Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sra. María Carmen Román Escrivá (PP)
Sra. Gemma del Pilar García Tarancón (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. Daniel Martí Díaz (PP)

Sr. Josep Alandete Mayor (COMP+GNDU)
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (COMP+GNDU)
Sr. Ferran Martínez Mendoza (COMP+GNDU)
Sr. Nahuel González López (COMP+GNDU)
Sr. Pascal Serge Renoult Natiez (C’s)
Secretaria General del Pleno:
Sra. Vanesa Felip Torrent
Interventora General Municipal Acctal.
Sra. Gemma Barber Gracia

Excusa la no assistència el Sr.
Antonio Abad Rodríguez (PP).

Oberta la sessió per part de la Sra.
presidenta, s’inicia aquesta, d’acord
amb la relació dels assumptes
especificats en l’ordre del dia,
adaptat a l’estructura prevista en
l’article 68 del Reglament Orgànic
del Ple (ROPLE).

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Sr. José Manuel Prieto Part (GMS/PSOE)
Sra. Carmen Vicenta Fuster Mollà (GMS/PSOE)
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (GMS/PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (GMS/PSOE)
Vicente Joaquim Mascarell Tarrazona
(GMS/PSOE)
Sra. Lidia Morant Varó (GMS/PSOE)
Juan Salvador Gregori Escrivá (GMS/PSOE)
María Desamparados Victoria Soler (GMS/PSOE)
Ignacio Vicente Arnau Lorente (GMS/PSOE)
Juana Isabel Navarro Blasco (GMS/PSOE)

A la ciutat de Gandia, a les 10:07
hores del dia 21 de novembre de
2019, es reuneixen, al saló de
sessions de la casa consistorial, les
persones que es relacionen al
marge, membres de l’ajuntament,
sota la Presidència de la Sra.
alcaldessa Diana Morant Ripoll, on
actua com a fedatària pública la
Secretària General del Ple, Sra.
Vanesa Felip Torrent.
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ASSISTENTS
Alcaldessa
Sra.Diana Morant Ripoll (GMS/PSOE)
Regidors/es:

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
PEL PLE DEL L’EXCEL.LENTÍSSIM
AJUNTAMENT DE GANDIA EL DIA
21 DE NOVEMBRE
DE 2019,
ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Vanesa Felip Torrent ( 2 de 2 )
Secretaria General del Pleno
Data Signatura : 20/12/2019
HASH: b1e95b819239afb7951b73e94d6cde29

Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 20/12/2019
HASH: ebaeefb97e7a25183869499b7a9a009c

Unitat: Secretaria General
Expte.- PLN/2019/19

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

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES
SESSIONS ANTERIORS, DE 26 DE SETEMBRE, 15
D’OCTUBRE, 17 D’OCTUBRE I 28 D’OCTUBRE DE 2019.
El Ple de la Corporació, aprova, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors, i autoritza la seua transcripció al llibre d’actes corresponent.

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 4 de novembre de 2019, 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 als agents integrant del Cos de la Policia Local de
Gandia, que compleixen determinats requisits, Condecoració o Felicitació Pública, a
l’empara de l’article 1 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual
queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 18
d’octubre de 2019 pels integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, ajudant a un home
que estava penjant des de la passarel.la del Carrer Pinet, en el Barranc de Beniopa,
aconseguint rescatar-lo, pel que se sol·licita la condecoració o felicitació que a criteri de la
Instructora de l’expedient li corresponga a:
- Oficial Eva Llopis Aranda, Nº 46131205
- Oficial Antoni Català Martí, Nº 46131241
- Agent Jose Alberto Martínez Girbes, Nº 46131304
Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:
“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions
següents:...”

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve
regulat en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de

ACTA PLE

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 12 de
novembre de 2019, i del tenor literal següent:

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

(exp.
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2.- Condecoracions i felicitacions agents 46131205, 46131241 i 46131304
25026/2019

conformitat amb el paràgraf 1 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 el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent

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 Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 de l’esmentada
norma, als següents membres integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver
complit els requisits exigits en aquest precepte:

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

ACTA PLE

- Oficial Eva Llopis Aranda, Nº 46131205
- Oficial Antoni Català Martí, Nº 46131241
- Agent Jose Alberto Martínez Girbes, Nº 46131304

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

PROPOSTA D’ACORD

3.- Condecoracions i felicitacions 2019- DC-0008/2019, agents 46131075 i 46131370
(exp. 23484/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 12 de
novembre de 2019, i del tenor literal següent:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 15 d’octubre de 2019, 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 als agents integrant del Cos de la Policia Local de
Gandia, que compleixen determinats requisits, Condecoració o Felicitació Pública, a
l’empara de l’article 1 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels
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L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació per unanimitat dels seus membres.

cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
‘Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la
qual queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 16
de juliol de 2019 pels integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, en salvar a un nen
de 6 dies als braços de sa mare que estava amoratat practicant-li la maniobra de “ Heimlich”,
i aconseguint reanimar-lo fins l’arribada del servei sanitari, pel que se sol·licita la
condecoració o felicitació que a criteri de la Instructora de l’expedient li corresponga a:
- Agent Oscar Baez Morant, Nº 46131370
- Agent Rafael Sesé Rovira, Nº 46131075

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve
regulat en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de
conformitat amb el paràgraf 1 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 el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent

ACTA PLE

“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions
següents:...”

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:

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 Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 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:
- Agent Oscar Baez Morant, Nº 46131370
- Agent Rafael Sesé Rovira, Nº 46131075
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 Comissió de Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.
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PROPOSTA D’ACORD

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació per unanimitat dels seus membres.
4.- Condecoracions i felicitacions P.L.- DC-0007/209-Agents 46131042 i 46131232
(exp. 22693/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 12 de
novembre de 2019, i del tenor literal següent:

Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual
queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 19 de
setembre de 2019 pels integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, en salvar a un
home que pretenia llançar-se des d’el pont junt al Col.legi Gregori Maians, i que possant en
perill la seua vida al actuar sense arnés, van aconseguir salvar a l’home que va quedar
ingressat en psiquiatria de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, se sol·licita la
condecoració o felicitació que a criteri de la Instructora de l’expedient li corresponga a:

ACTA PLE

‘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 als agents integrant del Cos de la Policia Local de Gandia,
que compleixen determinats requisits, Condecoració o Felicitació Pública, a l’empara de
l’article 1 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels cossos de la
policia local de la Comunitat Valenciana.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 11 d’octubre de 2019, en relació a l'assumpte de
referència i del tenor literal següent:

Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:
“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions
següents:...”

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve regulat
en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat
amb el paràgraf 1 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 el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent
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- Agent Jose Miró Llopis, Nº 46131042
- Agent Natalia Bolufer Sendra, Nº 46131232

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 Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 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:
- Agent Jose Miró Llopis, Nº 46131042
- Agent Natalia Bolufer Sendra, Nº 46131232

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

5.- Sol·licitud a l'Agència de Seguretat i Emergències, medalla amb distintiu blanc
pels 25 anys d'antiguitat (exp. 22444/2019)

ACTA PLE

La Comissió de Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

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’.

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 1 d’octubre de 2019, en relació a l'assumpte de referència
i del tenor literal següent:
‘Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el qual es
sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de la Policia Local
de Gandia, que han superat els 25 anys de servici a aquest Ajuntament i compleixen
determinats requisits, la distinció anomenada Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, a
l’empara de l’article 5 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
Atés el que disposa l’article 5 de l’esmentada norma, segons el qual:
La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc s’entregarà al personal dels Cossos de policia
local, siga quina siga la seua categoria, quan es complisca, com a mínim, 25 anys de
servici prestat en algun o alguns dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i
s’haja tingut una trajectòria professional excepcional, sense que consten antecedents
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Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 12 de
novembre de 2019, i del tenor literal següent:

desfavorables en l’expedient personal per qualsevol tipus de delicte, falta o infracció
disciplinària, encara que hagen sigut cancel·lats.
A l’efecte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, es considerarà
servici el temps prestat en les situacions administratives de servici actiu, segona activitat
amb destinació, excedència per atenció de familiars i excedència per raó de violència de
gènere, així com en servicis especials quan esta última situació s’haja declarat per a
l’exercici d’activitats connexes amb la funció pública policial.
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.

- Inspector Marcos Antonio Miñana Catalá
- Oficial Juan Pedro Sánchez Frasquet
- Agent Vicente García Plá
- Agent Juan Vicente Cervera Chova
- Agent Jesús Torán Fuster
- Agent Juan Antonio Tornero Collado
- Agent Mª José Diaz Gutiérrez
- Agent Juan Antonio Castillo Cano
- Agent Baltasar Ferrer Chorro
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 Comissió de Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació per unanimitat dels seus membres.
6.- Condecoracions i felicitacions 2019-DC-0004/2019, agents 46131263 i 46131355
(exp. 16201/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 12 de
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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 Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blanc, prevista en l’article 5 de l’esmentada norma, als següents membres
integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver complit més de 25 anys de servici
en aquest Ajuntament i complir els requisits exigits en aquest precepte:

ACTA PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Per tot l’exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa mitjançant
decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule al Ple de la
Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació, Recursos Humans
i Seguretat Ciutadana, la següent

novembre de 2019, i del tenor literal següent:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Seguretat, Trànsit,
Mediació i Convivència, de data 11 de juliol de 2019, en relació a l'assumpte de referència i
del tenor literal següent:

Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:
“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions
següents:...”

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve
regulat en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de
conformitat amb el paràgraf 1 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 el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d’Administració, Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències de la Generalitat, a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció de Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 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:

ACTA PLE

- Agent Alberto Santapau Ribes, Nº 46131263
- Agent Gabriel Fernando Bardisa Montava, Nº 46131355
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Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual
queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 12 de
juny de 2019 pels integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, en salvar a un home
que havia patit una parada càrdio-respiratòria en el carrer Cardenal Cisneros, trobant-lo
estés en terra, i practicant-li la maniobra de reanimació cardiopulmonar, aconseguint que es
recuperara fins l’arribada dels serveis sanitaris (SAMU), se sol·licita la condecoració o
felicitació que a criteri de la Instructora de l’expedient li corresponga a:

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

‘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 als agents integrant del Cos de la Policia Local de
Gandia, que compleixen determinats requisits, Condecoració o Felicitació Pública, a
l’empara de l’article 1 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels
cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

- Agent Alberto Santapau Ribes, Nº 46131263
- Agent Gabriel Fernando Bardisa Montava, Nº 46131355
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 Comissió de Govern Interior, Contractació i Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.
.

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat de Cultura, Participació
Ciutadana, Qualitat i Memòria Democràtica, de data 8 de novembre de 2019, en relació a
l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

‘I. Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària celebrada el dia 15 de juny
de 2019, resulta necessari procedir a la constitució de les Juntes Municipals de Districte,
previ nomenament dels seus membres.
II. En aquest sentit, la Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter
reglamentari, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de maig de
2003, i publicada al BOP núm. 194 de data 16 d’agost de 2003, regula, en el Títol Setè
(arts. 27 a 41), les Juntes Municipals de Districte, com a òrgans territorials de gestió
desconcentrada, que possibiliten la participació dels ciutadans en el govern i l’administració
de la ciutat, sense perjudici del manteniment de la unitat de gestió i govern municipal.
III. En l’article 30 de la norma indicada es determina la composició de les Juntes Municipals
de Districte, les quals estaran integrades pel president i els vocals següents: un
representant membre corporatiu de cadascun dels partits polítics amb representació
municipal, designat pel seu Grup respectiu; sis representants del moviment veïnal, a
proposta de les associacions de veïns del districte corresponent, i cinc representants elegits
entre aquelles associacions l’àmbit funcional de les quals estiga situat en la demarcació de
la Junta de Districte.
IV. En virtut del que disposa l’article 31 d’aquesta norma reglamentària, correspon a
l’Alcaldia la facultat de nomenar i cessar el president de cada Junta de Districte, d’entre els

ACTA PLE

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen emès per Comissió de
Polítiques Socials, Salut, Drets de Ciutadania i Esports, en sessió celebrada el dia 13 de
novembre de 2019, i del tenor literal següent:
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7.- Expedient 25662/2019. Nomenament membres Juntes Municipals de districte.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

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

regidors de l’Ajuntament, de la qual cosa es donarà compte a la Corporació Municipal.
V. Així mateix, l’article 32 d’aquesta norma estableix el següent:
Poden ser vocals de les juntes municipals de districte, en representació dels veïns:
Les persones majors d’edat residents a l’àmbit territorial de la Junta Municipal de
Districte.
Aquells que treballen a l’àmbit territorial de la Junta Municipal de Districte i que, alhora,
mantinguen una presència activa en la vida organitzativa i associativa del districte
que integra la Junta Municipal.
En tot cas, els representants veïnals hauran de figurar inscrits en el cens electoral de la
cuitat i no estar inclosos en cap dels supòsits següents:

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 4196 de data 18 de juny de 2019 (publicat en el
BOPV núm. 138 de 19/07/2019), del qual es va donar compte al Ple de la Corporació en
sessió d’11de juliol, es van nomenar els presidents i presidentes de les Juntes Municipals
de Districte.
Atès que mitjançant l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en
sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2019 (punt 4 de l’ordre del dia), i a l’empara de
l’article 127.1.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
van designar els representants de la Corporació en les Juntes Municipals de Districte.
I, a la vista de les propostes formulades per les distintes associacions veïnals i d’àmbit
funcional o sectorial de cadascun dels districtes de Gandia, als efectes previstos en l’article
32.3 de la Carta de Participació Ciutadana, es formula al Ple de l’Ajuntament, previ
dictamen de la Comissió del Ple de Polítiques Socials, Salut, Drets de la Ciutadania i
Esports, la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Nomenar els membres de les Juntes Municipals de Districte, la composició de les
quals queda establerta en la forma següent:

ACTA PLE

Els membres de les juntes municipals de districte seran nomenats i cessats pel Ple de la
Corporació, a proposta de les entitats que representen (previstes en l’article 30 de la
Carta de Participació Ciutadana).
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b) Ser vocal d’una altra junta municipal de districte.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

a) En alguna causa d’inelegibilitat o incompatibilitat prevista en la legislació de
Règim Local o en la legislació de Règim Electoral, per al càrrec de regidor.

BENIOPA
Presidenta: Amparo Victoria Soler
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Ignacio Vicente Arnau Lorente (GMS/PSOE)
Nahuel González López (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Joana Tomás Más
Berta Sanz Navarro
Laura Morant Peiró
Maria del Carmen Xaixo Melis
Estela Castellà Serrano

ACTA PLE

Inmaculada Moratal Sanz
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Antonio Abad Rodríguez (PP)

Diego Almarza Moreno
Miguel Cebrián Monteagudo
Federico Boscá Bañuls
Juan Marino Gilabert Ruiz de Gordeju
Salvador Climent Bañuls

Secretària-Delegada: Gema Bañuls Climent
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ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

BENIPEIXCAR
Presidenta: Amparo Victoria Soler
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Ignacio Vicente Arnau Lorente (GMS/PSOE)
Nahuel González López (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
José Juan López Argumanez
Jesús Juan Ribes Romero
Jesús Castellà Julio
Rafael Vidal Roig
Andrea Verdeja Yerbes

ACTA PLE

Rafael Verdeja Monte

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Vicent Gregori Acosta (PP)

ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

María Verdeja Yerbes
Gisela Codina Orengo
Salvador Canet Olaso
Juan José Romero Martínez
Secretària-Delegada: Lisette Giménez Oñate
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María Gracia Gómez Malagón

CENTRE HISTÒRIC

President: Josep Alandete Mayor
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Lydia Morant Varó (GMS/PSOE)
Ferran Martínez Mendoza (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Juan Hernández Bañuls
Maria Ángels Durà Miralles
José Óscar Franco Bonet
Felipe José Rodelgo Palau
María Jesús Carbó Gavilá
ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

ACTA PLE

José Andrés López Muñoz
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Gemma del Pilar García Tarancón (PP)

Vicente Giner Bou
Bernardo Mendieta Climent
Miguel Pérez Peiró
Isabel Solivares Ripoll
Secretari-Delegat: Joan Fuster Peiró
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Carlos Costa Carbó

COREA
President: José Manuel Prieto Part
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Carmen Fuster Mollá (GMS/PSOE)
Alícia Izquierdo Sesé (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)
María Cristina Moreno Borrás (PP)

Alfonso Rufat Moragues
Francisco Román González
Francisco González García
Marisa Bataller Faus
Rafael Pascual Climent

ACTA PLE

Salvador Soler Pellicer
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ASSOCIACIONS DE VEÏNS

ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

Javier Seguí Marí
Ana Sabater García
Salvador Gregori Cervera
Cristina Lena Martínez
Secretari-Delegat: Juan Ruiz Casado
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Javier Cabrera Vidal

EL.LÍPTICA-REPÚBLICA ARGENTINA
President: Salvador Gregori Escrivá
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS:
Juana Isabel Navarro Blasco (GMS/PSOE)
Alícia Izquierdo Sesé (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
José Luis Calafat Monzó
Elisa Carbó Pérez
Silvia Moncho Amor
Vicent Arnau Deusa
Jose Luís Cantal Mínguez

ACTA PLE

Mireia Santulario Orengo
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Víctor Soler Beneyto (PP)

Nieves Arenas Peiró
Alfonso Tormo Mullor
Andrés Puig de la Muela
María Dolores Domínguez Coronado
Guillermo Frasquet Llopis
Secretari-Delegat: José Tarrasó Cruz
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ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

GRAU-VENÉCIA-RAFALCAID
President: Miguel Àngel Picornell Canut
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Liduvina Gil Climent (GMS/PSOE)
Josep Alandete Mayor (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Carles Meseguer Almiñana
María José Aleixit Palacios
José Andrés Serralta
Antonia Parreño Giménez
Esther Lloret Lloret

ACTA PLE

Sebastián Giner Cabrera
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Antoni Rodríguez Aparisi (PP)

José Santiago Mengual
Manuel Vicente García Pérez
Elena Moncho Palacio
Antonio Manuel Sendra García
Teresa Sabrina Pérez Sanchis
Secretari-Delegat: Juan Sanjuan Navarro
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ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

MARXUQUERA
President: José Manuel Prieto Part
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Miguel Ángel Picornell Canut (GMS/PSOE)
Ferran Martínez Mendoza (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Emilio Pérez Belda
Salvador Ferrer Alemany
Jesús Santandreu Mañó
Juan Bautista Mahíques Izquierdo
Gabriel Fernández Roger

ACTA PLE

Jovi Ordines Más
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Vicent Gregori Acosta (PP)

Alberto Roig Martínez
Jacobo Romero Roig
Vicente Alonso Cerdá
Susana Lourdes Giner Estruch
Alfredo Camarena López

Secretari-Delegat: Óscar Bertó Ferrándiz
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ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

PLATJA
President: Ferran Martínez Mendoza
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Vicent Mascarell Tarrazona (GMS/PSOE)
Nahuel González López (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)
Daniel Martí Díaz (PP)

José Gijón Molina
Maria Jesús Granero Parreño
Maria Luisa Boscà Sanfelix
José Ramón Cases Gallardo
Josefa Blasco Poveda

ACTA PLE

Francisco Pajares Moreno
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ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Luís Román Castro
Iñaki Bergado Pereda
Francisco Romero kern
Jorge M. González Rodríguez
Vicente Frasquet Más

Secretari-Delegat: Marcel·lí Pérez Martínez
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ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

RAVAL
Presidenta: Amparo Victoria Soler
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS:
Lydia Morant Varó (GMS/PSOE)
Josep Alandete Mayor (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)

ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Luis Moncho Gavilá
Antonio Orengo Pastor
Diego Morant Peret
Juan Sanchis Serra
Josefa Estruch Sancho

ACTA PLE

Elena Sánchez Sánchez
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Mª Carmen Román Escrivá (PP)

ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

José Antonio Payán Pintado
José Luís Martín Soler
Juan Hernández Moncho
Tatiana Pascual Fayos
Secretari-Delegat: Miguel Marco García
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José Fernando Tarrazó Martí

ROÍS DE CORELLA-HOSPITAL I ADJACENTS
President: Nahuel González López
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Liduvina Gil Climent (GMS/PSOE)
Ferran Martínez Mendoza (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)
Guillermo Barber Fuster(PP)

Marga Soler Vidal
Mª José Vidal Morant
Isabel Aguado Moreno
María del Rosario Patiño
Francisca Rodríguez Arlandis

ACTA PLE

Rosa María Mompó Perelló
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ASSOCIACIONS DE VEÏNS

ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

José Juan Castellá Peris
María José del Olmo Muñoz
José Antonio Lozano Huerta
Joaquín Barber Peiró
Secretària-Delegada: Isabel Bononad Tomás
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Julio Cantó Barreres

SANTA ANNA
Presidenta: Alícia Izquierdo Sesé
Vocals:
GRUPS MUNICIPALS
Salvador Gregori Escrivá (GMS/PSOE)
Nahuel González López (COMP+GNDU)
Pascal Renoult Natiez (C’s GANDIA)
Vicent Gregori Acosta (PP)

Mayte Vidal Nogueres
Felipe Mahiques Gómez
Violeta Miret Borrull
José Ramón Sanfelix Juan
Antonio Asunción Crespo
ASSOCIACIONS D’ÀMBIT FUNCIONAL/SECTORIAL

ACTA PLE

Paqui García Bullón
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ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Jordi Pérez Castelló
Mayte Aranda Vidal
Carmen Aroca Navarro
Salvador Mayor Miret
Secretari-Delegat: Juan Ruiz Casado
SEGON. Procedir a la constitució de les Juntes Municipals de Districte, als efectes del seu
funcionament, de conformitat amb el que preveu la Carta de Participació Ciutadana.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i al departament de Participació Ciutadana,
per al seu coneixement i als efectes oportuns, i inserir en la intranet i en la web municipal,
per a coneixement general’.
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Ana María Almedros Nogueres

La Comissió de Polítiques Socials, Salut, Drets de Ciutdania i Esports, per unanimitat dels
seus membres dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació”.
.
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació per unanimitat dels seus membres.
8.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Reparacions varies en el centre públic CEIP Botànic
Cavanilles (Exp. 23755/2019).

"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 31 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

1. Amb data 12 d’agost de 2019, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA,
amb CIF P4613300E, l'actuació REPARACIONS VÀRIES en el centre públic CEIP BOTÀNIC CAVANILLES, codi 46027000, amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import de
92.132,43 euros, a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport.

ACTA PLE

‘Antecedents

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:

2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:
2019................ 92.132,43 euros
2020................ 0 euros
3. El punt 4 de la resolució de 3/04/2019 per la qual es concedeix la delegació, estableix:
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

4. Atès la resolució de la delegació s’ha demorat i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 s’iniciarà el procediment per a la
contractació del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres,
per la qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.
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2018................ 0 euros

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. Resolució de 3 d’abril de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E,
l'actuació REPARACIONS VÀRIES en el centre públic CEIP BOTÀNIC CAVANILLES, codi
46027000, dins del programa Edificant.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: REPARACIONS VÀRIES
en el centre públic CEIP BOTÀNIC CAVANILLES, codi 46027000, de data 12/08/2019 en
els termes següents:
2020................ 92.132,43 euros
2021................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.

ACTA PLE

2019................ 0 euros

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

PROPOSTA D’ACORD

La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 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 amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).
9.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Habilitació saló usos múltiples - ampliació serveis substitució fusteries i caldera calefacció en el centre públic CEIP Benipeixcar(Exp.
23753/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
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Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Botànic Cavanilles’.

"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 21 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘Antecedents

2018................ 0 euros
2019................ 376.062,05 euros

La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte d’obres, per la qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.
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. Resolució de 23 de maig de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà Ibáñez, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E, l'actuació HABILITACIÓ SALÓ USOS MULTIPLES - AMPLIACIÓ SERVEIS – SUBSTITUCIÓ
FUSTERIES I CALDERA CALEFACCIÓ en el centre públic CEIP BENIPEIXCAR, codi
46017419, dins del programa Edificant.
III. Resolució de 23 de novembre de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i

ACTA PLE

3. El punt 4 de la resolució de 23/05/2018 per la qual es concedeix la delegació, estableix:
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2. Per resolució de 23 de novembre de 2018 del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà Ibáñez, es reajusten les anualitats previstes per a aquesta actuació
(exp. 6.959), les quals queden fixades així:

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

1. Amb data 23 de maig de 2018, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA,
amb CIF P4613300E, l'actuació HABILITACIÓ SALÓ USOS MÚLTIPLES - AMPLIACIÓ
SERVEIS – SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I CALDERA CALEFACCIÓ en el centre públic
CEIP BENIPEIXCAR, codi 46017419, amb la finalitat que les instal·lacions resultants
d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import de
376.062,05 euros, a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport.

Esport, Vicent Marzà Ibáñez, per la qual es reajusten les anualitats previstes per a l'actuació HABILITACIÓ SALÓ USOS MULTIPLES - AMPLIACIÓ SERVEIS – SUBSTITUCIÓ
FUSTERIES I CALDERA CALEFACCIÓ en el centre públic CEIP BENIPEIXCAR, expedient
6.959.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent
PROPOSTA D’ACORD

2020................ 366.321,55 euros
2021................ 0 euros

Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Benipeixcar’.
La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 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 amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).
10.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Reparacions vàries en el centre públic CEIP Sant
Francesc de Borja (Exp. 23752/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 21 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘Antecedents
1. Amb data 15 d’abril de 2019, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vi-

ACTA PLE

Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
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2019................ 9.740,50 euros

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: HABILITACIÓ SALÓ
USOS MÚLTIPLES - AMPLIACIÓ SERVEIS – SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I CALDERA CALEFACCIÓ en el centre públic CEIP BENIPEIXCAR, codi 46017419, de data 23/05/2018, i
la posterior de 23/11/2018 de reajustament, en els termes següents:

cent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA,
amb CIF P4613300E, l'actuació REPARACIONS VÀRIES en el centre públic CEIP SAN
FRANCISCO DE BORJA, codi 46004176, amb la finalitat que les instal·lacions resultants
d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import de
578.103,84 euros, a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport.
2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:
2018................ 0 euros
2019................ 578.103,84 euros
2020................ 0 euros

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.

ACTA PLE

La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

3. El punt 4 de la resolució de 15/04/2019 per la qual es concedeix la delegació, estableix:

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. Resolució de 15 d’abril de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E,
l'actuació REPARACIONS VÀRIES en el centre públic CEIP SAN FRANCISCO DE BORJA,
codi 46004176, dins del programa Edificant.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
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Fonaments Jurídics

de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: REPARACIONS VÀRIES
en el centre públic CEIP SAN FRANCISCO DE BORJA, codi 46004176, de data 15/04/2019
en els termes següents:
2019................ 0 euros
2020................ 578.103,84 euros
2021................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.

La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 PP i 1 C’s Gandia), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació".

11.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Reparació pati, nucli de serveis, coberta –
Rehabilitació saló d’actes i gimnàs en el centre públic CEIP Joan Martorell (Exp.
23746/2019)

ACTA PLE

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

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

"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 21 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘Antecedents
1. Amb data 3 d’abril de 2019, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent
Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF
P4613300E, l'actuació REPARACIO PATI, NUCLI DE SERVEIS, COBERTA - REHABILITACIO SALO D'ACTES I GIMNAS en el centre públic CEIP JOAN MARTORELL, codi
46004188, amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten una
adequada execució de la tasca educativa, per import de 471.975,23 euros, a càrrec dels
crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa pressupostari
422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
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Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:

2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:
2018................ 0 euros
2019................ 471.975,23 euros
2020................ 0 euros
3. El punt 4 de la resolució de 3/04/2019 per la qual es concedeix la delegació, estableix:

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. Resolució de 3 d’abril de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E,
l'actuació REPARACIO PATI, NUCLI DE SERVEIS, COBERTA - REHABILITACIO SALO
D'ACTES I GIMNAS en el centre públic CEIP JOAN MARTORELL, codi 46004188, dins del
programa Edificant.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: REPARACIO PATI, NUCLI DE SERVEIS, COBERTA - REHABILITACIO SALO D'ACTES I GIMNAS en el centre
públic CEIP JOAN MARTORELL, codi 46004188, de data 3/04/2019 en els termes següents:
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Fonaments Jurídics

ACTA PLE

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

2019................ 0 euros
2020................ 471.975,23 euros
2021................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Joan Martorell’.

12.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Demolició edifici annex – Actuacions al pati (serveis,
pistes esportives, porxe, tancament) en el centre públic CEIP Roís de Corella (Exp.
23742/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:

ACTA PLE

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 PP i 1 C’s Gandia), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació".

"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 21 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

1. Amb data 3 d’abril de 2019, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent
Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF
P4613300E, l'actuació DEMOLICIO EDIFICI ANNEX - ACTUACIONS AL PATI (SERVEIS,
PISTES ESPORTIVES, PORXE, TANCAMENT) en el centre públic CEIP ROÍS DE CORELLA, codi 46004231, amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import d’ 1.053.064,24 euros, a
càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa
pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:
2018................ 0 euros
2019................ 1.053.064,24 euros
2020................ 0 euros
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‘Antecedents

3. El punt 4 de la resolució de 3/04/2019 per la qual es concedeix la delegació, estableix:
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

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. Resolució de 3 d’abril de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E,
l'actuació DEMOLICIO EDIFICI ANNEX - ACTUACIONS AL PATI (SERVEIS, PISTES ESPORTIVES, PORXE, TANCAMENT) en el centre públic CEIP ROÍS DE CORELLA, codi
46004231, dins del programa Edificant.

ACTA PLE

Fonaments Jurídics

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.

PROPOSTA D’ACORD
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: DEMOLICIO EDIFICI ANNEX - ACTUACIONS AL PATI (SERVEIS, PISTES ESPORTIVES, PORXE, TANCAMENT)
en el centre públic CEIP ROÍS DE CORELLA, codi 46004231, de data 3/04/2019 en els termes següents:
2019................ 0 euros
2020................ 804.758,12 euros
2021................ 248.306,12 euros
2022................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
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Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent

Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEIP Roís de Corella’.
La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 PP i 1 C’s Gandia), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació’.

"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 22 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘Antecedents
1. Amb data 19 de desembre de 2018, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E, l'actuació CONSTRUCCIÓ AULARI NOU I REPARACIÓ COBERTES en el centre públic IES VELES E VENTS, codi 46022181, amb la finalitat que les
instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca
educativa, per import d’1.319.458,41 euros, a càrrec dels crèdits consignats en el capítol
VII, «Transferències de capital» del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:
2018................ 0 euros
2019................ 1.319.458,41 euros
2020................ 0 euros
3. El punt 4 de la resolució de 19/12/2018 per la qual es concedeix la delegació, estableix:
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

ACTA PLE

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
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13.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Construcció aulari nou i reparació cobertes en el
centre públic CEIP Veles e Vents (Exp. 23736/2019)

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.
Fonaments Jurídics

II. Resolució de 19 de desembre de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF
P4613300E, l'actuació CONSTRUCCIÓ AULARI NOU I REPARACIÓ COBERTES en el
centre públic IES VELES E VENTS, codi 46022181, dins del programa Edificant.

PROPOSTA D’ACORD
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: CONSTRUCCIÓ AULARI
NOU I REPARACIÓ COBERTES en el centre públic IES VELES E VENTS, codi 46022181,
de data 19/12/2018 en els termes següents:

ACTA PLE

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

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.

2020................ 1.008.265,33 euros
2021................ 311.193,08 euros
2022................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Veles e Vents’.
La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 PP i 1 C’s Gandia), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació’.
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2019................ 0 euros

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).
14.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Ampliació i obres diverses en el centre públic CEE
Enric Valor (Exp. 23727/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 22 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

2. Per resolució de 23 de novembre de 2018 del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà Ibáñez, es reajusten les anualitats previstes per a aquesta actuació
(exp. 3.434), les quals queden fixades així:
2018................ 0 euros

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

1. Amb data 15 d’octubre de 2018, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA,
amb CIF P4613300E, l'actuació AMPLIACIÓ I OBRES DIVERSES en el centre públic CEE
PÚB. COMARCAL ENRIC VALOR, codi 46023080, amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import de 576.828,32 euros, a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències
de capital» del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport.

ACTA PLE

‘Antecedents

2019................ 576.828,32 euros

La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.
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3. El punt 4 de la resolució de 19/12/2018 per la qual es concedeix la delegació, estableix:

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. Resolució de 15 d’octubre de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E,
l'actuació AMPLIACIÓ I OBRES DIVERSES en el centre públic CEE PÚB. COMARCAL ENRIC VALOR, codi 46023080, dins del programa Edificant.

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: AMPLIACIÓ I OBRES DIVERSES en el centre públic CEE PÚB. COMARCAL ENRIC VALOR, codi 46023080, de
data 15/10/2018, i la posterior de 23/11/2018 de reajustament, en els termes següents:

ACTA PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

III. Resolució de 23 de novembre de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà Ibáñez, per la qual es reajusten les anualitats previstes per a l'actuació AMPLIACIÓ I OBRES DIVERSES en el centre públic CEE PÚB. COMARCAL ENRIC
VALOR, expedient 3.434.

2019................ 0 euros
2020................ 576.828,32 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar del CEE Enric Valor’.
La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 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 amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).
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2021................ 0 euros

15.- Pla Edificant. Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
modificació de les anualitats previstes en la resolució de la delegació de
competències per a l’actuació Rehabilitació en el centre públic IES María Enríquez
(Exp. 23721/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
"Es dóna compte de la proposta presentada per la Sra. alcaldessa, de data 22 d’octubre de
2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

2018................ 0 euros
2019................ 1.476.761,26 euros
2020................ 0 euros
3. El punt 4 de la resolució de 19/12/2018 per la qual es concedeix la delegació, estableix:
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes en aquesta resolució
tindrà una vigència temporal determinada per les anualitats contemplades en el punt primer
d'aquesta resolució. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de l'Ajuntament, i
mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins
del període temporal determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre.

4. Atès que la tramitació dels expedients de contractació per a redactar els projectes s’ha
allargat més del previst a conseqüència de l’entrada en vigor l’1 de març de 2018 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’acumulació de treball dels diferents departaments municipals implicats, l’últim trimestre de 2019 se seleccionarà l’adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres, per la
qual cosa és necessari reajustar les anualitats previstes.
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 compe-
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2. En aquesta resolució es preveu que tot l’import del finançament es compute en l’exercici
2019, és a dir:

ACTA PLE

1. Amb data 19 de desembre de 2018, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, dins del programa Edificant, finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF P4613300E, l'actuació REHABILITACIÓ en el centre públic IES MARIA ENRÍQUEZ, codi 46004221, amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació
permeten una adequada execució de la tasca educativa, per import d’1.476.761,26 euros, a
càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII, «Transferències de capital» del programa
pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

‘Antecedents

tent 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. Resolució de 19 de desembre de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà Ibáñez resol, per a finançar l'Ajuntament de GANDIA, amb CIF
P4613300E, l'actuació REHABILITACIÓ en el centre públic IES MARIA ENRÍQUEZ, codi
46004221, dins del programa Edificant.
Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis bàsics la següent

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la modificació
de les anualitats previstes en la resolució de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Gandia per a l'actuació: REHABILITACIÓ en el
centre públic IES MARIA ENRÍQUEZ, codi 46004221, de data 19/12/2018 en els termes següents:
2019................ 0 euros
2020................ 1.125.014,44 euros
2022................ 0 euros
Segon. Incorporar el certificat d’aquest acord a la plataforma Edificant perquè continue la
tramitació de l’expedient.
Tercer. Donar compte del present acord als Departaments d’Urbanisme, de Contractació,
d’Educació i a la Intervenció municipal.

ACTA PLE

2021................ 351.746,82 euros

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

PROPOSTA D’ACORD

La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 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 amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1 abstenció (C’s Gandia).
16.- Habilitació per a la presentació de programa d'actuació aïllada en l'àmbit de la
parcel·la de sòl urbà situada en l'avinguda de la Medicina, carrer Jaume Roig i Arnau
de Vilanova corresponent a la unitat d'execució de Sanxo Llop (Exp. 6367/2019)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat d’Urbanisme, de data 12
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Quart. Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’IES Maria Enríquez’.

de novembre de 2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:
‘Antecedents
1r) El Ple de l'Ajuntament de Gandia, en sessió ordinària celebrada el 22 de novembre de
2018, va acordar iniciar l'expedient de resolució del contracte amb l'Agent urbanitzador
Aplicació de Programes Urbanístics, SA (APRUSA) subscrit per al desenvolupament del
Programa d'Actuació Integrada (PAI) Sanxo Llop per a la seua posterior continuació
mitjançant la modalitat de gestió directa.

A. La demora en el compliment dels terminis per part del Contractista/Urbanitzador (Art.
143.2 LUV, Art. 336 i 337 ROGTU en relació amb 111.e TRLCAP)
B. L'obstaculització per l'Urbanitzador de l'exercici dels drets i deures urbanístics dels afectats per la Programació, especialment el deure d'informació (Art. 143.2 *LUV)
D. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. (Art. 143.2 LUV en
relació amb l'Art. 111.g TRLCAP).
E. L'ncompliment de l'obligació de pagament de l'import compromés per a l'expropiació
d'immobles en la zona de la glorieta 3
F. No adaptació del projecte d'urbanització a la 1a Modificació del Pla Parcial

ACTA PLE

C. L'incompliment dels compromisos complementaris

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

2n) Havent-se tramitat el corresponent expedient administratiu i una vegada obtingut
l'Informe favorable del Consell Jurídic Consultiu, amb data de 16 de maig de 2019 per part
de l'Ajuntament en Ple es va acordar la resolució de l'adjudicació de la condició d'agent
urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada UE Sanxo Llop a la mercantil APLICACIÓ
DE PROGRAMES URBANÍSTICS, SA, en raó als següents incompliments del conveni de
caràcter greu o essencial:

3r) Una vegada resolt el Programa d'Actuació Integrada, es presenta escrit per part de la
Mercantil VERNIPRENS SL, propietària de la parcel·la d'ús terciari de 2.694 m2 (oficines i
serveis) situada en l'Avinguda de la Medicina i els carrers Jaume Roig i Arnau de Vilanova,
en virtut del qual se sol·licita la recepció provisional dels àmbits de la unitat d'execució així
com l'obtenció de la declaració responsable de primera ocupació i de les llicències
d'obertura que corresponguen.
4t) Considerant els antecedents que es deriven de l'expedient administratiu, la parcel·la
sobre la qual se sol·licita la recepció disposa de llicència d'obres condicionada per part de
l'Ajuntament, mitjançant el Decret 2011-5308, EXP O-350/2011, de 28 octubre 2011.
Aquesta llicència es va concedir subjecta a les condicions urbanístiques que a continuació
es relacionen:
a)

Dipositar el projecte d'execució i autoritzar-lo.

b) Compliment de l'art 163 en relació amb l'art 182.2 LUV quant a les condicions
corresponents a la simultaneïtat de les llicències d'urbanització i edificació.
Havent-se donat trasllat de l'expedient complet al Departament d'Urbanisme, els serveis
tècnics de l'Ajuntament de Gandia emeten informe amb els següents foments de dret i
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G. No haver acreditat el pagament de la indemnització corresponent als propietaris de la
parcel·la inicial 108 en la seua condició de creditora neta de la reparcel·lació.

proposta d'acord,
Fonaments de dret
ÚNIC. Conseqüències i efectes de la rescissió de la condició d'Agent urbanitzador i la
possibilitat d'acordar la gestió de parcel·les en avançat procés d'urbanització a través de
Programes d'actuació aïllada.
Pel que fa a aquesta qüestió i en el marc del que es preveu en l'art. 163.2 LOTUP,
l'Administració, en resoldre i declarar la caducitat d'un Programa d'Actuació Integrada,
podrà entre altres extrems:

S'adjunta com a Planòl d'Informació, l'àmbit objecte del Programa d'Actuació Aïllada en el
marc del que es preveu en l'art. 69.5 LOTUP.

Planòl d'emplaçament.

ACTA PLE

En aquest sentit, i considerant la petició de l'empresa promotora, i considerant la seua
avançada situació d'urbanització, no s'aprecia obstacle perquè la parcel·la objecte d'informe
puga gestionar la seua definitiva urbanització en el marc d'un Programa d'Actuació Aïllada,
amb les formalitats previstes en la Llei 5/2014 de 25 de juliol d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Habitatge.
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b) Iniciar el procediment per a la seua consideració com a sòl urbà, dels terrenys que, tenint
en compte l'avançat de les obres d'urbanització, siga possible concloure-les en el règim de
les actuacions aïllades, autoritzant-se al seu propietari la seua completa terminació.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

a) Declarar l'edificabilitat d'aquells solars els propietaris dels quals hagen contribuït
legalment a les càrregues d'urbanització.

Planòl d'informació de l'àmbit PAA

Segon. Emplaçar a la mercantil VERNIPRENS SL per a l'aportació de l'Alternativa tècnica del PAA
així com la seua proposició jurídic-econòmica. L'alternativa tècnica ha d'incloure necessàriament el
corresponent Projecte d'Urbanització que incorpore la completa finalització de les obres
d'urbanització de l'àmbit afectat a fi de que la parcel·la dispose de la preceptica condició de solar.
Tercer. Les obres d'urbanització corresponent al Programa han de ser costejades íntegrament pel
promotor d'aquesta, sense que, de cap manera, li exonere del pagament de la resta de les obres
d'urbanització que consten en el compte de liquidació provissional de la reparcel·lació que en
qualsevol cas han d'estar garantides mitjançant qualsevol de les modaliats previstes en la legislació
en matèria de contractes.
Quart. Notificar el present acord als diferents interessats en l'expedient administratiu’.

La Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, amb 6 vots a favor
(4 GMS-PSOE i 2 COMP+GNDU) i 4 abstencions (3 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 amb 23 vots a favor (11 GMS-PSOE, 8 PP i 4 COMP+GNDU) i 1
abstenció (C’s Gandia).
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Primer. Admetre i autoritzar l'execució, mitjançant la tramitació d'un Programa d'Actuació Aillada
(PAA), de les obres d'urbanització de la UE Sector Sanxo Llop, corresponents a la parcel·la de sòl
urbà situada a l'av. de la Medicicina, c/ Jaume Roig i c/ Arnau de Vilanova.

ACTA PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la
Comissió del Ple Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics la següent

17.- Modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General (83a. MOE PG).
Redistribució xarxa primària zona Roís de Corella. Nova informació pública del
Projecte de la 83a. MOE PG (Exp. 11561/2018)
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent, emès per la
Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de novembre de 2019:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor delegat d’Urbanisme, de data 13
de novembre de 2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

3. Durant la tramitació autonòmica s’han presentat al·legacions i s’han recaptat informes
sectorials que obliguen a retrotreure actuacions i fer una nova exposició al públic de
l’expedient.
4. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada l’11 de novembre de
2019 aprova el nou Estudi d’Integració Paisatgística, que incorpora el Pla de Participació
Pública, i el Projecte de la 83a. Modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla
General, adaptat a les consideracions recollides en l’informe del Servei d’Infraestructura
Verda i Paisatge.
5. La present modificació, és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat i en
cap cas afecta a elements bàsics del planejament, al model territorial previst ni als criteris
respecte de la estructura general i orgànica del territori.
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 una modificació del planejament hem de distingir dues
fases:
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2. Conclosa la tramitació municipal de la 83a. MOE PG de Gandia, es remet l’expedient
administratiu degudament diligenciat (Certificat 2019-0814) i el projecte de modificació
(Certificat 2018-1132) a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, interessant la seua aprovació definitiva, conforme al que disposa l’article 44.2.c) de
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

ACTA PLE

1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 17 d’abril de 2019, aprova
provisionalment el Projecte de la 83a. Modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla
General, una vegada finalitzat el període d’informació al públic acordat pel mateix òrgan el
20 de desembre de 2018.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

‘Antecedents

— 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 quaranta-cinc dies,
mitjançant:

En relació amb el 53.2 de la LOTUP quant a la consulta a les administracions públiques i
persones interessades, així com la direcció electrònica per a la consulta dels documents
que integren els projectes.
Finalitzat el període d’informació al públic, aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament i
remissió del projecte i l’expedient a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat instant l’aprovació definitiva.
Inscripció del projecte en el al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la
Conselleria i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).
Aquesta modificació és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, però
incideix en l’ordenació estructural del Pla General, atès que la parcel·la afectada forma part
de la Xarxa Primària, per la qual cosa la competència per a l’aprovació definitiva correspon
a la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2.c) de la LLOTUP.
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 Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Retrotraure les actuacions i, en conseqüència, sotmetre, de nou, el Projecte de la
83a. Modificació de l’Ordenació Estructural del Pla General, consistent en redistribuir la
Xarxa primària de la zona Roís de Corella per a ampliar el sòl amb ús esportiu i disminuir la

ACTA PLE

— Anunci en el tauler municipal i en la pàgina web
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— Anunci en premsa

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

— Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

zona destinada a aparcament que integra la Xarxa viària local, a informació pública per
termini de 45 dies mitjançant la inserció d’anuncis en un diari d’informació general, en el
tauler municipal i en la pàgina web i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segon. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Benirredrà i a la Comunidad de
Propietarios Los Sauces, amb indicació de la direcció electrònica on es pot consultar
l’expedient.
Tercer Traslladar aquest acord amb l’Estudi d’Integració Paisatgística, que incorpora el Pla
de Participació Pública, i el Projecte de la 83a. Modificació puntual de l’Ordenació
Estructural del Pla General al Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Conselleria de
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat perquè l’informen.

La Comissió de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics, per unanimitat dels seus
membres dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per
a la seua aprovació".

18.- Expedient 25844/2019. Modificació de Crèdits mitjançant crèdits extraordinaris.
Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió d’Economia, Hisenda, Sectors Productius I Turisme, en sessió ordinària celebrada el dia
15 de novembre de 2019:

ACTA PLE

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

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

Quart. Donar àmplia difusió al Pla de Participació Pública de l’Estudi d’Integració
Paisatgística perquè el públic en general i col·lectius de la ciutat participen complimentant
l’enquesta’.

‘Com a conseqüència de la signatura del préstec signat el passat 13 de novembre
de 2019 en base als acords del Pleno de data 28 d´octubre i JGL de data 21 d’octubre del
corrent, en el que s’aprovaren l’adhesións a les mesures 3 y 4 de l’Acord de la Comisió
Delegada del Govern per a Asuntes Econòmics del dia 14 de març de 2019 que suposava
la agrupació dels prèstecs que tenia pendents de pagament l’Ajuntament de Gandia i que
ascendía a 194.507.492,04 euros, no obstant, hi havia que incloure els interesos no pagats
des de 1-1-2019 fins al 31-10-2019 que acendien a la cuantía de 976.786,29 euros, per lo
que l’import del préstec a formalitzar va ser de 195.484.278,33 euros .
Considerant per tant que hi ha que comptabilitzar l’activació dels interessos indicats de
976.786,29 euros, imputant-los al cap. 3 de despeses , es per lo que hi ha que incloure en
la modifcació pressupòstaria 1/E-005/2019 aquest import finançat amb el prèstec.
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de
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"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Economia i Hisenda de data 12
de novembre de 2019, amb l’esmena introduïda en la mateixa comissió, en relació a
l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

l’exercici vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada d’acord
amb el que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
La modificació que es pretén es per a poder finançar entre altres, i com a partides de major
import les següents :
- Necessitats no contemplades en el pressupost inicial de 2019
activitats culturals de la ciutat per un import total de 147.000,00

corresponents a les

-Interessos corresponents a l’execussió de títols judicials en el proced. 152/2017-P Jutjat
de primera instància núm 5 ( Becos SL) , per import de 40.000,00 euros.
- Necessitats no contemplades en pressupost corresponent a manteniments d’edificis
40.000,00 euros.

- Activiació del interesos del préstec signat amb data 13-11-2019 conseqüència de
l¡agrupació aprovada per acord del Ple de data 28/10/2019 i JGL de data 21/10/2019 per
import de 976.786,29 euros
I altres de menor import segon detall de l’annex núm1
Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de
l’esmentat Reial Decret 500/90 .
En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictament de la Comissió d'Economia i
Hisenda, s’eleva al Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/005/2019 de modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la tabla que
s’adjunta i detall en l’annex 1:
Augments
Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de
personal
CAPÍTOL II Compra bens
413.500,00
corrents i
servicis
CAPÍTOL III Despeses
1.016786,29
Financeres
CAPÍTOL IV Transferències
corrents

ACTA PLE

- Activitats en la Junta de districte del Grau., per import de 17.000,00
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-Despeses referides a la participació ciutadana per import de 15.000,00

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

-Comunicació Institucional al llarg de l’any 2019 per import de 60.000,00

CAPÍTOL V Fons de
Contingència
CAPÍTOL VI Inversions
Reals
CAPÍTOL
Transferències
VII
de capital
CAPÍTOL
Variació actius
VIII
financers
CAPÍTOL IX Variació
passius
financiers
TOTAL

1.430.286,29

0

453.500,00

976.786,29
1.430.286,29

Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seua
publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant
l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple
de la Corporació.
Quart.- Que es dóne compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments que es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n presentaren, l’acord
provisional passarà automàticament a definitiu.
Cinqué.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de publicar-se
en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional
Sisé.- De l’expedient de la modificació de crèdits, definitivament aprovada, es trametrà
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa
al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior’.

ACTA PLE

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

Codi Validació: 3GCXJDLDJPCPWCP3E5XJFQJLY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 50

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

ANNEX num 1
Crèdits extraordinaris i suplements de
crédits

E/005/2019

31-92000-23020
43-92000-21200
44-31105-22699
45-16230-22500
47-33600-22699
53-15213-22799
64-49101-22799
70-33803-22699
70-33407-22699
71-33210-22699
73-33406-22699
90-92406-22699
91-92400-22699
75-33405-22699
95-92402-22699
23-93400-35200
23-01100-31003
TOTAL

BAIXA D'APLICACIONS
Aplicació pressupotària

87000
91100
TOTAL

Escena Urbana.- despesa diversa
Promoció Cultural.- Cultura ciutat.Despesa diversa

Descripció de l´ Aplic.

30.000,00
40.000,00
13.000,00
34.000,00
14.000,00
15.000,00
15.000,00
27.000,00
120.000,00

IMAb .- Biblioteques.-Despesa Diversa
Semana Santa.- despesa Diversa
J. D. Corea.- Despesa diversa
ParƟcipació ciutadana.- Despesa
diversa
Agermanaments.- Despeses diverses
JD Grau.-Despesa diversa
Deute Públic.- GesƟó del Deute.Interesos de demora
Deute públic -Intereses Fondo de
Ordenación

Remanente de tesoreria
Prestamos a Largo Plazo del Sector
Público

60.000,00

5.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.500,00
17.000,00
40.000,00
976.786,29
1.430.286,29

Import
453.500,00
976.786,29
1.430.286,29
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12-92200-22602

Import
Descripció de l´ Aplic.
Coord.i Ord InsƟtucional.Comunicació.- Publicitat
Admon Gral.- Dietes personal no
direcƟu
GesƟó del patrimoni.- Manteniment
d'ediﬁcis
Protecció Salut.-Prevenció.- Despesa
Diversa
Emisari Submari.- Tribus
Arqueologia i patrimoni.- Despesa
diversa
Vivenda Pública.- Treballs altres
empreses
Urbalab.-Despesa diversa

ACTA PLE

Aplicació pressupotària

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

ALTES D'APLICACIONS

La Comissió d’Economia, Hisenda, Sectors Productius i Turisme, amb 6 vots a favor (4
GMS/PSOE i 2 COMP+GNDU), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C’s Gandia), dictamina
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua
aprovació",
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació amb 15 vots a favor (11 GMS/PSOE i 4 COMP+GNDU) i 9 vots en
contra (8 PP i 1 C’S GANDIA).
19.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 9 D’OCTUBRE AL 12 DE
NOVEMBRE DE 2019. (art. 73 ROPLE).

20. Dació compte del Decret núm. 6843 de data 16 d’octubre de 2019, pel qual es crea
la Comissió Tècnica per al seguiment, assessorament, coordinació i control del Pla
Local d’Infància i Adolescència de Gandia (exp. 23663/2019).

21. Dació compte del Decret núm. 7193 de data 29 d’octubre de 2019, sobre modificació de la denominació de la Direcció General de Recuperació del Patrimoni Artístic i
Memòria Històrica (exp. 16091/2019).

ACTA PLE

El ple de la Corporació queda assabentat.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

El ple de la Corporació queda assabentat.

22. Exp. 23814 Dació de compte del PMP del mes de setembre de 2019. Informesint
2019-0586.

El ple de la Corporació queda assabentat.
23. Exp. 24637 Dació de compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del Pla
d'Ajust del 3er trimestre 2019 .

El ple de la Corporació queda assabentat
24. Exp. 24759 Dació de compte de l'informe d'Intervenció de l'execució del pressupost corresponent al 3er trimestre 2019.

El ple de la Corporació queda assabentat.
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El ple de la Corporació queda assabentat.

25.- Declaració Institucional REGPLE 2019-0029 presentada pels quatre grups
municipals contra la violència de gènere.
Per la Secretaria General del Ple, es va donar compte de la declaració institucional
presentada pels Grups Municipals GMS/PSOE, PP, COMP+GNDU i C’s GANDIA,
registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb el núm. 2019-0029 de 13/11/2019
i del tenor literal següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La violència contra les dones és estructural i històrica. Es troba present en tots els països i
cultures, independentment del nivell educatiu i la posició social. En el present decenni assistim a una ofensiva visible a escala mundial i europea contra la igualtat de gènere i els drets
de les dones.
La violència contra les dones constituïx la vulneració més estesa dels drets humans en el
món i el seu origen radica en la discriminació que patixen les dones respecte dels homes.
La violència masclista no té cabuda en la societat que aspirem a ser, ni en la democràcia
que volem consolidar. Eliminar-la de les nostres vides i protegir a les víctimes no és una opció, és una obligació. Les dones tenen dret a viure en llibertat i al fet que les seues vides no
estiguen en perill pel fet de ser dones.
Per tant, necessitem el compromís individual de la ciutadania, homes i dones, i el compromís col·lectiu de la societat cada dia de l’any. La col·laboració dels homes exercix un paper
important en el foment de la igualtat de gènere i l’eliminació de la violència contra les dones.
La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i és la nostra obligació combatre-la amb
tots els mitjans disponibles, començant per les administracions, cadascuna en l’àmbit de les
seues competències.
La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme
mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. Segons l’última macro-enquesta sobre
violència de gènere realitzada en 2015 pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el
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L’article 15 de la nostra Constitució reconeix el dret a la vida i a la integritat física i moral,
sense que, en cap cas, ningú puga ser sotmés a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Per part seua, l’article 9.2 establix l’obligació dels poders públics de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives; i remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud.

ACTA PLE

L’any 2014, Espanya va ratificar el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita
contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul), que suposa el primer mecanisme vinculant a Europa per a “Protegir a les dones contra totes les formes de violència, i previndre, perseguir i eliminar la violència contra la dona i la violència
domèstica”; i que, per tant, este Conveni és d’obligat compliment.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, no sols per a la reflexió per part de tota la societat,
sinó també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per a lluitar contra esta vulneració dels drets humans en l’àmbit global.

12,5% de les dones majors de 16 anys han patit violència de gènere alguna vegada en la
seua vida, la qual cosa en termes absoluts suposen 2,5 milions de dones a Espanya; el
2,7% de les dones majors de 16 anys han patit violència en l’últim any i el 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
Més de 1.027 dones han sigut assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles
des de l’any 2003, data que marca l’inici de la recopilació de dades oficials. En el que portem de 2019, han sigut assassinades 51 dones, i encara hi ha més assassinats de dones en
investigació.

Per totes estes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència masclista,
mantindre-la com a prioritat política i democràtica, aïllar als violents i als qui els donen cobertura política.
A més, cal exigir que es reforce el sistema de protecció per a les dones víctimes i es desenvolupen tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.

ACTA PLE

Una societat decent exigix avançar cap a una societat segura i lliure de violència cap a les
dones, que garantisca una resposta ràpida i efectiva a les dones que patixen violència, així
com als seus fills i filles, generant els mecanismes necessaris per a aconseguir-ho.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

A Espanya els últims anys s’han produït avanços legislatius molt significatius en matèria de
lluita contra la violència sobre la dona. Disposem d’un marc legislatiu a través de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, i comptem des de l’any 2017 amb un
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i un ‘Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista’.

ACORDS
1) Continuar posant en valor des d’este Ajuntament les mesures contingudes en el
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les seues competències, així com el seu seguiment, amb l’objectiu de combatre la violència contra les
dones.
2) Manifestar la nostra repulsa a totes les formes de violència cap a les dones, el nostre compromís amb les víctimes i declarar a la nostra ciutat com a municipi “Tolerància zero amb els maltractadors”.
3) Expressar el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugne la negació de l’existència de la violència de gènere o rebutge la validesa de les polítiques
públiques enfocades a la seua total eradicació. Especialment mostrar el rebuig més
contundent a tots aquells països, que no respecten els Drets Humans i neguen sistemàticament la dignitat de les dones suprimint els seus drets individuals i públics per
la seua simple condició de dona.
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Per tot això, des de el grups municipals GMS/PSOE, PP, COMP+GNDU i C’s GANDIA de
l’Ajuntament de Gandia proposem per a la seua aprovació pel Ple els següents

4) Recolzar a les organitzacions i grups de dones i els defensors dels drets de la dona
que han actuat com a catalitzadors i líders dels avanços legislatius i polítics en l’última dècada pel que fa a l’evolució i la pràctica dels drets de les dones.
5) En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre esta xacra, des d’este Ajuntament ens comprometem a impulsar l’aplicació del ‘Pacte Valencià contra la Violència
de Gènere i Masclista’, així com les estratègies i plans a nivell autonòmics vigents,
en coordinació amb tots els poders públics.
El Ple de la Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional
formulada pels Grups Municipals de l’Ajuntament de Gandia.
30.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

La Sra. Sra. Gemma del Pilar García Tarancón (PP), pregunta al Sr. Martínez, regidor de
Polítiques Econòmiques, Comerç, Industria, Innovació i Patrimoni en relació amb la Fira
Mercat, el personal que s’ha contractat, com s’ha contractat i quin cost ha tingut la fira.
3.- El Sr. Sr. Ferran Martínez (COMP+GNDU), contesta que les contractacions son
externes, de forma molt fraccionada per a aconseguir una programació tan complexa con la
que s’ha fet. Afig que no està tancat encara el cost que ha tingut però la fira ha sobrepassat
les expectatives que es tenien i que el cost global brut segons previsions inicials es de
55.000.-€, del que haurà de descomptar la recaptació.
4.- El Sr. Víctor Soler (PP) pregunta quin responsable ha designat el govern de la ciutat per
al compliment de la l’execució sentència del Serpis, d’acord amb el requeriment que es va
fer pel jutjat en aquest sentit.
El Sr. José Manuel Prieto (PSPV-PSOE) contesta que la situació afecta a diversos
departaments de l’Ajuntament i la situació es complexa i que per aquest motiu pot demanar
el que consideren i des de l’assessoria jurídica li donaran contestació.
5.- El Sr. Víctor Soler (PP) pregunta pel paper que està jugant l’Ajuntament en relació amb
la concessionària de Safor Bici tenint en compte els incompliments d’aquesta.
La Sra. Alcaldessa, contesta que el paper de l’Ajuntament es el de defensar als usuaris, que
l’empresa Safor Bici té una concessió demanial, que no es tracta, per tant, d’un servei de
l’Ajuntament i que es cert que l’empresa no està complint i que l’Ajuntament està per exigir
el compliment, que eixe es el seu paper.
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2.- El Sr. Pascal Serge Renoult Natiez (C’s), prega que es ratifique el compromís del regidor
en la comissió informativa, el Sr. Arnau per donar solució als problemes que poguera
ocasionar el carril bici al grau.

ACTA PLE

La regidora del grup municipal PSPV-PSOE, la Sra. Liduvina Gil Climent contesta que hi ha
màquines de vending, que la preparació de la documentació per a procedir a licitar ha sigut
un procès llarg i que espera que estiga resolt molt prompte.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

1.- La Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP), pregunta quan estaran en funcionament les
cafeteries en els centres de les persones majors.

6.- El Sr. Pascal Serge Renoult (C’s Gandia) pregunta a la Sra. Lidía Morant (PSPVPSOE), regidora d’Esports i Joventud, en relació amb la qüestió dels vestuaris del camp de
Rois de Corella, que va plantejar a la comissió informativa.
La Sra. Lídia Morant respon que els espais per a vestuari son limitats i que s’ha arreplegat
la inquietud d’incrementar eixos espais, i que de moment estan coordinant millor l’ ús i
habilitant més taquilles.
7.- El Sr. Víctor Soler (PP) prega que es publiquen a la web totes i cadascuna de les
factures que van anar destinades al pagament del canon de l’aigua i del canon del
clavegueram, per a donar compliment al principi de transparència.
La Sra. Alcaldessa contesta que s’aniran publicant totes les factures que ha pagat
l’Ajuntament.

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

Codi Validació: 3GCXJDLDJPCPWCP3E5XJFQJLY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 50

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 11:50
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a
secretària general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

ACTA PLE

El Sr. Alandete, regidor d’Urbanisme contesta que estan en tràmit de fer eixa auditoria, de
triar les empreses que la faran per a saber el que hi ha per a poder reprendre l’execució del
Sanxo Llop. Afig que hi ha voluntat d’aclarir i acabar el Sanxo Llop.

Número: 2019-0019 Data: 20/12/2019

8.- El Sr. Pascal Serge Renoult (C’s Gandia) demana al Sr. Alandete, regidor d’Urbanisme,
un pla d’elaboració d’una auditoria econòmica del PAI Sanxo Llop per a saber qui ha pagat i
en concepte de què i qui no ha pagat i i que es deu i com s’han gastat els diners.

