
 

LORENZO  PÉREZ  SARRIÓN,  SECRETARI  GENERAL  DEL  PLE  DEL 
EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA. (R. Conselleria Presidència 13/12/12, 
DOCV 26/12/12). 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
6 d’abril de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA

«2.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. 

Dictàmens (art. 70 ROPLE):

2.2-   CREACIÓ DEL  CONSELL ANIMALISTA DE GANDIA.

Pel  Secretari  General  del  Ple  es dóna compte del  següent  dictamen emès per  la 
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió celebrada el 
dia 29 de març de 2017: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de govern delegat de l’Àrea de 
Gestió Responsable del Territori, de data 24 de març de 2017, en relació a l’assumpte 
de referència i del tenor literal següent: 
 

‘ANTECEDENTS DE FET
 

I.     La planificació i  posada en pràctica de polítiques públiques en matèria de 
defensa i protecció dels animals repercuteix en la societat de Gandia i implica 
una millora de les condicions de vida dels seus ciutadans. 

L’Ajuntament  de  Gandia,  en  el  seu  interès  per  fomentar  la  participació 
pública en aquesta matèria i  crear vies de trobada i  coordinació de les 
diferents activitats de defensa i protecció dels animals que es duen a terme 
en  la  ciutat,  considera  adequat  implantar  mecanismes  orgànics  de 
participació  i  implementar  accions  per  a  millorar  la  cura,  l’atenció  i  la 
protecció dels animals.

II.    A aquesta finalitat respon la creació del Consell Animalista de Gandia com a 
òrgan  municipal  de  canalització  de  la  participació  dels  ciutadans  i  de  les 
associacions  més representatives  en  aquesta  matèria,  i  com un instrument 
fonamental  de  diàleg  i  concertació  entorn  de  les  polítiques  de 
desenvolupament  i  foment  de  la  cura  i  protecció  dels  animals  a  Gandia, 
configurant-se,  per  tant,  com un òrgan de participació  sectorial  de caràcter 
consultiu.

III.  El Consell de Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 6 de març de 
2017,  va  informar  favorablement  la  creació  d’aquest  consell  sectorial  als 
efectes previstos en l’article 42 de la Carta de Participació Ciutadana.
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FONAMENTS DE DRET
 
Primer.-  L’Ajuntament  de  Gandia  exerceix  competències  en  matèria  de  tinença  i 
protecció d’animals, que es plasmen tant en el disseny de polítiques públiques com en 
l’execució d’actuacions i  el  foment de les activitats d’aquesta índole realitzades pel 
teixit social de la ciutat, que es consideren d'interès públic.

Aquestes competències s’exerceixen en virtut dels articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 33 de la Llei 8/2010, de 
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), així 
com atenent a la legislació sectorial en aquesta matèria, especialment, la Llei 4/1994, 
de  8  de  juliol,  de  la  Generalitat  Valenciana,  sobre  Protecció  dels  Animals  de 
Companya, i de la llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la 
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

Segon- La Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter reglamentari 
(que té la naturalesa de Reglament Orgànic) aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió de 7 de maig de 2003, publicada en el BOP núm. 194 de 16/08/2003, dedica 
als consells sectorials el títol 8, articles 42 a 46, dels quals resulta el següent:
 
1. Article 42. El Ple de l’Ajuntament, després de l’informe del Consell de Participació 
Ciutadana i del dictamen de la comissió informativa que corresponga, podrà acordar 
l’establiment de consells sectorials per a cadascun dels sectors  o les àrees de 
l’activitat  municipal, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i les 
seues associacions en assumptes municipals, amb plena subjecció al que estableix el 
RD 2.568/86,  de 28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.(ROFRL).
 
2. Article 43. Els consells sectorials  són òrgans de participació, d’informació i de 
proposta de la gestió municipal, referida als diversos sectors d’actuació en els quals 
l’Ajuntament té competència.
 
3. Article  44. La  composició,  l’organització,  l’àmbit  d’actuació  i  el  règim  de 
funcionament dels  consells  sectorials  s’establiran  en  l’acord  plenari  corresponent, 
després d’un informe del Consell de Participació Ciutadana. En tot cas, cada consell  
serà  presidit  per  l’alcalde,  o  membre  de  la  Corporació  en  qui  delegue,  com  a 
vicepresident  executiu;  la  vicepresidència  segona  recaurà,  necessàriament,  en  un 
representant del moviment associatiu.
 
4. Article  45.  Una  vegada  s’haja  constituït  el  Consell  Sectorial,  es  dotarà  d’un 
reglament de funcionament intern, que haurà  de ratificar  el  Ple de l’Ajuntament 
després del dictamen de la comissió informativa corresponent i l’informe del Consell de 
Participació Ciutadana.
 
5.   Article 46.   Són funcions   del Consell Sectorial:
 
a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l’Ajuntament, per a ser discutits en 
les  comissions  informatives  municipals  corresponents,  sobre  la  base  de  la  funció 
bàsica de la potenciació de la participació ciutadana.
 
b) Participar en l’elaboració del programa anual d’actuació i el pressupost de l’àrea 
corresponent.
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c)  Participar en els patronats, les societats, etc. corresponents.
 
d)  Ser  informats  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  i  el  Ple  de 
l’Ajuntament, pel que fa a aquells temes del seu interès, si així ho sol·liciten.
 
 
Sobre la base dels antecedents de fet i dels fonaments jurídics exposats i vist l’informe 
favorable emès pel Consell de Participació Ciutadana en sessió del dia 6 de març de 
2017,  es  formula  al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió  del  Ple 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans (òrgan competent per raó de la matèria), 
la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Crear el Consell Animalista de Gandia, com a òrgan municipal consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Gandia en matèria de defensa i protecció dels animals.

SEGON.- Aprovar  el  reglament  de  funcionament  intern  del  Consell  Animalista  de 
Gandia, el text del qual és el següent:
 
 

  

“REGLAMENT DEL CONSELL
ANIMALISTA

 
CAPÍTOL I. OBJECTE I FUNCIONS
 
Article 1. Naturalesa jurídica i denominació.
 
1.    El  Consell  Animalista  de  Gandia  es  constitueix  com un instrument  fonamental  de 
diàleg i  concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i  foment de la cura i 
protecció dels  animals a Gandia,  configurant-se per  tant  com un òrgan de participació 
sectorial de caràcter consultiu.

2.    El present Consell sectorial es crea a l ‘empara de les previsions de la Llei 7/1985, de  
2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  i  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i de la Carta Municipal de Participació Ciutadana, desenvolupant en 
conseqüència, funcions d’informe i, si escau, proposta en relació amb les competències 
que l’Ajuntament de Gandia ostenta en matèria de protecció animal.
 
Article 2. Àmbit d’actuació.
 
L’àmbit  d’actuació  del  Consell  Animalista  serà  el  terme  municipal  de  Gandia,  sense 
perjudici de les actuacions que puguen derivar-se, de manera especial, de la coordinació i 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana i altres municipis.
 
Article 3. Objecte i funcions.
 
1.    Per  al  compliment  de  les  finalitats  assenyalades  en  l’article  primer  correspon  al 
Consell Animalista de Gandia el desenvolupament de totes aquelles funcions que tinguen 
relació amb desenvolupament de les competències municipals en matèria de protecció 
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animal.

2.    El Consell Animalista de Gandia té com a objectiu articular vies de participació social  
amb la finalitat d’optimitzar els recursos, programes i prestacions en relació amb la cura i 
protecció  dels  animals,  i  exerceix,  en  el  marc  de  les  seues  competències,  funcions 
d’informe i proposta.

3.    Són comeses específiques del Consell Animalista:
 

a)    Conèixer i informar els programes d’actuació de l’Ajuntament en matèria 
de protecció dels animals.
b)    Impulsar la realització de campanyes i informació i divulgació sobre temes 
relatius a la cura i protecció dels animals i col·laborar de manera activa en la 
seua realització.
c)    Emetre informe en els assumptes que, amb caràcter facultatiu se sotmeten 
a  consulta  del  mateix  i,  si  escau,  informar  als  òrgans  decisoris  municipals 
competents sobre projectes o actuacions en l’àmbit  de les competències del 
municipi i en matèria de protecció animal.
d)    Assessorar en aquelles qüestions relacionades amb la cura i protecció dels 
animals que expressament se li encomanen.
e)    Impulsar l’estudi de la situació de Gandia, així com proposar l’adopció de 
mesures  tendents  a  corregir  o  millorar  les  deficiències  o  problemes  que el 
Consell detecte.
f)     Proposar mesures que incentiven la creació d’ocupació lligada a activitats 
relacionades  amb la  cura  i  protecció  dels  animals,  així  com la  participació 
ciutadana en la solució dels problemes d’aquest àmbit d’actuació municipal.
g)    Proposar les mesures que considere oportunes per al millor compliment de 
les ordenances municipals que afecten als animals, proposant, si  escau, les 
modificacions necessàries.
h)   Impulsar la coordinació entre la iniciativa pública i privada en matèria de 
protecció dels animals.
i)     Estimular,  promoure  i  dirigir  la  participació  ciutadana  en  el  procés 
d’elaboració  i  desenvolupament  dels  Plans  Municipals  de  Defensa  dels 
Animals.
j)     Crear una comissió de seguiment de tres membres, per visitar i conéixer 
les instal·lacions.
k)    Generar coneixement de les distintes prioritats i necessitats de cada part.
l)     Intercanviar informació i la cerca dels consens en les actuacions.
m)  Elaborar la Declaració Municipal per a la Convivència i el Dret dels Animals.
n)   Col·laborar amb el Pla de Colònies Felines existents.
o)    Recolzament de estratègies conduents a la protecció dels Animals, com 
l’estimulació de les adopcions, el foment de la tinença responsable d´ animals, 
continuar amb la entrega de carnets d’alimentadors expedits per l’Ajuntament, 
estructurar espais recreatius per als mateixos en parcs, propostes per al centre 
d’acollida animal, etc.
p)    Qualssevol altres matèries que li siguen atribuïdes pels òrgans municipals 
competents o es desprenguen de la naturalesa d’òrgan col·laborador, assessor 
i de participació en matèria de protecció animal.
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CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT.
 
SECCIÓ 1ª. COMPOSICIÓ.
 
Article 4. Composició.
 
1.    Formaran part del Consell Animalista, a més del seu President i Vicepresident, els 
vocals designats per l’Alcaldia entre persones relacionades amb l’àmbit de la defensa i 
protecció  dels  animals,  tant  a  títol  individual  o  com a  representants  de  col·lectius  de 
defensa i protecció dels animals, en els següents termes:

 a.    Un, a proposta de cadascun dels Grups Polítics Municipals.
b.    Tres, a proposta del Regidor Delegat competent per raó de la matèria.
c.    Un  representant  de  cadascuna  de  les  ONG´s  i  altres  entitats 
relacionades amb el mon animalístic, legalment constituïdes de la ciutat de 
Gandia.
d.    Un representant de la Policia Local.
e.    Un representant del Col·legi de Veterinaris de València.
f.     Un representant del Fòrum 21
g.   Un representant del Consell de Participació.
h.   Un Tècnic Municipal del Servei.

 
2.    Podrà designar-se un suplent per cadascun dels representants, el qual podrà assistir  
en cas d’absència del representant titular.

3.    Tant el President com el Vicepresident seran membres de la Corporació, designats i  
separats lliurement per l’Alcalde.

4.    Les persones a títol individual hauran de presentar sol·licitud, i estar avalats per 1/3 
del Consell.

5.    Serà secretari del Consell el Secretari General del Ple o funcionari en qui delegue.
 
Article 5. Mandat.
 
1.    El mandat dels membres del Consell Animalista, sense perjudici de les modificacions 
que al  llarg del  mateix es produïsquen per revocació,  renúncia o altres circumstàncies 
sobrevingudes, coincidirà amb el de la Corporació. Els membres del Consell ho són amb 
caràcter voluntari i no retribuït.

2.    L’absència injustificada a dues sessions consecutives del Consell, o tres alternes, en 
un mateix període anual, determinarà la pèrdua del dret a vot i la possibilitat que el Consell 
determinie la seua exclusió que podrà ser temporal o definitiva.
 
SECCIÓ 2ª. ÒRGANS DEL CONSELL.
 
Article 6.Òrgans.
 
El Consell disposarà dels següents òrgans:
a)    La Presidència.
b)    La Vicepresidència.
c)    El Ple del Consell.
d)    Comissions Sectorials de Treball.
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Article 7. La Presidència.
 
1.    La Presidència del  Consell  Animalista correspon a l’Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Gandia, sent delegable en el Regidor Delegat competent per raó de la matèria.

2.    Són funcions del President:
 a.    Representar al Consell.

b.    Dirigir i coordinar la seua activitat i les seues relacions externes.
c.    Acordar la convocatòria de les sessions i fixar la seua ordre del dia, així 
com presidir-les, moderar-les i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
d.    Vetlar pel compliment de les finalitats del Consell i per l’execució dels 
seus acords, d’acord amb la normativa vigent.
e.    Mantenir informada a la Corporació Local dels acords del Consell.
f.     Informar als membres del Consell de les activitats i altres assumptes 
d’interès per a l’exercici dels seus drets i obligacions.

 
Article 8. La Vicepresidència.
 
1.    Correspon  al  Vicepresident  substituir  al  President  en  els  supòsits  de  vacant  per 
absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària del President.

2.    Exercirà, a més, les funcions que expressament li encomane per escrit o li delegue el 
President o el Ple del Consell.
 
Article 9. Règim de sessions del Ple.
 
1.    El Ple del Consell Animalista es reunirà com a mínim, dues vegades a l’any en sessió 
ordinària.

2.    No obstant açò,  per raons de convivència o urgència podran celebrar-se sessions 
extraordinàries que seran convocades per la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud 
d’almenys de la meitat de les persones que integren el Ple del Consell.
 
Article 10. Quòrum d’assistència.
 
Per a la vàlida celebració de les sessions es requereix, l’assistència de la Presidència i 
Secretaria en tot cas i d’almenys la meitat de les persones que integren el Ple del Consell.  
La  sessió  es  constituirà  en  segona  convocatòria  mitja  hora  més  tard,  sent  suficient 
l’assistència de la tercera part dels membres integrants.
  
Article 11. Convocatòries i ordre del dia.
 
1.    Les  sessions  es  celebraran prèvia  convocatòria  realitzada pel  President  amb una 
antelació mínima de dos dies hàbils.

2.    Per a les sessions extraordinàries sol·licitades per la meitat dels membres del Consell, 
el President haurà de convocar Ple del mateix en el termini màxim de cinc dies des de la 
recepció de la sol·licitud, ajustant-se a l’ordre del dia proposat i celebrant-se la sessió dins 
dels quinze dies següents al de la petició.

3.    L’ordre del dia de la sessió serà fixat per la Presidència i es notificarà juntament amb 
la convocatòria.
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Article 12. Deliberacions i adopció d’acords.
 
1.    La Presidència dirigirà  les sessions i  ordenarà els  debats.  Així  mateix,  vetlarà pel 
compliment de les deliberacions i acords del Ple del Consell.

2.    El sistema habitual de treball serà la cerca de consens. Si aquest, en algun cas, no és 
possible,  es  procedirà  a  la  votació,  adoptant-se  els  acords  per  majoria  simple  de  les 
persones presents que tinguen dret a vot. En cas d’empat, la Presidència tindrà vot de 
qualitat.

3.    Excepcionalment, i  en ocasió de la celebració d’una sessió plenària en concret,  el 
President  podrà convidar a assistir,  amb veu però sense vot,  a tècnics municipals o a  
aquelles  persones  físiques  o  representants  d’associacions,  que  tinguen  interès  o 
coneixement especial sobre un assumpte específic que figure en l’ordre del dia.

4.    Les sessions no són públiques, llevat que la majoria del Consell, per a un assumpte 
concret i determinat, establisca excepcionalment el caràcter públic de la mateixa.
 
Article 13. Actes.
 
1.    El Secretari del Consell Animalista realitzarà les actes de les sessions. Les actes es 
remetran  a totes les  persones que integren el  Consell  i  se sotmetran  a aprovació del  
mateix en la següent sessió que se celebre.

2.    Les actes seran publicades en el portal de la web municipal i estaran a la disposició 
d’els que les requerisquen en un termini no inferior a quinze dies naturals des de la seua 
aprovació.
 

Article 14. Comissions especialitzades de treball.
 
1.    Per  a  l’estudi  de  temes  puntals  i  concrets  relacionats  amb les  competències  del 
Consell  es  podran  constituir  Comissions  especialitzades  de  treball,  a  iniciativa  de  la 
Presidència i/o a petició de la majoria de persones que integren el Consell.

2.    Podran  participar  en  les  Comissions  especialitzades  de  treball,  juntament  amb 
membres  del  Consell,  particulars  i  representants  de  les  associacions  i  entitats 
representatives,  i  també especialistes dels  diferents  temes objecte d’estudi  que siguen 
proposats per la majoria dels membres del Consell.

3.    El  règim  de  reunions  de  les  Comissions  especialitzades  de  treball  serà  flexible, 
adequat  a  la  urgència  del  tema.  La  convocatòria  i  coordinació  de  les  Comissions 
correspondrà a la Presidència.

4.    Els acords de les Comissions especialitzades de treball, es realitzaran per majoria 
simple de les persones presents i  hauran de ser elevades al  ple del  Consell,  a fi  que  
s’aproven definitivament les conclusions i acords adoptats.
 

Article 15. Caràcter dels acords del Consell.
 
Els acords del Consell, en ser aquest un òrgan consultiu i de participació ciutadana, tindran 
el caràcter de Dictamen, podent tenir la consideració de recomanació per als òrgans del 
govern municipal.
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Article 16. Dissolució del Consell.
 
La  modificació  total  o  parcial  d’aquest  Reglament,  així  com  la  dissolució  del  Consell  
Animalista, correspon exclusivament a l’Ajuntament en Ple, sentit el dictamen del Ple del  
Consell.
 
Disposició Addicional Única. Legislació supletòria.
 
En el no previst per aquest Reglament de funcionament intern, el Consell Animalista es 
regirà pel que es disposa en la legislació de Règim Local, la legislació de procediment 
administratiu comú i de règim jurídic de les Administracions Públiques, i la Carta Municipal 
de Participació Ciutadana.
   
TERCER.- Procedir a la constitució formal del Consell Animalista de Gandia.’

INTERVENCIONS

 
Finalitzades  les  intervencions,   la  Comissió  del  Ple  d'Urbanisme,  Medi  Ambient  i 
Serveis  Urbans,  per  unanimitat  dels  seus  membres,  dictamina  favorablement  la 
proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació.”

                                         

                                              INTERVENCIONS

..........................................................................................................................................

Finalitzades  les  intervencions,  l’Alcaldia-Presidència  sotmet  a  votació  el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació sense debat i per 
unanimitat dels 24 membres presents en la sessió». 

I  per  deixar-ne  constància  on  procedisca  i  tinga  els  efectes  oportuns,  autoritze  i 
expedisc  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb  el  vistiplau  del  Regidor  de  Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ), a Gandia a 7 d’abril de 2017.

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, 

MODERNITZACIÓ I GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part 

          (Signat electrònicament segons codificació al marge)

8 de 8 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2017-04-07T08:50:53+0200
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2017-04-07T12:08:08+0200
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto




