
                     

           
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PEL 
PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT, EL DIA 12 
DE FEBRER DE 2015, ORDINÀRIA

A la ciutat de Gandia, quan a les 19.10 hores 
del dia 12 de febrer de 2015, es reuneixen, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, les 
persones que al marge s’expressen, membres 
de  l’Ajuntament,  sota  la  Presidència  del  Sr. 
Alcalde Arturo Torró Chisvert, on actua com a 
fedatari públic el Sr. Secretari General del Ple 
de la Corporació, Lorenzo Pérez Sarrión. 

Oberta  la  sessió  pel  Sr.  President,  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).   
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DEBAT:  es  transcriu  el  resum  de  les 
intervencions  efectuades  pels  grups,  el 
contingut  íntegre  literal  de  les  quals 
s’arreplega  en  un  arxiu  d’àudio,  firmat 
electrònicament per la Secretaria General i 
accessible en la Web Municipal.
 

 

ASS  ISTENTS  
Alcalde-President
Sr. Arturo Torró Chisvert (PP)
Regidors
Sr.  Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Bernardo Mendieta Climent (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Vicent Gregori Acosta (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)

     Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
     Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)

Sra. Mª Luisa Laporta Benedito (PP)
Sr. José-Manuel Orengo Pastor (PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSOE)
Sr. Jesús Garcia Cànoves (PSOE)
Sr.  Vicent  Mascarell Tarrazona (PSOE)
Sr. Joan Lluís Soler Benavent (PSOE)
Sr. Antoni Gomar Martínez (PSOE)
Sra. Diana Morant Ripoll (PSOE)
Sra. Ana García  Martínez (PSOE)
Sr. Vicente-Pedro Sarch Ferrer (PSOE)

     Sra. Teresa Prats Frau (PSOE)
Sr.  Facund  Puig  Muñoz  (Bloc-Verds: 
Compromís)
Sra. Lorena Milvaques Faus (Bloc-Verds: 
Compromís)

Secretari General del Ple

Sr. Lorenzo Pérez Sarrión  

Interventor General Municipal

Sr. Jorge García Hernández



                     

ORDEN DEL DIA

I PARTE RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors, de 18 de desembre (extraordinària i  
urgent)  i  18  de  desembre  (extraordinària)  de  2014,  i  17  de  gener  de  2015 
(extraordinària)

Es  consideren  llegides  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  celebrades  en  data  18  de 
desembre (extraordinària i urgent), 18 de desembre (extraordinària) de 2014, 17 de gener 
(extraordinària) de 2015, el  text de les quals han sigut prèviament facilitat  als membres 
corporatius,  així  com  l’arxiu  d'àudio  corresponent,  signat  electrònicament  pel  secretari 
general del Ple.

Les actes esmentades s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents en la sessió i 
s'autoritza la seua transcripció en el llibre corresponent.

2. COMISSIÓ DEL PLE D'ALCALDIA I RÈGIM INTERIOR. Dictamen (art. 70 del ROPLE):

2.1. Iniciació de procediment per a la concessió de felicitacions a títol individual, a 
membres del cos de la Policia Local de Gandia

El secretari general del Ple dóna compte del dictamen que ha emés la Comissió del Ple 
d'Alcaldia i Règim Interior, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2015, sobre l'assumpte 
de referència, del tenor literal següent:

«És dóna compte de la proposta formulada pel coordinador general d'Assumptes d'Alcaldia, 
de data 30 de gener de 2015, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor literal  
següent:

“Vist l'informe emés per l'intendent principal-cap de la Policia Local de Gandia, en el qual es 
proposa, sobre la base del comunicat realitzat per l'Oficial del Cos de la Policia Local de 
Gandia, Simeón González Caudeli,  amb carnet professional  núm. 46131151, felicitar els 
agents del mateix Cos, Santiago Cabanilles Valls, amb carnet professional núm. 46131221, 
Rubén Torán Navarro, amb carnet professional núm. 46131250, i Vicente Aparisi García, 
amb carnet professional núm. 46131192, per la seua intervenció en l'incendi d'un habitatge 
situat al carrer Llavador núm. 1, escala I, pis 3r, porta B, en el qual es van introduir i van 
aconseguir socórrer i traure Liberto Fernández Monje, el qual es trobava atrapat per les 
flames.

Atés que aquests fets són mereixedors de la concessió d'una felicitació, a títol individual, a 
cadascun dels membres del Cos de la Policia Local de Gandia anteriorment esmentats, a 
l'empara del  que preveu l'article  7.2 del  Decret  124/2013,  del  Consell  de la  Generalitat 
Valenciana, pel qual es regulen les distincions i condecoracions al personal de la Policia 
Local de la Comunitat Valenciana.

Atés que el procediment ordinari per a l'atorgament d'aquestes distincions ve regulat en 
l'article 9 del Decret 124/2013 del Consell, anteriorment citat, i que, conformement amb ell, 
el  Ple  de  la  Corporació  és  l'òrgan  municipal  competent  per  acordar  la  iniciació  de 
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l'expedient, d’acord amb el paràgraf 2n, apartat a) del referit precepte, la resolució del qual 
correspon al titular de la conselleria competent en matèria de policia local, actualment la 
Conselleria de Governació i Justícia.

I, en exercici de les atribucions delegades per l'alcalde, mitjançant Decret núm. 3077, de 17 
de maig de 2013 (BOP núm. 138, de 12/06/2013), es formula al Ple de la Corporació, previ  
el dictamen de la Comissió d'Alcaldia i Règim Interior, la següent

PROPOSTA D' ACORD

PRIMER.  Sol·licitar  a  l'òrgan  competent  de  la  Generalitat  Valenciana  la  iniciació  del 
procediment per a concedir una felicitació, a títol  individual, als membres del Cos de la 
Policia  Local  de  Gandia,  els  agents  Santiago  Cabanilles  Valls,  Rubén  Torán  Navarro  i 
Vicente Aparisi  García, en reconeixement a la seua intervenció en els fets anteriorment 
exposats, i remetre a aquest òrgan tota la documentació prevista en l'article 9.2 del Decret  
124/2013 del Consell.

SEGON.  Instar l'òrgan competent  de la Generalitat  Valenciana perquè atorgue aquestes 
felicitacions als dos membres de la Policia Local de Gandia, a l'empara del que disposa 
l'article 7.2 del Decret 124/2013, del Consell.

TERCER.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Conselleria  de  Governació  i  Justícia  de  la 
Generalitat Valenciana, als efectes procedents.”

La Comissió  del  Ple d'Alcaldia i  Règim Interior,  sense debat  i  per unanimitat  dels seus 
membres, emet dictamen favorable a 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 aprova el Ple de 
la Corporació, sense debat i per unanimitat dels 25 membres presents en la sessió.»

3. COMISSIÓ DEL PLE D'URBANISME, MEDI AMBIENT, TERRITORI, SOSTENIBILITAT, 
HABITATGE I SERVEIS URBANS. Dictàmens (art. 70 ROPLE)

3.1.  Aprovació  del  Text  Refós  3  Projecte  17a  Modificació  Puntual  de  l'Ordenació 
Estructural del Pla General (PP-711) i nova delimitació de l'àmbit del del PRI Marenys 
de Rafalcaid (PP-611)

El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Urbanisme, 
Medi Ambient, Territori, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 
6 de febrer de 2015, sobre l'assumpte de referència, del tenor literal següent: 

«Es  dóna  compte  de  la  proposta  formulada  pel  regidor  de  govern  titular  de  l'Àrea 
d'Arquitectura, Urbanisme i Habitatge, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor 
literal següent:
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“ANTECEDENTS

1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 2 de maig de 2013, acorda aprovar provisionalment, 
sense  modificacions,  el  Projecte  d’esmena  de  la  17a  MOE  del  Pla  General,  i  nova 
delimitació de l’àmbit del Pla de Reforma Interior (PRI) Marenys de Rafalcaid (PP-611), en 
execució de sentències, que incorpora l’Estudi d’Integració paisatgística i l’Estudi Acústic.

2. Durant la tramitació autonòmica, la Direcció Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori  i  Medi  Ambient  requereix  l’Ajuntament  perquè  esmene  i/o  complete  diverses 
qüestions,  per la  qual  cosa,  per Acord del  Ple de l’Ajuntament d’11 de febrer de 2014, 
s’aprova el Text Refós de la Modificació Puntual núm. 17 del Pla General i nova delimitació 
de  l’àmbit  del  PRI  Marenys  de  Rafalcaid  (PP-611),  que  incorpora  les  consideracions 
efectuades per  la  Direcció Territorial  de la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi 
Ambient, i que es tradueix en: 

— informació més detallada en els plànols

— un apartat d’afeccions a la legislació sectorial

— la delimitació del PRI, en relació amb el vigent Pla General de 1999

— el càlcul de l’aprofitament tipus i la seua comparació amb el Pla General de 1999

— els quadres de superfícies

— la  justificació  del  compliment  de  l’article  16.3  de  la  Llei  4/2004,  de  30  de  juny, 
d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge

— nova redacció de les normes urbanístiques, ja que s’hi afegeix una norma addicional 
amb recomanacions paisatgístiques 

— la Memòria de Sostenibilitat Econòmica

— l’informe complementari a l’Estudi d’Integració Paisatgística

3.  El 21 de febrer de 2014, es rep l’informe elaborat per la Subdirecció General de Port, 
Aeroports i Costes de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en virtut del 
qual es formula requeriment d’esmena d’algunes qüestions de la 17a MOE PG l’àmbit de la 
qual és el Pla de Reforma Interior (PRI) Marenys de Rafalcaid. Així mateix, el 22 d’abril de 
2014,  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  trasllada  l’informe 
complementari sobre el risc d’inundació de la modificació núm. 17 del Pla General, elaborat 
pel tècnic d’anàlisi territorial.

Resultat  d’aquestes  últimes  actuacions  s’elabora  un  Nou  Text  Refós  i  una  nova 
documentació gràfica que s’ajusta a les indicacions efectuades pel Servei de Costes i a les 
objeccions derivades de l’aplicació del PATRICOVA. Igualment, les esmenes referides i els 
aclariments pertinents es recullen en la nova redacció de les Normes Urbanístiques del PRI 
Marenys de Rafalcaid, les quals aprova el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de 
juny de 2014.
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4. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 6 de novembre de 2014, acorda traslladar l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de 26 de juny de 2014 (punt 2.2), als titulars de drets i càrregues de les 
finques afectades per la reclassificació de la franja de terreny de 5.816 m2,  situada entre el 
límit Nord-Oest del sector i la reserva de la xarxa primària de comunicacions denominada 
Accés Sud al Port de Gandia, que ha quedat classificada com sòl no urbanitzable comú, 
Àrea 2, i concedir-los un tràmit d’audiència de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació, de conformitat amb l’article 70.ter.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les  Bases  del  Règim  Local,  i  83.2.a)  de  la  Llei  16/2005,  de  30  de  desembre,  de  la 
Generalitat, Urbanística Valenciana.

5.  Amb data 9 de desembre de 2014 (registre d’eixida 25907), es remet a la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, l’acord anterior i la certificació de les notificacions 
efectuades i se sol·licita l’aprovació definitiva de la 17a modificació puntual de l’Ordenació 
Estructural del Pla General.

6. El 18 de desembre de 2014 té entrada, amb el número 44422, l’acord de la Comissió 
Territorial d’urbanisme (CTU) d’1 de desembre de 2014, pel qual se suspén  l’aprovació 
definitiva de la 17a. modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General, per les 
qüestions següents:

1.  Regular,  en la normativa urbanística,  el  règim transitori  per a les edificacions fora 
d’ordenació, per tal de garantir la servitud de trànsit, d’acord amb les disposicions de la 
Llei de Costes.

2. Grafiar, en els plànols d’ordenació, les diferents servituds que afecten les zones A, B1, 
B2 i C.

3. Aclarir el compliment dels estàndards de la xarxa secundària de dotacions.

4.  Recollir  les  indicacions  exposades  en  l’informe  del  Servei  de  Planificació  i  de 
Prevenció i Extinció de 17 de juny de 2014, quant a les mesures que s’han d’adoptar.

7. Amb data 21 de gener de 2015, els tècnics municipals emeten informe-proposta per a 
esmenar les deficiències senyalades en l’acord de la CTU i elaboren un nou Text Refós 
(TR3) que incorpora les modificacions i els aclariments efectuats.

FONAMENTS DE DRET

1.  El projecte incideix en l’ordenació estructural del Pla General, atés que es modifica la 
delimitació del sector, per la qual cosa la competència per a l’aprovació definitiva correspon 
a la Generalitat, d’acord amb el que disposen explícitament els articles 36, 52 i 91 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).
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L’article 94.1 de la LUV disposa que les modificacions dels Plans es duran a terme segons 
el procediment establert en cada tipus de Pla. D’altra banda, l’art. 91.2, en relació amb el 
83.2.a) i 85 de la Llei, estableix la competència municipal per a la submissió a informació 
pública i aprovació provisional, mentre que la conselleria competent en matèria d’urbanisme 
serà la que resoldrà sobre l’aprovació definitiva.

2. Articles 116 i 117 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

3. Articles 104.1, 104.2 i 105.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, sobre l’execució de les sentències en els seus propis termes.

4. STSJ CV núm. 1050/2004, de 13 de juliol, confirmada per STS de 12 de març de 2009. I  
STSJ CV núm. 1080/2004, de 8 de juliol, confirmada per STS de 29 de maig de 2009.

5. STSJ CV núm. 1755/2004, de 22 de desembre.

6.  Atés que s’ha redactat un nou Text Refós de la memòria justificativa del projecte, de 
conformitat amb els informes sectorials rebuts, correspon elevar, de nou, a la consideració 
del Ple de l’Ajuntament, la proposta d’aprovació d’aquest Text Refós 3, per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 123.1. i) i 
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, abans de 
traslladar l’expedient  a la conselleria competent en matèria d’urbanisme, perquè resolga 
sobre l’aprovació definitiva.

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

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar el Text Refós 3 del Projecte de la 17a Modificació Puntual de l’Ordenació 
Estructural  del  Pla  General  i  nova  delimitació  de l’àmbit  del  PRI  Marenys de Rafalcaid 
(PP-611), que esmena les deficiències senyalades en l’Acord d’1 de desembre de 2014 de 
la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi 
Ambient.

SEGON. De conformitat amb aquest nou text refós, la normativa urbanística d’aplicació per 
al Pla de Reforma Interior Marenys de Rafalcaid és la següent:

Article 1. Definició i objectius
El Sector es divideix en tres àmbits d'actuació diferents, a causa de les limitacions 
imposades  per  la  Legislació  de  Costes,  encara  que  amb  característiques  internes 
homogènies:
— Zona A: comprén la UE-1, nucli principal del Sector
— Zones  B-1  i  B-2:  agrupa  les  parcel·les  edificades  afectades,  directament  o 
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indirectament,  per  la  Servitud de Protecció  de Costes  i  adjacents,  respectivament,  a  les 
Zones A i C
— Zona C: comprén la UE-2
Criteris de delimitació:
1r  S'inclouen  aquelles  parcel·les  els  propietaris  de  les  quals  no  poden  fer  efectiu 
l'aprofitament urbanístic màxim permés pel Pla, per imperatiu de la legislació sectorial de 
Costes.
2n S'exclouen de la Zona aquells terrenys que, tot i estar afectats per la servitud de protecció 
de la legislació de Costes, són necessaris per a l'estructuració de la xarxa viària i dotacional  
del Sector.
3r Es redelimita el Sector, de nou, a causa de l'informe emés per part de la Direcció General 
d'Urbanisme,  en  referència  a  la  improcedència  de  reclassificació  de  sòl  no  urbanitzable 
afectat per Risc d'Inundació, segons el  PATRICOVA 2013. En aquest sentit,  el  Sector  es 
delimita atenent el que preveu l'article 54 LUV, en relació amb l'article 111 ROGTU, pel que fa 
als límits de classificació del sòl.
Els objectius són:

a) Regularització urbanística de les edificacions
b) Preservació de la zona de possibles densificacions
c)  Millora de la qualitat  de vida, mitjançant una política urbanística de creació de 

dotacions i infraestructures, atenent, d'altra banda, aspectes de tanta importància, com la 
possibilitat real d'inundacions, tipologia d'edificació existent, ordenació etc.
Article 2. Tipus d'ordenació
Serà el d'edificació aïllada, el qual es compatibilitzarà amb altres tipologies que complisquen 
les condicions establides en els articles següents.
Article 3. Condicions de l'edificació
1.  Són aplicables  les  definicions  de  la  Norma  Urbanística  3a  del  Pla  General,  amb  les 
particularitats següents:
3.1.1 FAÇANES
Tots els panys de paret de tancament vertical de l'edificació, que poden o no retirar-se dels 
límits  bogues,  tindran  la  consideració  de  façana  i  hauran  de  tenir,  obligatòriament,  un 
tractament d'acabats i qualitats com a tal.
3.1.2. VOLADES O COSSOS SORTINTS
Queden prohibits, expressament, sobre les alineacions oficials del vial o, si correspon, zona 
verda. 
3.1.3. ELEMENTS SORTINTS
Queden prohibits, expressament sobre les alineacions oficials del vial o, si correspon, zona 
verda.
3.1.4. PLANTA BAIXA
Es denomina planta baixa o primera, a l'efecte del còmput de plantes permeses, aquella el 
sòl de la qual se situa en una cota compresa entre 0,80 m i 2,30 m sobre la rasant oficial. Per  
davall d'aquesta planta, no es permet cap ús.
3.1.5 PLANTA PIS
S'entén per planta pis aquella situada per damunt de la planta baixa.
3.1.6. SOTERRANI
Els soterranis es prohibeixen expressament a la zona.
3.1.7. ENTRESÒL
Els entresòls es prohibeixen expressament en la zona.
3.1.8. ENTRESOLATS
Els entresolats es prohibeixen expressament en la zona.
3.1.9. ALTURA EDIFICABLE
Sobre l'altura màxima edificable, únicament es permetrà la construcció d'elements tècnics de 
les instal·lacions (caixes d'escala, conductes de ventilació o de fums, claraboies, antenes, i  
altres anàlegs). Queden expressament prohibits els trasters.
2.  Les  edificacions  d'habitatge  compliran  les  condicions  d'habitabilitat  i  les  condicions 
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generals  dels  serveis  i  instal·lacions  de  la  Norma  Urbanística  4a  i,  si  correspon,  les 
condicions generals dels elements comuns de la Norma Urbanística 5a del Pla General.
3. Les edificacions compliran el que estableix la Norma Urbanística 7a del Pla General, quant 
a condicions particulars de l'edificació aïllada, referides, exclusivament, a mesurament de 
l'altura edificable, edificabilitat  neta, dimensions màximes de l'edificació,  volades i  cossos 
sortints.
4. Els elements constructius i les instal·lacions situats entre la rasant i un plànol paral·lel al de 
la vorera a cota +0,80 m hauran de projectar-se de manera que no obstaculitzen la lliure 
circulació del flux de l'aigua, en condicions normals o en casos d'avingudes.
5. Els elements de l'habitatge, tals com la caixa general de protecció, se situaran a setanta 
centímetres per sobre de la cota del forjat de la planta baixa.
Article 4. Alineacions oficials
Són les graciades en els plànols corresponents.
Article 5. Parcel·la mínima edificable
5.1. Constituirà parcel·la mínima edificable aquella que, reunint els requisits establits per la 
norma urbanística, tinga l'extensió necessària que permeta l'edificació, en funció dels usos 
assignats pel Pla.
5.2.  Condicions  de  parcel·lació:  es  considerarà  habitatge  mínim  el  que  dispose  d'una 
superfície útil de 55 m2, que necessita una parcel·la de 200 m2, que constitueix parcel·la 
mínima, a l'efecte de llicència de parcel·lació.
S'exceptuen del compliment d'aquestes condicions les parcel·les que ja disposen d'edificació 
preexistent.
Article 6. Altura màxima edificable i nombre màxim de plantes
L'altura  edificable  serà  de  II  plantes,  corresponents  a  set  metres,  huitanta  centímetres 
d'altura de cornisa (7,80 m), pel que fa a la rasant oficial.
Article 7. Tancaments de parcel·la
7.1. Hauran de disposar-se seguint les alineacions oficials dels vials. El tancament de les 
parcel·les edificades serà optatiu i no obligatori, excepte disposició específica en contra.
7.2. L'altura màxima serà de 2,50 m, comptada des de la rasant, i amb la finalitat d'evitar 
l'efecte  d'embassament  i  el  consegüent  perill  de  trencament  brusc,  les  tanques  i  els 
tancaments  de  parcel·les  seran  permeables  al  flux  de  l'aigua,  a  partir  de  quaranta 
centímetres d'altura i en tot el seu perímetre.
7.3. En els casos en què les parcel·les presenten pendent, les tanques s'escalonaran de 
manera  que l'altura  màxima de cada tram no  excedisca en un 10% de la  cota  màxima 
permesa.
7.4. Aquest tipus de tancament s'aplicarà, igualment, a les separacions entre parcel·les i a les 
divisions interiors dins de les parcel·les.
7.5. Les noves sol·licituds per al tancament de parcel·les afectades per la servitud de trànsit 
hauran de deixar lliure aquesta zona i ajustar-se a les determinacions de l'article 44.3 del 
Reglament de Costes.
Article 8. Edificabilitat màxima neta sobre parcel·la
L'índex d'edificabilitat neta sobre parcel·la serà el següent: 0,35 m2/m2
Article 9. Separació mínima a fites i fronts de parcel·la
Les  separacions  al  front  de  parcel·la  i  a  les  fites  de  les  construccions  tindran,  com  a 
limitacions, les imposades per la legislació civil en matèria de servituds i les derivades de 
l'ornat  i  harmonia  urbana.  Per  tant,  excepte  disposició  civil  en  contra,  les  edificacions, 
íntegrament  o  parcialment,  podran separar-se de les  alineacions  exteriors  o  de límits,  o 
construir-se sense guardar cap separació amb aquests límits.

Article 10. Dimensions màximes de l'edificació

Tota edificació podrà inscriure's en un quadrat de 35 x 35 m.
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Article 11. Aparcaments

Serà obligatòria, a l'interior de la parcel·la i sempre sobre la rasant, la reserva d'una plaça 
d'aparcament per cada habitatge o 150 m2 d'edificació.
Per al còmput de superfícies i dimensions s'estarà al que disposa la Norma 10a.

Article 12. Condicions d'ús

Són  aplicables  les  definicions  d'usos  de  la  Norma  8a  i  els  límits  a  les  condicions  de 
funcionament de les activitats de la Norma 9a.
Usos permesos: habitatge, residencial, comercial, oficines, cultural, esportiu, sanitari, religiós, 
recreatiu, aparcament i indústria reduïda.
Usos prohibits: xicoteta i mitjana indústria.
Com a excepció, a la zona de dotacions comunitàries, queda prohibit l'ús d'habitatge, encara 
que es permeten la resta dels enumerats.
Article 13. Règim transitori per a les edificacions fora d'ordenació
Respecte del règim jurídic de les parcel·les emplaçades en domini públic maritimoterrestre 
corresponents a les zones B-1 i B-2, s'aplicarà la disposició transitòria IV de la Llei 2/2013, de 
29 de maig, de Costes.
En les obres i instal·lacions legalitzades conformement amb la legislació de Costes llavors 
vigent, i atés el grau de consolidació existent, s'estableixen dos règims generals transitoris 
per a aquelles construccions erigides amb anterioritat a la vigència d’aquestes Normes.
A. Edificacions existents a les zones afectades per la legislació de Costes (Zones A, B1, B2 i 
C)
—  Si  s'emplacen  en  la  zona  de  servitud  de  trànsit,  els  titulars  de  les  construccions  i 
instal·lacions podran realitzar les obres de reparació, millora, consolidació i modernització, 
sempre  que  no  impliquen  augment  de  volum,  altura  ni  superfície  de  les  construccions 
existents i sense que l'increment de valor que aquelles comporten puga ser tingut en compte 
a efectes expropiatoris.  Aquestes obres no podran ser  autoritzades per  l'òrgan urbanístic 
competent,  sense  que,  amb  caràcter  previ,  l'Administració  de  l'Estat  emeta  un  informe 
favorable, en el qual conste que la servitud de trànsit queda garantida. Aquest informe haurà 
d'emetre's  en  el  termini  de  dos  mesos  des  de  la  sol·licitud;  si,  en  aquest  termini,  no 
s'emetera, s'entendrà que té caràcter favorable.
— A la resta de la zona de servitud de protecció i en els termes en què aquesta s'aplica a les  
diferents classes de sòl, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, podran 
realitzar-se  obres  de  reparació,  millora,  consolidació  i  modernització,  sempre  que  no 
impliquen augment de volum, altura ni superfície de les construccions existents i sense que 
l'increment  de  valor  que  aquelles  comporten  puga  ser  tingut  en  compte  a  efectes 
expropiatoris. En cas de demolició total o parcial, les noves construccions hauran d'ajustar-se 
íntegrament a les disposicions d'aquesta Llei.
La  realització  d'obres  en  aquestes  zones  haurà  de  comptar  amb  informe  favorable  de 
l'Administració de l'Estat —si bé, segons STC 149/1991, de 4 de juliol, la potestat atribuïda a 
l'Administració de l'Estat ha d'entendre's feta a la de les comunitats autònomes—, en el qual  
conste que la servitud de trànsit queda garantida. Per a açò, el projecte d'obra o declaració 
responsable haurà de garantir l'efectivitat de la citada servitud de trànsit, a més de la resta de  
condicionants establits en la disposició transitòria catorzena del Reial Decret 876/2014, de 10 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes.
B.  Edificacions  que  es  troben  en  la  resta  de  zones  i  que  són  incompatibles  amb  el 
planejament: podran realitzar-se obres de reparació, millora, consolidació i  modernització, 
sempre  que  no  impliquen  augment  de  volum,  altura  ni  superfície  de  les  construccions 
existents i sense que l'increment de valor que aquelles comporten puga ser tingut en compte 
a efectes expropiatoris.
Article 14. Condicions de gestió de cada zona
—Zona A (UE-1): El general definit en les Normes Urbanístiques.
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—Zones B-1 i B-2: Les limitacions constructives obliguen a establir un règim especial per a 
les parcel·les edificades, les quals, a causa de l'execució de les obres d'urbanització de les 
Zones A i C, poden adquirir la condició de solar: els seus propietaris han de contribuir en el  
cost d'implantació de serveis urbans (aigua, electricitat, clavegueram) de forma ponderada i 
proporcional, amb subjecció al règim següent:
1. Els serveis urbans s'implantaran preferentment de forma convinguda amb l'Ajuntament, 
conformement a les condicions següents:
1a La contribució econòmica es ponderarà d’acord amb aquests paràmetres:
a) superfície de la parcel·la,
b) superfície construïda i
c) antiguitat i estat de conservació de la construcció.
2a  No superarà el  60  per  100  del  cost  total  imputable  a  l'immoble,  si  aquest  estiguera  
emplaçat a la ZONA A o C.
3a Les contribucions econòmiques beneficiaran la comunitat reparcel·latòria de la ZONA A o 
C.
2.  Subsidiàriament,  a  falta  de  pacte,  l'Ajuntament  implantarà  els  serveis  bàsics  aplicant 
alguna de les modalitats previstes en la legislació urbanística o en la de Règim Local, i els 
costos seran sufragats pels propietaris afectats, conformement amb la legislació aplicable.
—Zona C (UE-2): El general definit en les Normes Urbanístiques.
Article 15. Condicions de programació i gestió
En principi, es preveu la modalitat de gestió directa.
Article  16.  Règim  per  a  les  edificacions  construïdes  sobre  parcel·les  afectades 
parcialment per alguna de les servituds legals del DPMT
Quan una parcel·la  estiga afectada parcialment  per  la servitud de protecció,  encara que 
l'edificació  existent  o  la  que  es  pretenga construir  quede fóra  d'ella,  pel  principi  d'unitat 
predial, tant per a les obres de reparació i millora d'edificacions existents sempre que no 
impliquen augment de volum, com per a les obres de nova planta s'aplicarà el que disposa 
l'article  13  d'aquestes  Normes,  i  aquestes  obres  requeriran  dels  informes  i  de  les 
autoritzacions previstos per a les edificacions fora d'ordenació.
Article 17. Limitacions sobre els àrids
Conformement  amb  el  que  estableix  l'art.  29.2  de  la  Llei  de  Costes  i  el  57.1  del  seu 
Reglament, els jaciments d'àrids, emplaçats en la zona d'influència, quedaran subjectes al 
dret de tempteig i retractament en les operacions de venda, cessió o qualsevol altra forma de 
transmissió, a favor de l'Administració de l'Estat, per a la seua aportació a les platges. Amb 
aquesta mateixa finalitat, aquests jaciments es declaren d'utilitat pública a l’efecte de la seua 
expropiació, total o parcial, si pertoca, per part del departament ministerial competent i de 
l'ocupació  temporal  dels  terrenys  necessaris.  Per  tant,  els  terrenys  extrets  d'un  solar 
quedaran subjectes a aquest dret. Es recomana incloure estudi geològic per a determinar si 
hi ha àrids susceptibles de ser emprats en aportacions per a platges, en particular, arenes i  
graves, als terrenys afectats per aquests instruments. En aquest cas, s'haurà de facilitar la 
seua aportació a les platges, com a condició per al seu desenvolupament, incloent-ho en les 
fitxes de gestió corresponents.
Disposició addicional primera, per a reduir l'impacte en el paisatge
1. Dins de tot l'àmbit del PRI s'haurà de complir l'Ordenança reguladora de l'aire condicionat, 
rètols  i  altres  elements,  norma  addicional  tercera  de  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla 
General.
2.  Atés  que l'àmbit  limita  pel  Nord-oest  amb el  riu  Serpis  i  la  futura  Autovia  al  Port,  es  
recomana,  en  la  mesura  del  possible,  que  el  projecte  final  d'urbanització  tracte 
adequadament  aquesta  vora  urbana,  amb  la  plantació  d'arbres  i  espècies  vegetals  que 
creuen una massa arbòria suficient que integre aquest nucli de població amb el paisatge.
3. Encara que la pràctica totalitat  de l'àmbit ja està construït,  les futures rehabilitacions i 
reformes, així com les noves construccions, s'hauran d'adaptar a l'ambient on se situen, per a 
tractar d'unificar l'entorn quant a cromatisme, textures i solucions constructives.
Disposició addicional segona, parcel·les situades en zona de policia del Serpis
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Les  construccions  de  tot  tipus,  tinguen  caràcter  definitiu  o  provisional  i  l'execució  de 
qualsevol  obra  o  treball,  a  la  zona  de  policia,  de  100  metres  d'amplària,  mesurats 
horitzontalment  a  partir  del  llit  del  riu  queden sotmesos  al  que  disposa  el  Reial  Decret 
849/1986,  d'11  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic,  que 
desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, 
segons el que es disposa l’article 9.1.c) i necessitaran autorització administrativa prèvia de 
l'organisme de conca (art. 9.4).
Disposició  addicional  tercera,  parcel·les  confrontants  amb  el  domini  públic 
maritimoterrestre

Sense perjudici del que disposen aquestes Normes, els terrens confrontants amb el domini 
públic marítimoterrestre estaran subjectes a les limitacions i servituds legals —de protecció, 
de trànsit i d'accés a la mar— que es determinen en el títol II, capítol II de la Llei 2/2013, de 
29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral, i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 
de juliol, de Costes, que en l’article 27 disposa:
1. La servitud de trànsit recaurà sobre una franja de 6 metres, mesurats terra endins a partir  
del  límit  interior de la ribera de la mar. Aquesta zona haurà de deixar-se permanentment 
expedita per al pas públic per als vianants i per als vehicles de vigilància i salvament, excepte 
en espais especialment protegits.
2. En llocs de trànsit difícil o perillós, aquesta amplària podrà ampliar-se en el que resulte 
necessari, fins a un màxim de 20 metres.
3. Aquesta zona podrà ser ocupada, excepcionalment, per  obres a realitzar  en el  domini 
públic maritimoterrestre. En aquest cas, se substituirà la zona de servitud per una altra nova 
en condicions anàlogues, en la forma en què assenyale l'Administració de l'Estat. També, 
podrà ser ocupada per a l'execució de passejos marítims.
Disposició transitòria primera
Des de la vigència del PRI anul·lat —aprovat pel Ple de l'Ajuntament de 3/8/2002, mitjançant 
acord publicat en el BOP de 7/11/2002— fins a les recents sentències fermes d’anul·lació 
d’aquest, exclusivament per no disposar del preceptiu informe de la Demarcació de Costes, 
han  tingut  lloc  diferents  actuacions  que  han  culminat  amb  l'execució  de  les  obres 
d'urbanització de les unitats d'execució i la posada al cobrament de les corresponents quotes 
d'urbanització.
Tant  les obres com les quotes constitueixen actuacions que han de conservar-se,  sense 
perjudici dels necessaris reajustaments que hagen de practicar-se a conseqüència de les 
modificacions introduïdes en el nou PRI.
Els referits reajustaments es materialitzaran i concretaran en els corresponents instruments 
de  gestió:  PAI,  PU  i  PR.  Instruments  que  hauran  de  tramitar-se  conformement  amb  el 
procediment ordinari, llevat que siguen susceptibles de conservació o convalidació.
En la mesura en què els costos d'urbanització estiguen totalment determinats i siguen líquids 
i exigibles, el Projecte de Reparcel·lació substituirà el Compte de Liquidació Provisional pel 
Compte de Liquidació Definitiva.
Disposició transitòria segona, condicions de seguretat en la interfície urbanoforestal
Per  als  següents  nous  desenvolupaments  s'hauran  d'adoptar  les  mesures  adients  de 
protecció previstes en l'article 25.bis del ROGTU, en l'article 32 de PATFOR i en el DBSI 5  
del  Codi  Tècnic  de l'Edificació.  Ara bé,  per  a  millorar  les  condicions  d'accessibilitat  i  de 
seguretat  davant un eventual  incendi,  es revisarà el  projecte d'urbanització incloent-hi  un 
hidrant a la primera línia.
Transitòriament, quan la distància del sòl urbà al terreny forestal (dunes) siga inferior a cent  
metres, s’hauran de realitzar les actuacions següents:
a)  En  la  vegetació  interior  de la  zona  urbanitzada que incloga  solars,  rotondes i  jardins 
particulars i públics es reduirà l'estrat arbori a una fracció de cabuda coberta per davall del 
quaranta per cent, i l'arbustiu, per davall del deu per cent
b) Poda de l'arbrat fins a dos terços de la seua altura i un màxim de tres metres
c) Evitar el contacte de la vegetació amb les edificacions, separant les branques de qualsevol 
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INTERVENCIONS

El secretari de la Comissió dóna compte, així mateix, del Decret núm. 0648, de data 5 de 
febrer de 2015, dictat pel  regidor de govern titular de l'Àrea d'Arquitectura, Urbanisme i 
Habitatge, en relació amb aquest assumpte.

Finalitzat  el  debat,  la  Comissió  d'Urbanisme,  Medi  Ambient,  Territori,  Sostenibilitat, 
Habitatge  i  Serveis  Urbans,  amb  7  vots  a  favor  (5  PP  i  2  PSOE)  i  1  abstenció 
(BLOC-VERDS: COMPROMÍS), emet dictamen favorable a la proposta transcrita, la qual 
sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, així com la ratificació del Decret núm. 0648 de 
5/02/2015.”

INTERVENCIONS DEL PLE

- El senyor Abad explica el contingut de la proposta, d'acord amb els requeriments de la 
Conselleria.

Finalitzat el  debat, l'Alcaldia Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit,  el 
qual  aprova  el  Ple  de  la  Corporació,  per  23  vots  a  favor  (13  PP i  10  PSOE)  i  2 
abstencions  (Bloc-Verds:Compromís)  i,  per  tant,  amb  el  quòrum  de  la  majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació exigit en l'article 123.2 de la 
Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  i  106.2.i)  del 
ROPLE.»

3.2.  Acceptació  de  delegació  de  competències  de  la  Generalitat  Valenciana 
corresponent  al  projecte  I/02/TEL/2012/M/9014  (POM-355),  Espai  d'Oci,  Circuit  de 
Skatepark   i Edificacions Auxiliars, inclosos en el Pla Especial de suport a la Inversió   
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (PLA CONFIANZA)

El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Urbanisme, 
Medi ambient, Territori, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 
6 de febrer de 2015, sobre l'assumpte de referència, del tenor literal següent:

«Es dóna  compte  de  la  proposta  formulada  per  la  directora  general  de  Medi  Ambient, 

Serveis  Urbans  i  Projectes,  en  relació  amb  l'assumpte  de  referència,  del  tenor  literal 

següent:
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“ANTECEDENTS

Primer. En data de 4 de juny de 2012, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i 

l'Ajuntament de Gandia firmen l'Acord de delegació de competències en el marc del Pla 

Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP). 

La clàusula segona d'aquest Acord determina els huit projectes als quals afecta:

SEGONA. Es delega en l’Ajuntament de Gandia l’exercici de la competènci9a per a l’execució 
dels següents projectes autoritzats en el marc del Pla de referència: 

Millora urbana del Moll Nord del Port de Gandia (Moll dels Borja) 1.841.777,57 €

Construcció auxiliar i tractament superficial al CS Rafalcaid 180.743.50 €

Reforç de Policia Local 3.542.230,08 €

Centre de Dia per a persones afectades per la malaltia de l’Alzhèimer 714.282.52 €

Reforma i adequació de la Plaça del Prado 1.550.324,76 €

Intervenció al parc Baladre i construcció de pavelló Robert 1.344.467,82 €

Intervenció en carrers de Beniopa 483.106,12 €

Millora paisatgística del parc Clot de la Mota 505.000,00 €

Segon.  En data de 18 de juliol de 2014, el conseller d'Hisenda i Administració Pública i  
l'alcalde-president de l'Ajuntament de Gandia firmen l'Addenda a l'Acord de delegació de 
competències  abans esmentat,  amb la  qual  queda  addicionat  el  projecte  de  Reforma i 
condicionament del CEIP Cervantes. 

Tercer. En data de 30 de desembre de 2014, el conseller d'Hisenda i Administració Pública i 
l'alcalde-president  de  l'Ajuntament  de  Gandia  firmen  la  Segona  Addenda,  amb  la  qual 
queden addicionats els projectes: 

Exp.:  E/02/TEL/2012/M/9119  (POMO-357),  Adequació  de  camp de futbol  al  Poliesportiu 
Municipal per a Rugbi i Futbol 7

Exp.:  E/02/TEL/2012/M/9177  (POMO-358),  Adequació  d'espais  exteriors  i  interiors  i 
accessibilitat camp de tir Pla de Xiquet.

Exp.: E/02/TEL/2012/M/9169 (POMO-360), Casal Jove del Grau de Gandia.

Quart. La  Conselleria  d'Hisenda  i  Administració  Pública,  per  Resolució  de  data  30  de 
desembre de 2014, autoritza el finançament, a càrrec del PIP, del projecte següent:

Exp.:  E/02/TEL/2012/M/9014  (POMO-355),  ESPAI  D'OCI,  CIRCUIT  DE  SKATEPARK I 
EDIFICACIONS AUXILIARS
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Cinqué. En data de 22 de març de 2012, se sol·licita a la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient l'aprovació de la redacció de projectes, direcció facultativa i execució 
de les obres del projecte de referència, així com la delegació de competències en matèria 
de contractació.

FONAMENTS DE DRET

1. L'art. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en relació amb l'art. 27, 
determina  que  «l'Administració  de  l'Estat,  de  les  comunitats  autònomes  i  d'altres  
administracions públiques podran delegar en els municipis l'exercici de competències en 
matèries que afecten els seus interessos propis.»

2. En el mateix sentit es pronuncia l'art. 140.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, que contempla la delegació de competències a favor dels 
municipis, amb audiència prèvia de les conselleries afectades.

3. Així mateix, el Decret Llei 1/2009, pel qual es constitueix i dota el Pla de Suport a la  
Inversió  Productiva  en  Municipis  de  la  Comunitat  València,  reserva  a  la  Generalitat 
l'execució dels projectes en municipis superiors a 10.000 habitants; no obstant això, com 
consta en la comunicació de la subsecretària de la Conselleria d'Infraestructures, de 21 
d'octubre  del  2009,  permet  la  subscripció  d'acords  o  convenis  de  delegació  de 
competències entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat que, per part d'aquests, 
s'assumisca  la  contractació  de  les  obres,  la  seua  direcció  i  control  d'execució,  inclosa 
l'aprovació de les certificacions i honoraris.

4. Conformement amb el que disposa l'acord de la Junta de Govern Local de data de 3 de 
novembre de 2014, en tots els convenis a subscriure per l'Ajuntament de Gandia amb altres 
administracions  públiques,  ja  siga  la  Generalitat  Valenciana,  l'Administració  General  de 
l'Estat  o  altres  administracions  públiques,  es  tracte  d'addendes,  renovacions  o  nous 
convenis,  es  farà  constar  una  clàusula  general  de  garantia  a  favor  de  l'ajuntament  de 
Gandia, del tenor literal següent:

En compliment de les previsions de l'art. 57 bis LRBRL, es convé, expressament, en favor de l'Ajuntament de Gandia, en 
compliment  dels  compromisos  mútuament  assumits  en  el  present  conveni,  una  clàusula  de  garantia  consistent  en 
l'autorització expressa a l'Administració General de l'Estat per a aplicar, en favor de l'Ajuntament de Gandia, i afectar a tal 
fi, les retencions que li corresponguen per aplicació del seu sistema de finançament, en els termes, terminis i condicions  
que s'establisquen en la regulació prevista en l'apartat 3r de l'art. 57 bis LRBRL. 

Si  la  Generalitat  Valenciana  no  efectua  el  pagament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  d’este  conveni, 
l'Ajuntament procedirà a comunicar a l'Administració General de l'Estat l'incompliment produït, perquè aquesta procedisca 
a efectuar la retenció que corresponga. 

Tot açò, sense perjudici dels terminis i procediments que es desenvolupen per l'Administració de l'Estat per a l'aplicació del  
citat article 57 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Mentre la citada normativa no siga dictada, serà aplicable, amb les adaptacions que resulten necessàries, el que preveu, 
amb aquest efecte, el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol (BOE núm. 184, de 30/07/2014), o norma estatal que el  
substituïsca   

Por tot això, s’eleva a la consideració de la Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Territori, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, la següent
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PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Acceptar la delegació de competències per a la contractació de les obres, direcció 
i control d'execució, així com la redacció del projecte següent:

Exp.:  E/02/TEL/2012/M/9014  (POMO-355),  ESPAI  D'OCI,  CIRCUIT  DE  SKATEPARK 
IEDIFICACIONS AUXILIARS

SEGON. Aprovar la Tercera Addenda a l'Acord de delegació de competències, de 4 de juny 
de 2012, entre la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i l'Ajuntament de Gandia, per 
tal de modificar la clàusula segona, en el sentit d'afegir el projecte esmentat que, tot seguit, 
es transcriu:

TERCERA ADDENDA A l'ACORD DE DELEGACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE 
GANDIA,  EN  EL  MARC  DEL  PLA  ESPECIAL  DE  SUPORT  A  LA  INVERSIÓ  PRODUCTIVA  EN 
MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A València, el/l’      d            de  2015

COMPAREIXEN

L'Hble.  Sr.  Juan Carlos  Moragues  Ferrer,  conseller  d'Hisenda i  Administració  Pública,  autoritzat  per  a 
aquest acte, mitjançant Acord del Consell de 19 de juny de 2009.

El  Sr.  Arturo Torró Chisvert,  alcalde president de l'Ajuntament de Gandia,  autoritzat  per a aquest acte 
mitjançant Acord del Ple d ….. d ................ de 2015.

EXPOSEN

Amb data 4 de juny de 2012, es va subscriure entre la Generalitat i l'Ajuntament de Gandia, un Acord de 
Delegació de Competències per a l'execució dels projectes el finançament dels quals havia sigut autoritzat 
a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana i que 
el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, atribueix a la Generalitat.

Posteriorment, va ser aprovat el finançament, a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva 
en Municipis de la Comunitat Valenciana, de nous projectes presentats per l'Ajuntament de Gandia, com a 
conseqüència del que disposa l'article 162.2 de la Llei 20/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera, i  d'Organització de la Generalitat, desenvolupat mitjançant Decret 
110/2013, de 26 de juliol, del Consell, un dels quals, "Reforma i Ampliació del CEIP Cervantes", va ser 
inclòs en l'apartat segon de l'Acord de Delegació de Competències, mitjançant Addenda subscrita el dia 18 
de juliol de 2014.

Igualment, va ser aprovat el finançament de tres nous projectes (Adequació de camp d'esports d'herba 
artificial i vestuaris, Rugbi i Futbol 7; Adequació espais exteriors i interiors Camp de Tir Pla del Xiquet; i  
Casal  Jove  del  Grau  de  Gandia)  i  van  ser  inclosos  en  l'apartat  segon  de  l'Acord  de  Delegació  de 
Competències,  mitjançant  la  subscripció  de  la  Segona  Addenda,  el  30  de  desembre  de  2014.

Actualment,  a l'empara dels preceptes abans citats,  ha sigut  aprovat el  finançament,  a càrrec del  Pla 
Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, d'un nou projecte 
presentat per l'Ajuntament de Gandia, el qual, previ informe de les conselleries competents per raó de la 
matèria, s'estima que ha de ser inclòs en l'apartat segon de l'Acord de delegació de data 4 de juny de 
2012.

ACTA PLE 12 de febrer de 2015

16 de 27

  



                     

Per açò, ambdues parts, reconeixent-se capacitat per a subscriure el present document,

ACORDEN

Addicionar a la relació continguda en la clàusula segona de l'Acord de delegació de competències subscrit 
el dia 4 de juny de 2012, el projecte següent, el finançament del qual ha sigut autoritzat a càrrec del Pla 
Especial  de  Suport  a  la  inversió  Productiva  en  Municipis  de  la  Comunitat  Valenciana:

DENOMINACIÓ PROJECTE
IMPORT 

FINANÇABLE
Espai d’oci, circuit de skatepark i edificacions auxiliars 436.212,42 €

I, en prova de conformitat, subscriuen el present Acord, al lloc i en la data ressenyats a l'encapçalament.

TERCER.  Incorporar a les estipulacions del present Conveni, la clàusula de garantia de 
compliment  prevista  en l'art.  57  bis  LRBRL;  tot  això,  en compliment  dels  compromisos 
assumits per les dues administracions signants d’aquest Conveni.

QUART. Facultar l'alcalde-president per a la signatura de la Tercera Addenda al Conveni de 
referència, així com per a la resta de gestions derivades d’aquest.”

INTERVENCIONS
    ………………………………………………………………………………………….......

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, la Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient, Territori, 
Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, amb 5 vots a favor (PP) i  3 vots en contra (2 
PSOE i 1 BLOC-VERDS: COMPROMÍS), emet dictamen favorable a la proposta transcrita i 
la sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació.»

INTERVENCIONS DEL PLE

- El senyor Abad explica el contingut de la proposta.
 
- La senyora Milvaques anuncia el vot en contra del seu grup, tant per coherència amb 
acords anteriors, pel tenor de l'informe emés per l'interventor, així com per la rectificació del 
projecte del Skate a la plaça del Tirant. 

- El senyor Mascarell justifica el vot en contra del seu grup, per la forma d'entendre el Pla 
Confianza l'actual govern, a pesar dels greus riscos advertits per l'interventor i la delicada 
situació financera de la Generalitat. A més a més, considera que el projecte és rocambolesc 
i contradictori amb el que han expressat els veïns i entén que hi ha altres espais més idonis 
per a aquesta infraestructura.
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- El senyor Abad recorda que ara es porten endavant 11 projectes en substitució del tramvia 
del PSOE, projectes que han sigut executats i pagats. El que sí que era rocambolesc eren 
els sis milions de cost no se sap molt bé per a què, la plaça del Tirant. Insistix que el PSOE 
inaugurava  coses  sense  acabar,  que  els  ha  tocat  pagar  al  govern  actual.  

- El senyor Mascarell retrau al govern la seua manera d'entendre la participació, que es 
redueix al que diga el senyor alcalde.
 
- El senyor alcalde diu que ja ha explicat la qüestió 20 vegades, que la plaça del Tirant és la 
vergonya del PSOE, una obra inacabada, inaugurada i impagada. Els canvis en la ubicació 
del  skate s'han degut a un problema arqueològic. I la vertadera barbaritat és del govern 
anterior,  per la qual cosa no s'han de donar lliçons; recorda, una vegada més, que a la  
plaça del Tirant no va el skate, que anirà al Camarena.

Finalitzat el  debat, l'Alcaldia Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit,  el 
qual aprova el Ple de la Corporació, per 13 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (10 
PSOE i 2 Bloc-Verds:Compromís) i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, exigit en l'article 123.2 en relació amb el 
123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  i 
106.2.d) del ROPLE.

4.  COMISSIÓ  DEL PLE  D’ADMINISTRACIÓ,  MODERNITZACIÓ  I  COORDINACIÓ  DE 
GOVERN. Dictamen (art. 70 del ROPLE):

4.1.    Ratificació d’acords de la Junta de Govern de la ciutat de Gandia d’1 i  15 de   
desembre de 2014 i  2  de febrer  de 2015,  sobre determinació de complements de 
destinació i específic de determinats llocs de treball

El  secretari  general  del  Ple  dóna  compte  del  dictamen  emés  per  la  Comissió  del  Ple 
d’Administració, Modernitzacio i Coordinació de Govern, en sessió celebrada el dia 9 de 
febrer de 2015, sobre l'assumpte de referència, del tenor literal següent:

«Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada  pel  coordinador  general  d'assumptes 
d'alcaldia, en matèria de Recursos Humans, de data 4 de febrer de 2015, en relació amb 
l'assumpte de referència, del tenor literal següent:

“La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessions celebrades els dies 1 i 15 de 
desembre de 2014, va acordar modificacions de la relació de llocs de treball que afectaven 
la determinació del complement específic i de destinació dels llocs de treball següents:

Acord d'1/12/2014. Punt 3.4. Modificació i  reclassificació del lloc 05/001 
(cap de servei de Recursos Humans i Relacions Laborals)

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.1. Increment en un efectiu de la dotació del 
lloc  03/010  i  reducció  en  un  efectiu  de  la  dotació  del  lloc  03/011  (auxiliar 
administratiu).
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Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.2. Increment en un efectiu de la dotació del 
lloc 07/010 i amortització del lloc 01/035 (auxiliar administratiu).

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.3. Increment en un efectiu de la dotació del 
lloc 16.1/010 i  reducció de la  dotació en un efectiu  del  lloc 16.1/009 (auxiliar 
administratiu).

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.4. Increment en un efectiu de la dotació del 
lloc 11/016 i amortització del lloc 11/015 (auxiliar administratiu).

Acord  de  15/12/2014.  Punt  3.10.  Modificació  i  reclassificació  del  lloc 
02/006 (cap de servei de Gestió Administrativa).

Els efectes econòmics de la modificació o determinació dels complements específics i, si 
escau, de destinació, dels referits llocs de treball van quedar ajornats a la inclusió de les 
partides pertinents en l'annex de personal en el pressupost municipal que s’ha d’aprovar per 
al pròxim exercici econòmic.

Al seu torn, en la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió de 2 de febrer de 2015, 
(punt 3.7 de l'ordre del dia), es va acordar la classificació i valoració dels llocs de treball de 
treballador  social  per  al  programa de  dependència,  tècnic  d'assessorament  a  projectes 
empresarials i  tècnic de disseny i  màrqueting digital,  així  com donar compte de l’acord 
esmentat  al  Ple  de  l'Ajuntament,  circumstància  a  la  qual  es  demoraven  els  efectes 
econòmics de l'acord.

Vist  que,  a  hores  d’ara,  el  Pressupost  General  per  a  l'any  2015  no  ha  sigut  aprovat 
definitivament,  per  la  qual  cosa,  per  Resolució  del  regidor  de  Govern  titular  de  l'Àrea 
d'Economia i Hisenda (Decret 2015-0026, de 8 de gener), s'ha acordat prorrogar, per a l'any 
2015, el Pressupost de l'Ajuntament de Gandia de l'exercici 2014, pels seus crèdits inicials.

Atés que hi ha romanent en Annex de Personal del pressupost prorrogat de l'exercici 2014, 
s'ha efectuat l'aplicació de part d’aquest a les partides pressupostàries necessàries, amb 
modificació  de  crèdit  per  transferència,  si  escau,  la  qual  cosa  ha  permés  efectuar  les 
retencions  de  crèdit  oportunes  en  les  partides  pertinents  de  l'Annex  de  Personal  del 
Pressupost Municipal, per a donar cobertura a les modificacions de complements específics 
o de destinació a què es refereixen els acords de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia 
d'1 i  15  de desembre de 2014,  i  2  de febrer  de 2015,  que es  consideren reproduïts  i 
l'acreditació dels quals consta en l'expedient, i per tant s’acompleix allò acordat respecte de 
la inclusió de les partides pertinents en l’annex indicat.

Quant a l'òrgan competent per a resoldre sobre la matèria, la Llei 5/2010, de 28 de maig, de 
la  Generalitat,  estableix  l'aplicació  al  municipi  de  Gandia  del  règim d'Organització  dels 
Municipis  de  Gran Població,  d'acord  amb el  que  estableix  el  Títol  X  LRBRL.  Per  tant, 
d'acord amb l'article 127.1.h) LRBRL, és competència de la Junta de Govern Local decidir 
sobre la modificació de la Relació de Llocs de treball i, en execució dels acords de la Junta 
de Govern de la Ciutat de Gandia assenyalats anteriorment, de data 1 i 15 de desembre de 
2014, i 2 de febrer de 2015, i tenint en compte les previsions de l'article 3.2. i 4.3 del Reial  
Decret  861/1986,  de  25  d'abril,  correspon  al  Ple  de  l’Ajuntament  ratificar  els  acords 
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esmentats, amb la inclusió de les partides pressupostàries corresponents en l'Annex de 
Personal.

Vist  açò  anterior,  es  formula  al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió 
d'Administració, Modernització i Coordinació de Govern, la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Ratificar els acords de la Junta de Govern Local d'1 i 15 de desembre de 2014, i 2 
de febrer de 2015, següents:

Acord d'1/12/2014.  Punt  3.4. Modificació i  reclassificació del  lloc 05/001 (cap de 
servei de Recursos Humans i Relacions Laborals)

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.1. Increment en un efectiu de la dotació del lloc 03/010 i 
reducció en un efectiu de la dotació del lloc 03/011 (auxiliar administratiu)

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.2. Increment en un efectiu de la dotació del lloc 07/010 i 
amortització del lloc 01/035 (auxiliar administratiu)

Acord  d'1/12/2014.  Punt  3.5.3. Increment  en  un  efectiu  de  la  dotació  del  lloc 
16.1/010  i  reducció  de  la  dotació  en  un  efectiu  del  lloc  16.1/009  (auxiliar 
administratiu)

Acord d'1/12/2014. Punt 3.5.4. Increment en un efectiu de la dotació del lloc 11/016 i 
amortització del lloc 11/015 (auxiliar administratiu)

Acord de 15/12/2014. Punt 3.10. Modificació i reclassificació del lloc 02/006 (cap de 
servei de Gestió Administrativa).

Acord  de  2/2/2015.  Punt  3.7. Classificació  i  valoració  de  llocs  de  treball  de 
treballador  social  per  al  programa  de  dependència;  tècnic  d'assessorament  a 
projectes empresarials, i tècnic de disseny i màrqueting digital

SEGON. Una vegada efectuades les retencions de crèdit oportunes, considerar acomplit el 
tràmit  de  la  inclusió  de  les  partides  pertinents  en  l'Annex  de  Personal  del  Pressupost 
Municipal,  amb  la  consegüent  efectivitat  respecte  dels  efectes  econòmics  de  les 
modificacions acordades.”

INTERVENCIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Comissió del Ple d'Administració, Modernització i Coordinació de Govern, per unanimitat 
dels  seus  membres,  emet  dictamen  favorable  a  la  proposta  transcrita  i  la  sotmet  a 
l'aprovació del Ple de la Corporació.

És dóna compte, així mateix, de l'esmena presentada, en aquest punt de l'ordre del dia, pel 
Grup Municipal Popular, en data 10 de febrer de 2015 (R.E. núm. 4842), del tenor literal 
següent:
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“El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Gandia eleva, al Ple Municipal, en virtut de 
l'article 92 del ROPLE, una esmena, en observar un error material en el  punt 4.1 de la 
convocatòria del Ple del dia 12 de febrer de 2015.

Per tot això, Víctor Soler Beneyto, portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de 
Gandia presenta, davant el Ple Municipal, la següent

ESMENA

Observada per aquest Grup Municipal, l'errada material al punt 4.1. de la convocatòria del 
Ple del dia 12 de febrer de 2015, i constatada aquesta, una vegada ha informat el cap de 
servici de Recursos Humans, formulem els següents

PROPOSTES D'ACORD

PRIMERA. Tindre en compte l'informe del  cap del  Servici  de Recursos Humans,  on és 
detecta l'error material al punt 4.1 de la convocatòria del Ple del dia 12 de febrer de 2015 i  
que és procedisca a l’esmena en els termes de l'informe, que tot seguit és reprodueix (1).

SEGONA. Donar compte de l'acord que s'adopte a la Junta de Govern Local de la ciutat de 
Gandia, per a l’esmena de l'acord de data 2 de febrer de 2015 (punt 3.7).

(1) S’ha detectat error material en l'acord de la Junta de Govern Local de la Ciutat de Gandia de 2 de 
febrer de 2015 i que se sotmet a ratificació del Ple de l'Ajuntament convocat per al pròxim 12 de febrer  
(apartat 4.1 de l'ordre del dia)

En  la  fitxa  annexa  que  es  refereix  a  treballador  social  de  Dependència  (lloc  16.1/016),  on  diu 
complement específic anual (excloses pagues extra): 5.012,76 euros, ha de dir “complement específic 
anual (excloses pagues extra): 6.446,76 euros. La qual cosa es comunica, a l'efecte que el Ple de 
l'Ajuntament procedisca a la ratificació de l'acord, amb les quantitats correctes.

 

L’Alcaldia-Presidència  sotmet  a  votació  el  dictamen  transcrit  amb  l'esmena, 
igualment  transcrita,  el  qual  aprova  el  Ple  de  la  Corporació,  sense  debat  i  per 
unanimitat dels 25 membres presents en la sessió. 

5. MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE):

5.1  Del  Grup  Municipal  Popular,  mitjançant  la  qual  s’expressa  la  necessitat  de 
mamprendre  el  condicionament  dels  nostres  rius,  barrancs  i  séquies  sota  la 
competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

El  secretari  general  del  Ple  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal 
Popular, en data 3 de febrer de 2015 (R.E. núm. 3933), sobre l'assumpte de referència, del 
tenor literal següent: 
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«MOCIÓ RESOLUTIVA

La ciutat de Gandia compta amb nombrosos episodis d'inundacions, un dels més greus va ser 
el  de  la  riuada  a  la  tardor  de  1987.  L’orografia  del  nostre  municipi,  la  climatologia  i  la 
concentració de precipitacions al final de l’estiu comporten un risc constant de fenòmens com 
la gota freda. 

L’Ajuntament de Gandia és el pilar bàsic on s'integra i organitza la societat civil. Per això, tenim 
un compromís amb el desenvolupament sostenible i les polítiques mediambientals, així com 
establir  adequadament les actuacions de caràcter preventiu  i  de protecció, d'acord amb la 
legislació vigent de Règim Local, que establix competències per als municipis, en matèries 
relacionades amb la protecció civil.

La Generalitat Valenciana recorda anualment els procediments d'actuació que han d'aplicar les 
administracions públiques amb responsabilitat en la matèria, davant de situacions de pluges 
intenses i crescudes de cabals en rius i barrancs. En este sentit, molts ajuntaments han dut a 
terme la neteja de barrancs que acumulen males herbes i brutícia, a fi d'evitar inundacions i 
estancaments d'aigua, tot i de manera subsidiària, ja que cal recordar que és la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) la que hauria de realitzar estes tasques de condicionament, en 
molts barrancs de muntanya i de riu de la seua competència.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació, les següents 

PROPOSTES D’ACORD

PRIMERA. Sol·licitar a la  Confederació Hidrogràfica  del  Xúquer (CHJ) i  a  la  Confederació 
Hidrogràfica del Segura (CHS) que, en el seu àmbit territorial d'actuació en la Comunitat i de 
forma urgent,  realitze les tasques de condicionament necessàries en la  demarcació on es 
trobe  ubicat  cada  terme  municipal,  actuacions  que,  a  més  a  més,  corresponen  a  les 
esmentades confederacions, a fi d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que 
poden emportar-se per davant camins i altres infraestructures.

SEGONA. En aquells casos en què els ajuntaments hagen realitzat neteja de llits i actuacions 
previstes dins dels àmbits de competència de la CHJ i CHS, que es procedisca a agilitzar els 
permisos  i  les  autoritzacions,  així  com  la  normalització  dels  possibles expedients,  i  deixar 
sense  efecte  les  possibles  sancions,  ja  que  moltes  d'estes  deriven  de  la  inacció  de  les 
mateixes confederacions.

TERCERA. Remetre còpia d’aquesta Moció a l’Honorable Senyor Conseller de Presidència i 
Agricultura,  Pesca,  Alimentació  i  Aigua  de  la  Generalitat  Valenciana,  al  Molt  Excel·lent 
President de les Corts Valencianes. i a la Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, així com a la Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
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INTERVENCIONS 

- El senyor Rodríguez exposa la justificació de la proposta i demana el suport dels grups. 

-  El  senyor  Puig  anuncia  el  seu  vot  favorable,  a  pesar  que  creu  que  la  moció  no  és 
suficientment contundent, ja que que no exigeix la necessària compensació de la despesa 
que la neteja representa per als ajuntaments. Entén que les confederacions hidrogràfiques 
haurien de desaparéixer i  que les seues competències li  les passen a qui corresponga, 
sempre que siga més resolutiva que aquestes obsoletes institucions.

 
- El senyor Mascarell anuncia el vot favorable del seu grup i es pregunta si és necessari  
recórrer a una moció, quan hi ha un tres en ratlla del PP. 

- El senyor Rodríguez informa que ha netejat el que ha pogut i que els altres facen el que 
puguen amb la força de tots. El seu departament és xicotet i ha fet bé les coses, demanant i 
obtenint tots els permisos necessaris.

 
- El senyor Puig reitera la necessitat que desapareguen aquestes institucions, ja que resulta 
al·lucinant  que,  damunt  la  Confederació  Hidrogràfica  del  Xúquer  (CHX)  sancione  els 
Ajuntaments per fer el que li correspondria a ella. 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte de l’ordre del dia, l’Alcaldia Presidència 
sotmet  a  votació la  moció  transcrita,  la  qual  aprova  el  Ple  de la  Corporació,  per 
unanimitat dels 25 membres presents en la sessió.

5.2  Del  Grup Municipal  Socialista,  mitjançant  la  qual  insta  el  Consell  a  garantir  i 
generalitzar l'accés als tractaments d'última generació per a les persones afectades 
per  l'hepatitis C

En aquest punt, el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Vicent Mascarell, proposa la 
retirada de la  moció,  per haver-se aconseguit  la  finalitat  que es pretenia  amb aquesta, 
mitjançant l’acord adoptat per les Corts Valencianes sobre aquest assumpte.

Sotmesa a votació la proposta de retirada de la moció, conformement amb el que 
disposa l’article 88 del ROPLE, el Ple de la Corporació l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents en la sessió.
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II PART  INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS

El Ple de la Corporació es considera assabentat del següent:

1.1. Comunicació del secretari primer de les Corts Valencianes, de data 13 de gener  de 
2015 (R.E. núm. 2294 de 21/01/2015), en relació amb l'acord adoptat pel Ple d’aquesta 
Corporació, en cessió celebrada el dia 4 de desembre de 2014,sobre l’exigència al Govern 
Central de la suspensió immediata i urgent de les execucions hipotecàries.

2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I  RESOLUCIONS DICTATS DEL 12 AL 30 DE 
GENER DE 2015 

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.  

1.1. Comunicació del Secretari Primer dels Corts Valencianes, de data 13 de gener de 2015 
(R.E.  núm.  2294,  de  21/01/2015),  en  relació  amb  l'acord  adoptat  pel  Ple  d'aquesta 
Corporació, en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2014, sobre l'exigència al Govern 
Central de la suspensió immediata i urgent de les execucions hipotecàries.

3. PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE)

1.  La  senyora Milvaques pregunta si,  des de l'1 de febrer,  la  Protectora  d'Animals no 
presta el servei.

El  senyor alcalde l’informa que demà mateix  se signa el  Pla  de Pagaments i  tot  està 
correcte respecte de la recollida de gossos abandonats i la incorporació del xip.

2.  La  senyora  Milvaques respecte  del  Skate al  solar  del  Josep  Camarena  i  atesa  la 
classificació del sòl com a educatiu, pregunta si va a modificar-se l'ús del PGOU i si es 
disposa dels permisos necessaris de l'administració educativa.

El senyor alcalde li respon que es tracta d'una instal·lació movible que es pot retirar, que li 
han dit que no cal, però que, si fóra necessari, es canviaria.

La  senyora Milvaques  sol·licita  que se li  done accés a aqueixa petició i  a la  resposta 
rebuda, a la qual cosa el senyor alcalde accedeix.

3. El senyor Puig, respecte de la web VISIT Gandia, denuncia el seu desfasament, ja que 
solament conté notícies de Bisbal 2014 i de la platja (2013) i,  atés que açò dóna mala 

ACTA PLE 12 de febrer de 2015

24 de 27

  



                     

imatge, pregunta si s'ha d'actualitzar o clausurar.

El  senyor alcalde respon que aqueixa pàgina s'ha substituït per una altra i que, si no fa 
falta, es retirarà.

4. El  senyor Puig, en relació amb l'empresa AUCA, i com que no consta que se li deuen 
diners, perquè tampoc es coneixen els informes de morositat, que no es porten al Ple, ni el 
Compte General exercici 2013, pregunta si s'ha suprimit la Regidoria d'Hisenda.

- El senyor Barber respon que no, que es tracta d'una acumulació de tasques i, després de 
demanar disculpes, informa que, segurament, molts dels temes pendents els portarà a un 
pròxim Ple.

5. El senyor Puig, sobre el fet que IPG no paga als seus treballadors i els greus problemes 
de l'ajuntament amb els bancs, pregunta si és cert i què s'està fent sobre aquest tema.

- El senyor alcalde li respon que és un problema de fàcil solució que és un retard del 30 de 
gener i que, amb el pressupost prorrogat, resulta més difícil per a pagar, però que no cal  
preocupar-se perquè se li traslladaran els diners necessaris, atés que IPG no té recursos 
propis.

6. La senyora Morant, en relació a les notícies aparegudes respecte de l'empresa AUCA 
en els mitjans de comunicació, efectua una petició al senyor Barber perquè s’emeta informe 
amb les ajudes del Pla d'Ocupació i les ajudes del 70% concedites, amb aquest efecte, als 
emprenedors, així com el que s'ha pagat i el que queda pendent.

- El senyor alcalde li respon que no es preocupe, que li contestarà en el Ple següent.

- El senyor Barber convida la senyora Morant perquè accedisca a aquesta informació en el 
Consell  Econòmic i  Social  o en la Comissió Delegada d'Hisenda.  Recorda que,  en cap 
moment, l'empresa li l'havia sol·licitat.

7. El senyor Mascarell pregunta quants comptes bancaris té embargats IPG.

El  senyor alcalde respon que un per Hisenda i que ja s'ha arreglat, atés que es tractava 
d'un error de plusvàlua. IPG té deutes, com totes les empreses, i el problema ve perquè no 
té ingressos per a retornar els 41 milions d'euros de préstecs que algú va demanar al seu 
moment. Es fa el que es pot i és difícil tancar una cosa que el govern anterior va obrir i no 
va dotar de recursos. I, per això, sol·licita coherència i paciència.
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8. El  senyor Orengo,  recordant que el senyor alcalde ha mentit quan ha dit que no ha 
signat  crèdits,  com ho  demostren  els  préstecs  de  pagament  a  proveïdors,  i  davant  la 
situació de IPG, com una empresa en liquidació, tal com informen l'interventor i el secretari 
municipals,  pregunta  si  només  se  sosté  l'empresa  pública  per  a  mantenir  col·locats i 
organitzar saraus i què farà si  no es paga als bancs, i  si  es tractarà d'un  bluf, com els 
negocis privats del senyor alcalde.

(Arribats a aquest punt, entre el públic es produeixen diverses manifestacions, les quals, de  
forma ostensible, expressen grat i desgrat).

- El senyor alcalde recrimina el Sr. Orengo que mai ha creat ni un sol lloc de treball. Que 
va firmar 41 milions de préstec per a IPG, que va crear 5 empreses públiques, i  que el 
govern actual ha aconseguit reduir-les a una i que, gràcies al ministre Montoro, es durà 
endavant un pla de refinançament del deute a la mida específica de Gandia. En definitiva, 
és l'anterior alcalde el responsable del deute més gran per càpita d'Espanya, que supera 
Jerez  de la  Frontera.  Recrimina  que,  en les seues preguntes,  es pose a  fer  mítings  o 
demane explicacions sobre  la  seua vida privada,  alhora  que li  recorda  que ell  no  està 
imputat i el senyor Orengo, sí, igual que la senyora García, els únics a Gandia. I, per això, 
demana un poc de respecte a l'actual govern, que està tractant d'arreglar tota la situació.

9. La  senyora Gil, a la vista de les notícies de la premsa, sobre les reunions del senyor 
Barber amb el barri Roís de Corella, i davant la falta de la convocatòria de la Junta de 
Districte corresponent, efectua un prec, exigint que aquesta es produïsca.

- El Sr. Barber diu que convocarà en breu l'esmentada Junta de Districte.

10. El senyor Mascarell, davant la proliferació de cartells informatius de l'Ajuntament sobre 
una  enquesta  pública  que  es  du  a  terme per  personal  municipal  i  entenent  que hi  ha 
preguntes, molt sui generis sense la independència suficient i sense respecte de l’anonimat 
adient,  pregunta  si  farà  partícips  els  grups  municipals  del  resultat  d'aquests  treballs  i 
facilitarà les dades corresponents.

- El senyor alcalde li respon que tindrà en compte la sol·licitud del senyor Mascarell.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència clou la sessió, a les 20.09 h del 
dia de la data; del que s’ha tractat en ella i de conéixer les persones assistents, com a 
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

 

L’ALCALDE                                          EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 

                                                                 (R. Conselleria Presidència 13/12/12,  DOCV 26/12/12)
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       Arturo Torró Chisvert                                             Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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