de la 
EPSAR corr

45
16101

21300

F/2018/6
02/01/2018

A2017FC121248 0
26/12/2017

22.246,32
AG

U
AS DE VALEN

CIA, S.A.AG
U
AS DE VALEN

CIA, S.A. ( / G
EN

ERALITAT VALEN
CIAN

A
45

16101
22101

F/2018/5
02/01/2018

A2017FC1212478
26/12/2017

32.550,72
AG

U
AS DE VALEN

CIA, S.A.AG
U
AS DE VALEN

CIA, S.A. ( / G
EN

ERALITAT VALEN
CIAN

A
45

16101
22101

F/2018/27
03/01/2018

PS 657
29/12/2017

806,29

RECICLAJES Y 
RECU

PERACIO
N
 

N
AVARRO

 S.L.
RETIRADA DE CO

N
TEN

EDO
RES DE IN

TERIO
R DE PAPEL PARA 

RECICLAR
45

17201
22799

F/2018/21
03/01/2018

2017‐ 207
30/11/2017

428,34
ELECTRO

 SILVER, S.L.

ALQ
U
ILER G

RU
PO

 ELECTRO
G
EN

O
 50 KVA ( BIEN

ESTAR 
SO

CIAL. ESDEVEN
IM

EN
T SO

LIDARI PER A CEN
TRE DE 

M
EN

O
RS. )

45
17200

22000
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F/2018/237
15/01/2018

46131‐2017‐12‐6
31/12/2017

500,00
CRU

Z RO
JA ESPAÑ

O
LA

FRA.46131‐2017‐12‐6‐N
/DIC 2017.TALLERES DIN

AM
IZACIÓ

N
 

M
EDIO

AM
BIEN

TALES EL 01,02,04,05 Y 07/12/2017, 
M
.AM

BIEN
T.

45
17208

22799

F/2018/258
15/01/2018

17‐004281
31/12/2017

642,95
JO
AQ

U
IN
 LERM

A, S.A.

CAN
O
N
 DE G

ESTIO
N
 DE LO

S RESIDU
O
S RESIDU

O
S DE IN

ERTE 
LIG

ERO
 EN

 PLAN
TA AU

TO
RIZADA. KILO

S / CO
N
TEN

EDO
R DE 

25M
3 DE RESIDU

O
S

45
17201

22799

F/2018/676
02/02/2018

1700679
19/12/2017

108,90
ELEVADO

RAS Y G
RU

AS 
AN

DRES, S.L.
FRA. 1700679 /DIC 2017.M

O
N
TAJE ARBO

L N
AVIDAD FREN

TE 
AYTO

, M
EDI AM

BIEN
T.

45
17200

22699
69.817,36

Total 45

F/2017/8079
18/12/2017

A‐1100063
30/11/2017

940,48
LA M

ARIN
A G

AN
DIEN

SE S. FRA.A‐1100063/N
O
V.DESCU

EN
TO

 U
N
IVERSITARIO

S PO
LI 

DEL G
RAO

 M
ES DE N

O
V, M

O
B.U

RBAN
A G

EST.RESP.
46

44110
22799

940,48
Total 46

F/2017/8209
21/12/2017

17/SA 1071
21/12/2017

302,50
M
EDIA SERVIO

CIO
 SAFO

R,  1 PÁG
IN
A CO

LO
R REVISTA 1435

51
15100

22699
F/2017/8318

29/12/2017
117/1230

30/11/2017
30,00

JAIM
E PASCU

AL, S.A.
FRA.117/1230/N

O
V.G

ASO
LEO

, U
RBAN

ISM
E.

51
15100

22103

F/2017/8268
29/12/2017

1 000861
15/12/2017

574,75
RO

TU
LO

S G
O
N
ZALEZ, S.L.

PLACA N
Ú
M
ERO

 DE CALLE EN
 ACERO

 G
ALVAN

IZADO
 DE 

160X110X10 M
M
 ( CO

LO
R HU

ESO
 Y LETRAS EN

 M
ARRO

N
 ) 

CO
N
 DO

S AG
U
JERO

S FRO
N
TALE

51
15301

62300

F/2017/8334
29/12/2017

160
28/12/2017

1.923,90
TECN

IA G
ABIN

ETE IN
DU

ST
FRA.160/DIC.HO

N
O
RARIO

S IM
STALACIO

N
ES ELEC,CERTFI 

FIN
ALES ETC PLAÇA TIRAN

T, U
RBAN

ISM
E.

51
15100

22799

F/2018/8
02/01/2018

P7‐000507
30/12/2017

740,52
PU

BLISAFO
R, S.L.

G
AN

DIA FU
N
CIO

N
AL! / 20‐12‐17 a   05‐01‐18 / CADEN

A 
CO

PE / CADEN
A CO

PE / G
ABIN

ET DE PREM
SA I CO

M
U
N
ICACI 

/ JU
N
TS FEN

T CIU
51

15100
22602

F/2018/30
04/01/2018

P7‐000542
30/12/2017

726,00
PU

BLISAFO
R, S.L.

7 1/2 N
O
TICIAS 15‐12‐17 / 7 1/2 N

O
TICIAS 29‐12‐17 / 

G
ABIN

ET DE PREM
SA I CO

M
U
N
ICACI / G

AN
DIA FU

N
CIO

N
A

51
15100

22602

F/2018/1306
27/02/2018

FS/2017/024
29/12/2017

3.510,21
M
AN

RIQ
U
E ESCRIVA, 

M
AN

U
EL

FRA. FS/2017/024 /DIC 2017.ALQ
U
ILER TRASTERO

S 
(SIM

AN
CAS),AN

TES CO
M
U
TRAN

S M
U
EBLES , U

RBAN
ISM

O
.

51
15213

22699
7.807,88

Total 51

F/2017/8339
29/12/2017

FV/2704
13/11/2017

13,38
M
O
TO

S RACIN
G
 G
AN

DIA,  S FRA.FV/2704/N
O
V.ACEITE,ETC ,M

AN
O
 DE O

BRA, CO
M
ERÇ.

61
43100

21400
F/2017/8332

29/12/2017
117/1228

30/11/2017
19,99

JAIM
E PASCU

AL, S.A.
FRA.117/1228/N

O
V 2017.CARBU

RAN
TE, CO

M
ERÇ.

61
43100

22103

F/2018/239
15/01/2018

000183
27/11/2017

695,75
M
ESDEM

IL 360 S.L.
FRA.000183/N

O
V 2017.DU

PLICACIÓ
N
 DE DVD TU

RÍSTICO
 

PRO
M
O
CIO

N
AL ""LA CASCA DE REIS"", CO

M
ERÇ I EM

PRESA.
61

43002
22699

729,12
Total 61

F/2017/8336
29/12/2017

117/1231
30/11/2017

77,70
JAIM

E PASCU
AL, S.A.

FRA.117/1231/N
O
V.CARBU

RAN
TE, TU

RISM
E.

62
43200

22103
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77,70
Total 62

F/2017/8340
29/12/2017

FV/2950
20/12/2017

87,27
M
O
TO

S RACIN
G
 G
AN

DIA,  SFRA.FV/2950/DIC.REVISIÓ
N
 Y CAM

BIO
 DE ACEITE,REPARAR C

63
41200

21400

F/2018/102
11/01/2018

N
01/17‐04137

31/12/2017
462,73

U
N
IG
ESCO

, S.L.
FRA.N

01/17‐04137/DIC 2017.CARBU
RAN

TE, CO
N
SELL 

AG
RARI.

63
41200

22103

F/2018/322
18/01/2018

G
2017‐11015

02/03/2017
315,42

CO
M
U
N
IDAD DE 

REG
AN

TES RIO
 ALCO

Y
FRA.G

2017‐11015 /EN
E.RECIBO

 AN
U
AL 2017 PARCELA 

13308‐128 CO
M
 REG

AN
TES DE ALCO

Y, CO
N
SELL AG

RARI.
63

41200
22699

F/2018/610
31/01/2018

A3A325
30/11/2017

71,45
M
O
SCARDO

,S.L.
FRA. A3A325 /N

O
V 2017.G

ARRAFA 55 L (23/11/2017) , 
CO

N
SELL AG

RARI.
63

41200
22103

F/2018/611
31/01/2018

A3A324
30/11/2017

38,52
M
O
SCARDO

,S.L.
FRA. A3A324 /N

O
V 2017.CO

N
SU

M
O
 CARBU

RAN
TE EL 

02,13,27 DE N
O
VIEM

BRE 2017, CO
N
SELL AG

RARI.
63

41200
22103

F/2018/612
31/01/2018

A3A354
31/12/2017

70,35
M
O
SCARDO

,S.L.
FRA. A3A354 /EN

E.CO
N
SU

M
O
 CARBU

RAN
TE (20/12/2017), 

CO
N
SELL AG

RARI.
63

41200
22103

1.045,74
Total 63

F/2018/55
09/01/2018

F0030/2018
09/01/2017

4.741,75
M
U
N
DIVERSO

, S.L.
Softw

are de usuarios para la Agencia de Desarrollo Local
64

24100
22799

F/2018/455
25/01/2018

000G
048882

29/11/2017
329,80

VIAJES G
AN

DIA, S.L.
FRA. 000G

048882 /N
O
V 2017.VIAJE Y ESTAN

CIA 
BARCELO

N
A DEL 30/11 AL 01/12 , O

CU
PACIÓ

.
64

24100
23120

5.071,55
Total 64

F/2017/8045
18/12/2017

170‐17
04/10/2017

32,67
RO

TU
SA C.B.

FRA.170‐17/O
CT.IM

PREESIO
N
 ""LO

G
O
 G
AN

DIA"" PARA 
CLU

B DE PESCA. TU
RISM

E.
67

43206
22799

F/2017/8203
21/12/2017

100
20/12/2017

1.362,46
PRO

DU
CEM

E, S.L.
FRA 100/DIC. ALQ

U
ILER ESCEN

ARIO
 PU

ERTO
 G
AN

DIA PARA 
ACTU

ACIO
N
 15AG

O
STO

 2017. TU
RISM

O
.

67
43208

22699
1.395,13

Total 67

F/2017/8068
18/12/2017

001/2017
23/10/2017

140,00
ASSO

CIACIÓ
 JO

C DE SO
N
S
FRA.001/2017/O

CT.ACO
M
PAN

YAM
EN

T M
U
SICAL DE 

CERCAVILA A G
AN

DIA, CU
LTU

RA.
70

33304
22699

F/2017/8047
18/12/2017

00012
05/12/2017

798,60
O
REN

G
O
 M

ALO
N
DA, JO

SE  FRA.00012/DIC.TRABAJO
S FO

N
TAN

ERÍA TEATRO
 SERRAN

O
, 

CU
LTU

RA.
70

33303
21200

F/2017/8235
26/12/2017

2017125184
21/12/2017

762,71
SEQ

U
EN

CER SO
N
G
W
ARE M FRA.2017125184/DIC.M

ÁQ
U
IN
A DE HU

M
O
,FO

CO
 PAR LED, 

CU
LTU

RA.
70

33300
62300

1.701,31
Total 70

F/2018/667
02/02/2018

175005PA02504
31/12/2017

1.990,45
SO

CIEDAD ESPAÑ
O
LA DE 

RADIO
DIFU

SIO
N
 SL

CO
N
CU

RSO
 FO

TO
G
RAFIA ARTISTICA

73
33406

22699
1.990,45

Total 73

F/2017/8200
21/12/2017

314
02/11/2017

244,00
ASO

CIACIO
N
 DE TAXISTAS  FRA 314/N

O
V. PO

R SERVICIO
 BO

 TAXI M
ES DE O

CTU
BRE 

2017. BEN
ESTAR SO

CIAL
82

23107
22799

F/2017/8201
21/12/2017

317
01/12/2017

368,00
ASO

CIACIO
N
 DE TAXISTAS  FRA 317/N

O
V.  PO

R SERVICIO
 BO

 TAXI M
ES DE N

O
VIEM

BRE. 
BEN

ESTAR SO
CIAL

82
23107

22799
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F/2018/32
05/01/2018

7810006197
31/12/2017

749,07
SERU

N
IO
N
, S.A.U

.

‐ CO
M
IDAS (    M

EN
U
S  M

EN
JAR A CASA DEL M

ES DE 
DICIEM

BRE DE 17;  ) /  ‐ CO
M
IDAS (    FO

RTU
ITA  M

EN
JAR A 

CASA DEL M
ES DE

82
21316

22799

F/2018/105
11/01/2018

360
30/12/2017

99,83
PU

BLI‐CART SAFO
R, CB

FRA.360/DIC 2017.REPARTO
 CO

RRESPO
N
DEN

CIA, 
BEN

ESTAR SO
CIAL.

82
23100

22299

F/2018/128
11/01/2018

3000093
21/12/2017

1.210,00
M
U
SEU

 FALLER DE 
G
AN

DIA S.L.U
.

FRA.3000093/DIC 2017.LLO
G
ER ACTU

ACIÓ
 ESPU

RN
A, 

BEN
ESTAR SO

CIAL.
82

23101
22699

2.670,90
Total 82

F/2017/8335
29/12/2017

5/17
30/05/2017

200,00
ASO

CIACIO
N
 IN

TERCU
LTU

R FRA.5/17/M
AYO

.4 TALLERES RISO
TERAPIA. IG

U
ALTAT.

83
23118

22699

F/2018/357
22/01/2018

000544
30/12/2017

6,00
FERRETERIA M

ARCELIN
O
 

E HIJO
, S.L.

FRA.83 /DIC 2017.3 LLAVES CO
N
FECCIO

N
ADAS, IG

U
ALTAT.

83
23125

22699
206,00

Total 83
F/2017/6144

11/10/2017
201704761

05/10/2017
1.636,88

M
U
LTIEN

ERG
IA VERDE SL

G
AS

86
34205

22102
F/2017/6136

11/10/2017
201704821

10/10/2017
289,01

M
U
LTIEN

ERG
IA VERDE SL

G
AS

86
34205

22102

F/2017/8342
31/12/2017

1.512
26/08/2016

761,94
JO
AQ

U
IN
 CRESPO

 S.L.
FRA. 1.512/AG

O
ST 2016.TRABAJO

S REALIZADO
S VEHÍCU

LO
 

FIAT DU
CATO

 0299‐G
ZD, ESPO

RTS.
86

34000
21400

F/2018/25
03/01/2018

FC5 17FC500023 631/12/2017
143,13

EXO
IL G

AN
DIA, S.L.

Sin Plom
o 95 / G

Force / Sin Plom
o 95

86
34200

22103

F/2018/28
04/01/2018

5761168255
29/12/2017

3.482,60
REPSO

L DIRECTO
 S.A.

BiEnergy e+10 (   DIRECCIO
N
 DE SU

M
IN
ISTRO

: PISCIN
A 

CO
VERTIBLE AV DELS ESPO

RTS 4 46700 G
AN

DIA Valencia )
86

34205
22103

F/2018/107
11/01/2018

SM
F‐009516

29/12/2017
286,72

SAN
EAM

IEN
TO

 
M
ARTIN

EZ, S.L.
FRA.SM

F‐0009516/DIC 2017.5 G
RIFO

S LAVABO
S, ESPO

RTS.
86

34205
21300

F/2018/108
11/01/2018

SM
F‐009519

29/12/2017
25,02

SAN
EAM

IEN
TO

 
M
ARTIN

EZ, S.L.
FRA.SM

F‐009519/DIC 2017.5 AIXETES ESQ
U
ADRA, ESPO

RTS.
86

34205
21300

F/2018/109
11/01/2018

SM
F‐009518

29/12/2017
3,01

SAN
EAM

IEN
TO

 
M
ARTIN

EZ, S.L.
FRA.SM

F‐009518/DIC 2017.M
AT  FO

N
TAN

ERIA, ESPO
RTS.

86
34204

21300

F/2018/231
15/01/2018

2/1649
31/12/2017

594,35
DECO

RACIO
N
ES 

M
O
N
DU

BER, S.L.
FRA.2/1649/DIC 2017. M

ÁQ
U
IN
A M

ARCALÍN
EAS Y SPRAYS , 

ESPO
RTS.

86
34000

22199

F/2018/300
17/01/2018

00002
17/01/2017

464,00

AFES CU
LTU

RAL‐
DEPO

RTIVA DE 
EM

PRESAS SAFO
R

FRA. 00002/EN
E.G

ESTIÓ
 D'ARBITRATG

ES XXXVI JO
CS 

M
U
N
ICIPALS DE G

AN
DIA M

ES DE DESEM
BRE 2017, 

ESPO
RTS.

86
34000

22799

F/2018/478
26/01/2018

584/17
10/10/2017

60,50
ACTIVIDADES DE 
IN
SPECCIO

N
 O
CALIA S.L.

FRA. 584/17 /O
CT 2017. 2ª VISITA  IN

SPECCIÓ
N
 CEN

TRE 
ESPO

RTIU
 G
RAO

 DE G
AN

DIA EXP46/BT/IP/0108/17‐01, 
ESPO

RTS.
86

34207
22799

F/2018/1200
21/02/2018

17‐002390
30/12/2017

173,31
XAIXO

 BERTO
, JAVIER

FRA. 17‐002390 /DIC 2017.M
ATERIAL DE CO

N
STRU

CCIO
N
 

PARQ
U
E ARDI , ESPO

RTS.
86

34205
21200

7.920,47
Total 86
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F/2017/4575
17/07/2017

A1022
13/07/2017

244,98
ELECTRO

DO
M
ESTICO

S PER FRA. A1022/JU
LIO

 PO
R SU

M
IN
ISTRO

 VEN
TILADO

RES, 
PARTICIPACIO

.
91

92400
62500

F/2017/8208
21/12/2017

V69/1704519
19/12/2017

104,06
ALARTEC EN

TIDAD DE TELE FRA V69/1704519/DIC. SEG
U
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G
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N
 CO

N
 ELEVADO
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O
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.
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F/2018/209
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30/11/2017
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PAPERERIA LA PLAÇA C.B.
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O
V 2017.PREN
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 C.SO

CIAL BEN
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PA, 
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IO
PA.

93
92403

22699
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Total 93
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46131‐2017‐12‐4
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O
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92408
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N
O
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O
P. V
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M
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U
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 SO
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Total 99
264.453,03

Total general
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AN
N

EX 2

Incloure en  EL AN
EX 1

CO
M

U
N

IDAD
 PRO

P. ED
IFICIO

 ""VERSALLES""
E46432522

N
º de Entrada

Fecha
N

º de D
ocum

ento
Fecha D

to.
 Im

porte Total 
SiTexto Explica

vo

F/2018/1579
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD.01/05/16-31/07/16

31/07/2016
             87,51 € E 

F/2018/1580
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD.01/08/16-31/10/16

31/10/2016
             76,13 € E 

F/2018/1581
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD.01/11/16-31/01/17

31/01/2017
             82,83 € E 

F/2018/1582
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD.01/02/17-30/04/17

30/04/2017
             68,83 € E 

F/2018/1584
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD.01/05/17-31/07/17

31/07/2017
             90,63 € E 

F/2018/1585
09/03/2018

LIQ
.G
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S.CDAD.01/08/17-31/10/17

31/10/2017
             80,12 € E 

F/2018/1586
09/03/2018

LIQ
.G
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S.CDAD.01/11/17-31/01/18

31/01/2018
             87,46 € E 

F/2018/1674
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LIQ
.G

AST.CDAD.01/02/2016-30/04/2016
30/04/2016

             23,24 € E 
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N
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G
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C
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N
º de Entrada

Fecha
N

º de D
ocum
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Fecha D

to.
 Im

porte Total 
SiTexto Explica

vo

F/2018/1588
09/03/2018

PRO
V.FO

N
DO

S JU
N

/SEPT 2017
01/06/2017

             55,98 € E 

F/2018/1593
09/03/2018

LIQ
.G

TO
S.CDAD 2016-2017

30/09/2017
             71,24 € E 

A46330254
JAIM

E PASCU
AL, S.A.

F/2017/8317
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30/11/2017

          191,89 € PeFRA.117/1229/N
O

V.G
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LEO
, M

EDI AM
BIEN

T.

A46000477
AG

U
AS D

E VALEN
CIA, S.A.
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       5.378,40 € PeAG
UAS DE VALEN

CIA, S.A. (
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REPSO

L BU
TAN

O
, S.A.

F/2017/5745
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ALIZACIO

N
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N
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07/06/2013
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N

F/2014/6887
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04/12/2014
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S JU

N
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N
 2017.PRO
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TO
TAL

     31.693,51 € 

EXCLO
U

RE D
E L'AN

N
EX 1

B46036059
VIAJES G

AN
D

IA, S.L.

F/2018/450
25/01/2018

000G
048753

15/11/2017
1.007,92

F/2018/447
25/01/2018

000G
048752

15/11/2017
503,96

M
U

N
D

IVERSO
, S.L.

F/2018/55
09/01/2018

F0030/2018
09/01/2017

4.741,75
So

w
are de usuarios para la Agencia de Desarrollo Local

       6.253,63 € 

El im
porte total del REX -1/2018  seria 

  289.892,91 € 

FRA.000G
048753/N

O
V 2017.DIAN

A M
O

RAN
T VIAJE LAVAL DEL 

06/12 AL 10/12, ALCALDIA.

FRA.000G
048752/N

O
V 2017.VLC,O

RY,VLC Y LAVAL IDA Y VU
ELTA 

LIDU
VIN

A G
IL, LAVAL.
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INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, amb 4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 vots en contra 
(4 PP i 1 C’s GANDIA), dictamina desfavorablement la proposta transcrita, elevant-se 
no obstant això al Ple de la Corporació per a la seua aprovació".

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, amb el resultat 
d'empat per 11 vots a  favor (7 PSPV-PSOE i  4 MÈS GANDIA), 11 vots en contra 
(PP) i 1 abstenció ( C’S GANDIA).

Efectuada una segona votació amb idèntic resultat, l'Alcaldessa fa ús del vot de 
qualitat de la presidència que li confereix l'article 124.4 d) de la LRBRLi 104.3 del 
ROPLE, quedant aprovat el dictamen anteriorment transcrit en els seus propis 
termes.

68 de 86



Quan són les 19.44 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Elisabeth Moreno (PP). 

3.4.- Aprovació despesa plurianual conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Ajuntament de Gandia per a la creació de la Càtedra 
‘Gandia Turisme Intel·ligent’ (exp. 4411/2018). 

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 14 de 
març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda, 
de data 9 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referència i del tenor següent: 

El Ayuntamiento tiene intención de realizar, de conformidad con la propuesta formulada por 
el Servicio correspondiente  una adenda al Convenio aprobado por la JGL en fecha 26-2-
2018 referido a la “Cátedra de Turismo Inteligente”, en el sentido de modificar la cláusula 
séptima referida a la duración del mismo, de forma que la duración sea de 4 años, esto es, 
de 2018 a 2021. 

Considerando que el importe del Convenio que se propone es el que se indica en la tabla 
adjunta: 

Año Importe 
anual ( 
euros) 

2018 41.900,00 
2019 41.900,00 
2020 41.900,00 
2021 41.900,00 

Es por lo que el GASTO PLURIANUAL que se propone es el siguiente: 

Objeto: Convenio de Colaboración 
ente el Ayuntamiento de 
Gandia y la Universidad 
Politécnica de València para 
la Catedra de Turismo 
Inteligente 

Importe total: 167.600 euros 
Servicio que 
propone: 

Turismo 

Expte. 2702/2018 

Distribución de Anualidades 

Año Importe Porcentaje 
2018 41.900,00
2019 41.900,00 100% 
2020 41.900,00 100% 
2021 41.900,00 100% 
Total 167.600,00

Considerando que la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se 
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subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
(art.174.1 TRLRHL). 

Considerando que se puede adquirir compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el 
propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos previsto en el artículo 
174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente 174.2 e) 
”Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones 
locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro”. 

Considerando que el número de ejercicios a los que se puede aplicar los gastos no puede 
ser superior a cuatro y que el gasto que se imputa a cada uno de los ejercicios futuros 
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en 
el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el segundo ejercicio, el 60 %, y en el tercero y 
cuarto, el 50 % (art. 174.3 TRLRHL), y que, en casos excepcionales el Pleno de la 
corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes 
señalados (art.174.5 TRLRHL). 

Resultando que las características del objeto del contrato hacen imprescindible modificar 
los porcentajes indicados, siendo competencia del Pleno de la Corporación. 

Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión del 
Pleno de Economía, Hacienda y Políticas Económicas, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

ÚNICO.- Autorizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 174.5 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, a elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 
3 del citado artículo, estableciendo el siguiente número de años y porcentajes: 

AÑO Porcentaje 
2019 100% 
2020 100% 
2021 100% 

La Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, per unanimitat dels 
seus membre, 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 24  membres presents en la sessió.  
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4.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE): 

4.1.- Adhesió del municipi de Gandia a la iniciativa europea del ‘Pacte de les Alcaldies 
pel Clima i l’Energia’ (exp. 4267/2018). 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia 
14 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de govern delegat de Gestió 
Responsable del Territori, de data 8 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referencia i 
del tenor literal següent: 

"-El Plafó Intergovernamental de Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és 
una realitat i que l’ús de l’energia en les activitats humanes n’és en gran part 
responsable. 

-El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i 
els municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar 
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços, 
atès que més del 70 % de la població mundial viu a municipis responsables del 80 % 
del consum energètic mundial i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI). 

-Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la 
iniciativa denominada “Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia”, que pretén 
reunir els alcaldes de les ciutats europees en una xarxa permanent d’intercanvi 
d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques. Aquestes actuacions comporten 
en la realització uns objectius clars: millorar l’eficiència energètica en l’entorn urbà, 
aconseguir una reducció de les emissions de CO2 en l’àmbit territorial local i 
augmentar la resiliència davant del canvi climàtic. 

-El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia consisteix en el compromís de les 
ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i 
reduir les emissions de CO2 al seu territori, en més del 40 %, a través de mesures 
d’eficiència energètica i accions relacionades amb la promoció de les energies 
renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu torn en la implantació de 
mesures d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència davant d’aquest. 

-La Diputació Provincial de València, compromesa amb l’objectiu de recolzar els 
ajuntaments en la implantació i el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes per al 
Clima i l’Energia, en el Ple del passat 2 de febrer del 2016 va aprovar l’acord 
d’associació amb la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, i es va 
establir com a coordinador territorial del pacte dels alcaldes a la província de 
València. 
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-Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir, entre altres, els 
compromisos d’informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte, 
promoure l’adhesió i el compliment dels compromisos hi establerts i participar com a 
estructura de suport per a aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten, 
representant-los davant la Comissió Europea i recolzant-los en la consecució dels 
compromisos adquirits amb l’adhesió. 

L’Ajuntament de Gandia, coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació 
del canvi climàtic, reconeix que el seu compromís exigeix: 

1.-  Un lideratge polític fort: 

- Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics. 
- Una interacció coordinada entre la mitigació i l’adaptació a través de la mobilització 

de totes les àrees municipals implicades. 

2.- Un enfocament territorial integral i intersectorial. 

3.-  L’assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:  

- El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris. 
-    L’apoderament dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors proactius 

“prosumers” i participants en un sistema energètic responsable i sensible a la 
demanda. 

4.- Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, «no 
regressives». 

5.- La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tècnics de la 
transició energètica. 

6.- Revisar periòdicament les nostres accions d’acord amb els controls i les avaluacions 
dels resultats. 

Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació Provincial de 
València denominat «El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia» i recolzar aquesta 
iniciativa, necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica i l’adaptació al canvi 
climàtic del nostre municipi. 

Amb aquesta finalitat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldia mitjançant 
decret núm. 3871 de data 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), es formula al 
Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 
Urbans, la següent  
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PROPOSTA D’ACORD 

 PRIMER.- L’Adhesió del municipi de Gandia al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, 
promogut per la Unió Europea, comprometent-se aquest Ajuntament a: 

1.- Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 % fins al 2030 
mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia 
renovable.  

2.- Treballar en la promoció de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic mitjançant 
la creació de plans d’acció en favor de l’energia sostenible i l’augment de la resiliència 
davant del canvi climàtic. 

3.- Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i una avaluació de riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic, com a base per al Pla d’Acció per al Clima i 
l’Energia Sostenible (PACES) en el qual es resumisquen les accions clau que pensen 
dur a terme. 

4.- Presentar el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en el termini de dos 
anys a partir de la firma oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i la verificació 
del procés. 

5.- Desenvolupat el Pla d’Acció, elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el 
control i la verificació dels objectius, informant de les fites aconseguides en 
compliment del Pla. 

6.- Compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i el coneixement amb altres 
autoritats locals i regionals de la Unió Europea. 

7.- Adaptar les estructures del municipi incloent-hi l’assignació de recursos humans 
suficients per al desenvolupament de les accions que siguen necessàries.  

8.- Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el 
desenvolupament del Pla d’Acció. 

9.- Comunicar els presents acords a la Direcció General de l’Energia de la Unió 
Europea via l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de València, per a fer possible les tasques de suport i coordinació. 

SEGON.- Facultar  l’Alcaldessa de Gandia per a representar a l’Ajuntament en la firma del 
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia i en qualsevol altres actuacions que 
requerisquen la seua execució. 

TERCER.- Encomanar a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures 
que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu 
del Pacte.’ 
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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.” 

Finalitzada la intervenció del regidor delegat de Gestió Responsable del Territori, 
l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple 
de la Corporació  per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.  

4.2.- Informació pública del Projecte d’Estudi de Detall illa 27 platja ‘Gran Manzana’ 
(exp. PP-824). 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia 
14 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge de data 8 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal 
següent: 

‘ANTECEDENTS 

1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió celebrada el 30 d’octubre
de 2017 admet el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte de l’Estudi de detall 
de la illa 27 de la platja, presentat per la mercantil Hotel Safari, SA, i en la mateixa data, en 
la seua qualitat d’Òrgan ambiental i territorial municipal (OATM), acorda iniciar el tràmit 
d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica pel procediment simplificat. 

2. La JGCG, en la seua qualitat d’OATM, en sessió de 5 de març de 2018, aprova la
resolució d’Informe Ambiental i Territorial Estratègic en el procediment simplificat 
d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l’Estudi de Detall de la illa 27 de 
la platja de Gandia per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

3. Durant la tramitació ambiental no s’ha rebut cap informe de les administracions i
associacions consultades. No obstant això, s’acorda demanar al redactor del projecte que 
presente un Text refós de l’ED, en el qual incorpore les modificacions de l’annex presentat 
el 28/09/2017, així com una valoració del projecte des de la perspectiva de gènere. 

4. En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s’ha inserit el DIE i 
l’esborrany de l’ED en el Portal de Transparència de la web municipal, 
http://serveis.gandia.org/forum/ des del 17/11/2017 fins el 4/12/2017 sense que es 
presentara cap al·legació o suggeriment. 

5. Amb data 7 de març de 2018, (registre d’entrada 9151) el tècnic redactor presenta el
Projecte d’Estudi de Detall, adaptat a la resolució d’informe ambiental, el qual es trasllada a 
la JGCG perquè l’aprove en la pròxima sessió. 
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6. L’Estudi d’integració paisatgística i l’Estudi de Detall que acompanyen el projecte d’Estudi
de Detall són els aprovats per la JGCG el 30/10/2017. 

7. Aquest Estudi de detall és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, ja que
es concreta en la regularització de les diferents construccions auxiliars existents a la 
parcel·la cadastral 5710101YJ4251S0001ST, per a millorar la imatge del conjunt edificatiu i 
permetre posteriors intervencions, i en cap cas afecta a elements bàsics del planejament, al 
model territorial previst ni als criteris respecte de la estructura general i orgànica del territori. 

8. Finalitzada la fase de tramitació ambiental de l’expedient, procedeix iniciar la seua
tramitació urbanística amb la submissió a informació pública del Projecte d’estudi de detall i 
documentació complementària.  

FONAMENTS JURÍDICS 

La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), aporta com a gran novetat la integritat en el 
tractament del territori, ja que d’una part harmonitza adequadament totes les escales 
espacials de la planificació i, d’altra, estableix un mecanisme d’elaboració i avaluació del pla 
on els aspectes ambientals, territorials, paisatgístics, econòmics i socials convergeixen en 
un mateix plànol per a contribuir a una visió més eficient de la planificació.  

D’aquesta manera, per a tramitar l’estudi de detall hem de distingir dues fases: 

— Una primera, preceptiva, de tramitació ambiental per a complir amb els objectius 
establerts en l’article 47 de la LOTUP i amb les directrius de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Avaluació Ambiental (LEA) 

— Finalitzada la tramitació de l’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada amb 
la resolució d’informe ambiental i territorial estratègic, procedirà iniciar la tramitació 
urbanística, segons disposa l’article 63.1 (del capítol V del llibre I) de la LOTUP «Els plans i 
programes es revisaran o modificaran pel procediment previst per a la seua aprovació o 
segons s’establisca en la seua normativa específica». 

L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així una 
vegada emesa la resolució d’informe ambiental i territorial, l’òrgan promotor adaptarà 
l’esborrany de modificació del pla als pronunciaments efectuats per les administracions 
consultades i redactarà el projecte de modificació puntual del Pla General perquè el Ple de 
l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període de vint dies, mitjançant: 

— Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

— Anunci en premsa 

— Anunci en el tauler municipal i en la pàgina web 

Finalitzat el període d’informació al públic, aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament. 

Remissió del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la Conselleria 
i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). 

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

ÚNIC.-Sotmetre el Projecte d’Estudi de detall de la illa 27 de la platja de Gandia «Gran 
Manzana» (i documentació complementària), consistent en la regularització de les diferents 
construccions auxiliars existents a la parcel·la cadastral 5710101YJ4251S0001ST (la qual 
té la consideració d’unitat urbana equivalent a una illa), amb façana als carrers Legazpi, 
Navegant i Les Barraques, per a definir altures, alineacions de les edificacions existents i de 
futures intervencions, a informació pública per termini de 20 dies —de conformitat amb l’art. 
57.1.a) de la LOTUP— mitjançant la inserció d’anuncis en un diari d’informació general, en 
el tauler municipal i en la pàgina web i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana..” 

INTERVENCIONS 
_____________________________________________________________________ 

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 
Urbans per 4 vots a favor (2 PSPV- PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 abstencions (4 PP i 1 C’s 
GANDIA), dictamina favorablement la  proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació 
per a la seua aprovació”. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple 
de la Corporació  per 11 vots a favor (7 PSPV- PSOE i 4 MÉS GANDIA) i 13 
abstencions (12 PP i 1 C’s GANDIA).  

4.3.- Projecte de reparcel·lació forçosa de la Unitat d’Execució del sòl urbà ARRU 
Simancas: tràmit d’audiència de la nova proposta de compte de liquidació definitiu 
(exp. PP-691). 

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia 
14 de març de 2018:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge de data 8 de març de 2018, en relació a l’assumpte de referencia i del tenor literal 
següent: 

‘ANTECEDENTS 

1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió ordinària celebrada el dia
2 de maig de 2017 acorda: 

Primero. Aprobar inicialmente la propuesta de Cuenta de Liquidación Definitiva del proyecto de 
Reparcelación del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Barrio de Simancas, todo 
ello de conformidad con la propuesta presentada por el Agente Urbanizador, la mercantil de 
capital exclusivo municipal INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, SA, que incorpora la siguiente 
documentación: 
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 Memoria justificativa

 Cuenta de liquidación definitiva

 Certificados finales de obra

 Documentos de adhesión de los propietarios afectados por la actuación

 Tasación derivada de los costes de realojos

 Traslado a la DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por el que se
comunican las ayudas destinadas a vivienda de protección pública

Segundo. Someter la Cuenta de Liquidación Definitiva a información pública durante un mes 
mediante publicación de edicto en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV); en un 
diario no oficial de amplia difusión en la localidad; en el tablón de anuncios y en la página web 
municipal. 

Tercero. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el 
DOCV, o desde el día siguiente de la recepción de la notificación caso de ser posterior. 

Cuarto. Practicar notificación individualizada a todos los afectados por el Proyecto de 
Reparcelación Horizontal, con el fin que estos puedan presentar las alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias que estimen convenientes. 

Quinto. Dar traslado de este Acuerdo al Agente Urbanizador, INICIATIVES PÚBLIQUES DE 
GANDIA, SA, y a los departamentos de Intervención y Tesorería municipales 

Sexto. Finalizado el periodo de información pública, y resueltas las alegaciones, si las hubiera, 
someter la Cuenta de Liquidación Definitiva a su aprobación por el Órgano municipal competente. 

Séptimo. Una vez aprobada definitivamente la cuenta de liquidación, se procederá a la exigencia 
y abono de las cuotas de edificación/urbanización previstas en la cuenta de liquidación definitiva. 

2. L’acord pel qual se sotmet a informació pública la proposta de Compte de Liquidació
Definitiu (CLD) del projecte de Reparcel·lació de l’Àrea de Rehabilitació i Regeneració 
Urbana (ARRU) de Simancas es publica en el diari Levante el 16 de maig de 2017 i en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 29 de maig de 2017. 

3. Paral·lelament a la tramitació de la liquidació provisional de la Reparcel·lació i a l’objecte
de disposar dels títols que permeten realitzar el lliurament dels habitatges, amb data 27 de 
setembre de 2017, l’empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA 
presenta instància de sol·licitud de qualificació provisional dels habitatges incorporats a 
l’Àrea De Regeneració I Renovació Urbana, qualificació concedida el 13 de novembre de 
2017 i notificada el 16 d’aquest mes i any. 

4. Amb data 2 de febrer de 2018 (registre d’entrada 4610) es rep resolució de la Direcció
General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de la Generalitat Valenciana en 
virtut de la qual es determina la subjecció de l’àmbit de regeneració urbana del projecte de 
Reparcel·lació de Simancas al règim previst en el Decret 189/2009, de 27 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de rehabilitació d’edificis i habitatges de la Generalitat Valenciana.  

En aquest sentit i de conformitat amb l’article 11 del referit reglament, i sense perjudici de la 
seua consideració tant en les declaracions responsables d’ocupació com en les 
qualificacions definitives, s’han d’incorporar les limitacions a la facultat de disposar en 
l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal i fer constar les ajudes rebudes en 
cadascun dels habitatges que han rebut subvenció. 

5. Pel que fa al càlcul de la quota de liquidació definitiva, s’integra per les càrregues de
reedificació, segons el cost real i definitiu de l’actuació, amb la deducció de l’import de les 
ajudes que s’han rebut a l’empara dels Convenis adoptats en la Comissió Bilateral del 
Ministeri de Foment i la Generalitat de 21 de setembre de 2010 i 28 d’octubre de 2015. 
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Així mateix, en la proposta de CLD s’han deduït les indemnitzacions de les despeses 
derivades dels drets de reallotjament i retorn previstos en l’art. 19 del Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació 
Urbana (LSRU) en relació amb l’art. 95 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP). 

L’actualització de la compensació derivada de les despeses de reallotjament i que consta 
com saldo creditor de la totalitat dels habitatges privats s’ha considerat com a càrrega de 
caràcter variable i actualització a la data prevista per al lliurament dels habitatges. 

6. Atès que la resolució de qualificació provisional dels habitatges incorporats a l’ARRU de
13 de novembre de 2017 modifica el règim jurídic d’aplicació als habitatges que han rebut 
ajudes públiques en el marc dels Convenis bilaterals citats es considera adequat atorgar un 
tràmit d’audiència als interessats abans de procedir a l’aprovació definitiva del CLD. Les 
al·legacions que ara es presenten seran incorporades a les ja presentades durant la 
primera informació al públic del compte de liquidació definitiu provisional realitzada sobre la 
base de l’Acord de la JGCG de 2/05/2017, i es procedirà a la seua contestació de manera 
acumulada. 

FONAMENTS JURÍDICS 

I. Tràmit d’audiència de conformitat amb el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) 
en relació amb l’article 162 de la LOTUP. 

II. Resolució de 13 de novembre de 2017 de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana, per la qual s’atorga la qualificació provisional d’actuació en ARRU. 

III. Article 90.3 de la LOTUP, que disposa

En la liquidació definitiva es tindran en compte:

a) Les càrregues i despeses prorrateables entre els adjudicataris de finques resultants, que
s’hagen produït amb posterioritat a l’acord d’aprovació de la reparcel·lació 

b) Els errors i omissions que s’hagen advertit amb posterioritat a aquest acord

c) Les rectificacions hi imposades per resolucions administratives o judicials posteriors

d) Les transmissions patrimonials i les noves càrregues i gravàmens que es produïsquen des
de la inscripció en el registre de la propietat i l’aprovació definitiva del Compte de liquidació 
definitiu 

IV. Disposició Transitòria Quarta de la Llei 5/2014, de 30 de juny, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge (LOTUP), que determina que a aquest PAI li resulta d’aplicació el 
règim jurídic previst en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana (LUV), i el seu reglament, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, del 
Consell (ROGTU). 

V. Atès que la reparcel·lació és un instrument de gestió urbanística, la competència per a 
dictar la resolució relativa a l’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del 
Projecte de Reparcel·lació de l’ARRU de Simancas correspondria a la Junta de Govern de 
la Ciutat de Gandia de conformitat amb el que disposa l’article 127.1.d) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

No obstant això, el nou compte de liquidació modifica la proposició jurídic-econòmica del 
programa, per la qual cosa la modificació s’ha d’aprovar pel mateix òrgan que la va aprovar 
inicialment, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 5/11/2009, de 
conformitat amb l’article 137.1 in fine de la LUV, en consonància amb l’actual article 124 de 
la LOTUP, en relació amb el 123.1.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
(LBRL). 
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Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la 
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Informar al públic la Memòria del compte de liquidació definitiu del projecte de 
Reparcel·lació de l’Àrea de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) de Simancas. 

SEGON. Concedir un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils a cadascun dels interessats en 
l’expedient perquè puguen formular les al·legacions que consideren convenients respecte 
del nou compte de liquidació derivat de la qualificació provisional de 13 de novembre de 
2017 de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

TERCER. Notificar de forma individualitzada a cada titular dominical i de drets l’extracte de 
la proposta de compte de liquidació definitiu amb la quantitat que resulte després d’aplicar 
els conceptes i càrregues que determinen el seu saldo definitiu. 

Habitatge Titular 
Compte Liq. 
Provisional 

CLD 
2/05/2017 

CLD 
actual 

QUART. Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la 
pàgina web de l’Ajuntament de Gandia. 

CINQUÈ. Per tractar-se d’un acte de tràmit, contra la present resolució no es podrà 
interposar recurs de forma separada, tot això sense perjudici de les al·legacions previstes 
en aquest tràmit de conformitat amb l’art. 112 de la LPACAP.’ 

INTERVENCIONS 
_____________________________________________________________________ 

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 
Urbans per 4 vots a favor (2 PSPV- PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 abstencions (4 PP i 1 C’s 
GANDIA), dictamina favorablement la  proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació 
per a la seua aprovació”. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple 
de la Corporació  per 11 vots a favor (7 PSPV- PSOE i 4 MÉS GANDIA) i 13 
abstencions (12 PP i 1 C’s GANDIA).  
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II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 7 DE FEBRER FINS L’11 
DE MARÇ DE 2018 (art. 73 ROPLE). 

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.  

2.-ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE 
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:   

2.1.- Dació de compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust corresponent al 4t 
trimestre de 2017 (Informesint núm. 0018 de 30/01/2018). 

El Secretari General Acctal. del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General 
Municipal, sobre seguiment del pla d’ajust corresponent al 4t trimestre de 2017 
(INFORMESINT núm. 0018 de data 30/01/2018).  

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’Informe de seguiment del pla d’ajust 
corresponent al 4t trimestre de 2017, anteriorment referenciat. 

2.2.- Dació de compte de l’informe de seguiment sobre l’execució del pressupost 
corresponent al 4t trimestre de 2017 (Informesint núm. 0057 de 19/02/2018). 

El Secretari General Acctal. del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General 
Municipal, sobre l’execució del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2017 
(INFORMESINT núm. 0057 de 19/02/2018). 

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’Informe de seguiment sobre l’execució 
del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2017, anteriorment referenciat. 

2.3.- Dació de compte de l’informe de morositat corresponent a l’exercici 2017 
(Informesint núms. 0058 de 19/02/2018 i 0059 de 20/02/2018). 

El Secretari General Acctal. del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General 
Municipal, sobre la morositat corresponent a l’exercici 2017 ( (INFORMESINT núms. 0058 
de  data 19/02/2018 i 0059 de data 20/02/2018).  

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’Informe de morositat corresponent a 
l’exercici 2017, anteriorment referenciat. 

2.4.- Dació de compte de l’informe de auditoria de registres comptables de factures 
corresponents a l’exercici 2017 (Informesint núm. 0082 de 26/02/2018). 

El Secretari General Acctal. del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General 
Municipal, de auditoria de registres comptables de factures corresponents a l’exercici 2017 
(INFORMESINT núm. 0082 de data 26/02/2018).  

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’Informe de auditoria de registres 
comptables de factures corresponents a l’exercici 2017, anteriorment referenciat. 
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"Se da cuenta de la propuesta formulada por el coordinador general de Economía y 
Hacienda, de fecha 12 de marzo de 2018, del tenor literal siguiente:  

'El artículo 29 de la Ley  Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, 
establece la obligación de realizar un Plan Presupuestario a medio plazo, el texto del citado 
artículo es el siguiente: 

Por otra parte, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concreta los aspectos del citado Plan 
Presupuestario. 

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

Se realiza a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

2.5.- Dació de compte de l’acord de la JGCG de 12/03/2018, pel qual s’aprova 
el Pla Pressupostari de l’Ajuntament  corresponent als exercicis 2019-2021. 

El Secretari General Acctal. del Ple dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 12 de març de 2018, sobre 
aprovació del Pla Pressupostari exercicis 2019-2021, sotmès a la consideració de la 
comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 14 de març de 
2018: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario de los ejercicios 2019/2021, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

PLAN PRESUPUESTARIO 2019/2021 

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

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su 
artículo 6 la obligación de remitir antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo 
con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 
que previamente suministre el Estado, los marcos presupuestarios a medio plazo en 
los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.  
Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan de Ajuste por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 15/07/2015, que fue valorado favorablemente por el Ministerio el 
19/10/2015, asimismo el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25/04/2016 aprobó una 
revisión del plan de ajuste con motivo del anticipo concedido al Ayuntamiento en virtud 
de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, habiéndose valorado 
favorablemente por el Ministerio mediante Resolución de 27/06/2016 (RE 23727de 
11/07/2016) y con posterioridad el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15/09/2016, 
ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29/07/2016, se revisa de nuevo el 
plan de ajuste con motivo de la solicitud al Fondo de Ordenación de la financiación de 
sentencia para el ejercicio 2017, y por último con fecha 31/07/2017 por acuerdo 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se revisa el Plan de Ajuste para solicitar la 
inclusión en el compartimento del  FO para 2018 y de la corcentación de un nuevo 
préstamo de 9,8 millones de euros para la liquidación del Parking del Prat, este último 
Plan fue valorado favorablemente  por el Ministerio. 

Se prevé por tanto  un marco presupuestario para  los años 2019 a 2021  basado en la 
estimación de la liquidación del ejercicio 2017 y el borrador de presupuesto de 2018 , 
teniendo en cuenta que se eliminan del Plan Presupuestario los créditos que de forma 
extraordinaria  se han contemplado en el borrador del presupuesto de 2018 tales 
como : 
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 Ajustes en créditos correspondientes al crédito correspondiente a facturas que
provienen de la liquidación de la mercantil  IPG SA . 

 Los capítulos 3 y 9 del Estado de Gastos se contemplan en función del cuadro
de amortización de la deuda existente para los ejercicios 2019, 2010 y 2021, 
pero se contemplan amortizaciones anticipadas en cada uno de los tres años. 

 Se cumplen las previsiones de gastos de los capítulos de personal y gasto
corriente en función de lo previsto en el plan de ajuste mencionado. 

 En relación a los ingresos no se prevee incremento impositivo, únicamente se
contempla el incremento vegetativo de los padrones y su valoración es en 
términos de recaudación y no de derechos reconocidos que se contempla en 
el Plan de ajuste 

 Se contempla en capítulo 9 de ingresos, el importe correspondiente al Fondo
de Ordenación de cada uno de los tres ejercicios. 

En consecuencia, el Plan Presupuestario para los ejercicios 2019 a 2021 
cumple el principio de estabilidad presupuestario y Regla de Gasto  y cuyos datos son 
los siguientes: 

INGRESOS CONSOLIDADOS 2019 2020 2021

Cap.1 44.087.795,22 44.749.112,14 45.420.348,83

Cap.2 2.226.949,26 2.260.353,50 2.294.258,80

Cap.3 9.061.049,91 9.196.920,66 9.334.829,47

Cap.4 16.336.547,02 16.581.310,22 16.829.744,87

Cap.5 590.051,75 598.902,52 607.886,06

Ingresos corrientes 72.302.393,15 73.386.599,05 74.487.068,03

Cap.6 0,00 0,00 0,00

Cap.7 0,00 0,00 0,00

Ingresos de capital 0,00 0,00 0,00

Ingresos NO financieros 72.302.393,15 73.386.599,05 74.487.068,03

Cap.8 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Cap.9 12.316.466,00 11.724.629,00 23.394.892,00

Ingresos financieros 12.416.466,00 11.824.629,00 23.494.892,00

TOTAL INGRESOS 84.718.859,15 85.211.228,05 97.981.960,03

comprobacio 0,00 0,00 0,00

GASTOS CONSOLIDADOS 2019 2020 2021

Cap.1 23.109.624,86 23.456.269,23 23.808.113,27

Cap.2 28.903.608,31 29.336.977,18 29.776.846,59

Cap.3 3.031.988,00 2.429.258,00 2.831.553,00

Cap.4 3.180.515,00 3.180.515,00 3.180.515,00

Cap.5 (1% gast.NO fin) 582.118,86 583.891,69 595.831,78

Gastos corrientes 58.807.855,03 58.986.911,11 60.192.859,64

Cap.6 4.604.462,00 2.604.462,00 2.604.462,00

Cap.7 331.700,00 331.700,00 331.700,00

Gastos de capital 4.936.162,00 2.936.162,00 2.936.162,00

Gastos NO financieros 63.744.017,03 61.923.073,11 63.129.021,64

Cap.8 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Cap.9 20.574.842,12 22.988.154,94 34.517.938,39

Gastos financieros 20.674.842,12 23.088.154,94 34.617.938,39

TOTAL GASTOS 84.418.859,15 85.011.228,05 97.746.960,03

comprobación 0,00 0,00 0,00

Diferencia 300.000,00 200.000,00 235.000,00

MARCO PRESUPUESTARIO 2019/2021

CONSOLIDADO
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2019 2020 2021

Ingresos no financieros 72.302.393,15 73.386.599,05 74.487.068,03

Gastos no financieros 63.744.017,03 61.923.073,11 63.129.021,64

Estabilidad 8.558.376,12 11.463.525,94 11.358.046,39

Ajustes -5.815.340,00 -5.832.330,00 -5.832.330,00

Estabilidad ajustada 2.743.036,12 5.631.195,94 5.525.716,39

Previsiones Deuda consolidada 2019 2020 2021

Deuda a largo 285.596.467,88 274.384.566,94 261.798.380,55

Deuda a corto 0,00 0,00 0

Total deuda viva a 31/12 285.596.467,88 274.384.566,94 261.798.380,55

Ratio Deuda via 395,00% 373,89% 351,47%

SEGUNDO.- Que por la Intervención General Municipal se remita dicha información, 
en la forma y contenido que dispone la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre y los 
modelos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el 
plazo previsto por dicho Ministerio. 
TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno de la adopción del presente acuerdo'.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, por unanimidad de sus miembros, 
aprueba la propuesta sobre el asunto de referencia". 

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’ acord de la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia de data  12/03/2018,  pel qual s’aprova el Pla Pressupostari de 
l’Ajuntament corresponent als exercicis 2019-2021, anteriorment transcrit. 
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3. PREGUNTES ORALS (art. 77.6)

1. La Sra. María Cristina Moreno (PP) formula un prec perquè, en dates
senyalades, es revisen els banys públics, ja que, en Falles, hi havia alguns tancats, 
com el del Mercat.  

- La Sra. Alcaldessa comenta, a aquest respecte, que, durant els dies de Falles, 
l’Ajuntament ha instal·lat diversos policlínics, fent un gran esforç per a donar servei 
a la ciutadania. No obstant això, desconeix aquesta incidència produïda al mercat.  

2. La Sra. María Cristina Moreno (PP) pregunta quan tindrà aquesta ciutat el seu
pressupost.  

- La Sra. Alcaldessa li contesta que, des de fa dos dies, l’Ajuntament té una 
resposta favorable de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i que, a partir d’ara, s’inicia el mecanisme per a 
l’aprovació del pressupost general i de la plantilla de personal.  

3. El Sr. Vicent Gregori (PP) sol·licita informació en relació amb el Decret núm.
7805, de data 14/12/2017, pel qual s’adjudica el contracte menor de serveis 
consistent en activitats d’oci i recreació de la regidoria d’Esports, per als districtes de 
Gandia. Pregunta quines activitats s’han realitzat al voltant d’aquest contracte.  

- La Sra. Lydia Morant li contesta que ho revisarà i li donarà la informació 
sol·licitada.  

- La Sra. Laura Morant informa que, amb aquest contracte, s’estan realitzant 
activitats d’animació per a tota la ciutadania.  

4. El Sr. Vicent Gregori (PP), en relació amb la gestió del Teatre Serrano per part
de l’Ajuntament, formula pregunta sobre les activitats realitzades, el seu cost i 
l’assistència de públic a cadascuna d’elles.  

- El Sr. Joan Muñoz li contesta que disposa de la informació sol·licitada des del mes 
de gener, la qual es facilitarà en la pròxima sessió de la Comissió d’Educació, 
Cultura, Festes i Esports.  

5. El Sr. Vicent Gregori (PP), pel que fa al contracte de gestió del servei públic de
les escoletes, considera que no s’han utilitzat les formes adequades de comunicació 
amb l’empresa que actualment està prestant el servei, ni amb la comunitat 
educativa, ni amb el Grup Popular. Per tant, sol·licita que es facilite tota la 
informació i que s’explique a la ciutadania.  
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- La Sra. Alcaldessa informa de com s’ha produït l’acord al si de la Junta de Govern 
de la ciutat de Gandia, en la sessió del dia 21/03/2018, i explica la situació actual del 
procediment d’adjudicació del contracte, derivat de l’esmentada acord i en execució 
d’aquest.  

Així mateix, la Sra. Alcaldessa comenta que la ciutadania tindrà les explicacions 
pertinents sobre aquest assumpte.  

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.10 
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a 
secretari general acctal. del Ple de la Corporació, done fe i certifique. 

L’ALCALDESSA           EL SECRETARI GENERAL ACCTAL. DEL PLE

(Acord JGCG26/02/2018) 

         Diana Morant Ripoll Francisco Rius Mestre 

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge) 
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