
 
         
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 
PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTA-
MENT, EL DIA 18 DE FEBRER DE 
2016, ORDINÀRIA  
 
A la ciutat de Gandia, a les 19.00 
hores del dia 18 de febrer de 2016, 
es reuneixen, al saló de sessions de 
la Casa Consistorial, les persones 
que es relacionen al marge, 
membres de l’Ajuntament, sota la 
Presidència de la Sra. Alcaldessa 
Diana Morant Ripoll, on actua com a 
fedatari públic el Sr. Secretari 
General del Ple, Lorenzo Pérez 
Sarrión.  
 

Excusa la no-assistència el Sr. Arturo 
Torró Chisvert (PP). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSISTENTS 
Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) 
 
Regidors: 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) 
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE) 
Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE) 
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE) 
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE) 
Sra. Lydia Morant Varó (PSPV-PSOE)  
  
Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA) 
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA) 
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA) 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA) 
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA) 
 
Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA) 
 
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP) (Punt 1.1.)   
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP) 
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP) 
Sra. Marta Cháfer Giner (PP) 
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP) 
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)  
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP) 
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP),  
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP) 
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) 
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP) 
 
Secretari General del Ple: 
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión   
Interventor General Municipal: 
Sr. Jorge García Hernández 
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NOTA PRÈVIA 

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

ORDRE DEL DIA 
I. PART RESOLUTIVA 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 
22 de gener de 2016 (extraordinària) 
28 de gener de 2016 (ordinària) 

 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 23 membres presents en la sessió, aprova  les 
actes de les sessions anteriors, celebrades en data 22 de gener de 2016 (extraordinària ) i 
28 de gener de 2016 (ordinària), i autoritza la seua transcripció al llibre corresponent.   

 
II. PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
En l’enllaç de l’arxiu figuren les intervencions corresponents a la part informativa. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, i quan són les 19.05 hores, s’incorpora a la sessió 
el Sr. Víctor Soler Beneyto (PP). 
 
1. JUNTA DE PORTAVEUS:  
 
1.1. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ARTURO TORRÓ CHISVERT: 
PRESA DE CONEIXEMENT I COMUNICACIÓ A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 
El  secretari general del Ple dóna compte del dictamen següent, emés per la Junta de 
Portaveus, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2016:  
 
«Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor de govern delegat de l’Àrea 
d’Administració, Modernització i Govern Obert, de data 9 de febrer de 2016, en relació amb 
l'assumpte de referència, del tenor literal següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET 
  
En l’escrit registrat en el REGPLE, amb el número 0004, de data 2 de febrer de 2016, el Sr. 
Arturo Torró Chisvert, Regidor d’aquest Ajuntament en representació del Grup Municipal 
Popular, comunica al Ple de la Corporació que, per motius personals, renuncia a aquest 
càrrec.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
I. Conformement amb el que estableixen els articles 133.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, 
de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), i 6.4 del Reglament 
Orgànic del Ple (ROPLE), el regidor de qualsevol entitat local perdrà la seua condició per 
causa de renúncia, la qual es farà efectiva per escrit, davant del Ple de la Corporació. En 
aquest supòsit, se n’haurà d’informar l’Administració Electoral, als efectes del que preveu 
l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
(LOREG) i s’atribuirà l’escó al candidat o, si és el cas, al suplent de la mateixa llista a qui 
corresponga, atenent l’ordre de col·locació.  
 
II. El mandat de la Junta Electoral de Zona conclou cent dies després de les Eleccions, tal 
com determina l’article 15.2 de l'esmentada Llei Orgànica, per la qual cosa s’han de remetre 
les actuacions a la Junta Electoral Central, a l’efecte d’expedició de la credencial oportuna, 
a favor del candidat que corresponga.  
 
III. En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i 131 de la LRLCV, els representants locals hauran de 
formular, amb motiu del seu cessament, les declaracions d'activitats i de béns en els models 
aprovats pel Ple de la Corporació. 
 
Tenint en compte els fets i fonaments jurídics exposats, i en l’exercici de les atribucions que 
tinc delegades per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 3868, de data 3 de juliol de 2015 
(publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), es formula a la Junta de Portaveus i al Ple de 
la Corporació la següent 

 
PROPOSTA DE PRESA DE CONEIXEMENT PEL PLE 

  
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Arturo Torró Chisvert al 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Gandia, en representació del Grup Municipal  Popular. 
 
 
SEGON. Comunicar l’acord a la Junta Electoral Central, a l’efecte que s’atribuïsca l’escó de 
regidor al candidat següent de la llista de l’esmentat partit, el Sr. José Vicente Just Moratal, i 
que s’expedisca la credencial oportuna, acreditativa de la condició d’electe.” 
 
La Junta de Portaveus se’n considera assabentada i eleva la proposta transcrita al Ple de la 
Corporació perquè en prenga coneixement.» 
  
 
El Ple de l’Ajuntament es considera assabentat de la renúncia formulada pel Sr. 
Arturo Torró Chisvert, als efectes previstos en l’article 133.4 de la LRLCV i 182 de la 
LOREG. 
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2. CORRESPONDÈNCIA  I DISPOSICIONS
El Ple de la Corporació es considera assabentat del següent: 

1. Escrit del director del Gabinet de la Vicepresidència de la Generalitat Valenciana, de data
22 de gener  de 2016 (RE. 2731, de data 28/01/2016), en el qual comunica la recepció de 
l’acord plenari de data 12 de novembre de 2015, relatiu a la Declaració del 25 de novembre 
com a “Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones”. 

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 21 DE GENER FINS AL 10
DE FEBRER DE 2016.  
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat. 

4. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE GENER DE 2016, DE LA
SECRETARIA AUTONÒMICA D’HISENDA DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC, PER LA QUAL S’APROVA EL PLA ECONOMICOFINANCER DE 
L’AJUNTAMENT DE GANDIA 2015-2016 
El secretari general del Ple dóna compte de la Resolució de 25 de gener de 2016, de la 
Secretaria Autonòmica d’Hisenda de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, mitjançant 
la qual s’aprova el Pla Economicofinancer de l’Ajuntament de Gandia 2015-2016, la part 
dispositiva de la qual és del tenor literal següent:   

PRIMERO. Aprobar en Plan Económico-Financiero 2015-2016, aprobado por acuerdo 
plenario de 22 de octubre de 2015 del Ayuntamiento de Gandia. 

SEGUNDO. Requerir al Ayuntamiento de Gandia para que remita la liquidación del ejercicio 
2014 en términos consolidados incluyendo la sociedad Iniciatives Públiques de Gandia. 

TERCERO. Requerir al Ayuntamiento de Gandia para que remita de conformidad con la 
normativa vigente los informes correspondientes a los efectos de seguimiento del Plan 
Económico-Financiero 2015-2016 aprobado. 

Este Centro directivo, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de 
régimen económico de las Corporaciones Locales, se reserva la facultad de solicitar de esa 
entidad local la documentación complementaria que pudiera ser precisa en orden al 
seguimiento del Plan Económico-Financiero aprobado. 

INTERVENCIONS 

Per tal d'exposar aquest assumpte, compareix, a petició pròpia, a l’empara de 
l’article 75.1 del ROPLE, el Coordinador General d’Economia i Hisenda, Sr. Salvador 
Gregori Escrivá, al qual dóna la paraula la Sra. Alcaldessa-Presidenta. Així mateix, 
intervenen els portaveus dels grups municipals, seguint el següent  
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ORDRE D’INTERVENCIONS 

PRIMER TORN: 

1. Sr. Salvador Gregori Escrivá  (Coordinador General d’Economia i Hisenda)
2. Sr. Ciro Palmer Pascual (C’s GANDIA)
3. Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
4. Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV- PSOE)
5. Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)

SEGON TORN: 

1. Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
2. Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV- PSOE)
3. Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
4. Sra. Diana Morant Ripoll (Alcaldessa-Presidenta)

Altaveu 

El Ple de la Corporació es considera assabentat de la Resolució esmentada. 

5. DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA
CIUTAT DE GANDIA, EN SESSIÓ D’1 DE FEBRER DE 2016 (punt 3.4), SOBRE 
RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’ACORD ADOPTAT PER AQUEST ÒRGAN, 
EN SESSIÓ D’11 DE GENER DE 2016, QUE AFECTA L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
El secretari general del Ple dóna compte de l'acord següent, adoptat per la Junta de Govern 
de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada en data 1 de febrer de 2016 (punt 3.4):   

«Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Alcaldessa, de data 28 de gener de 
2016, del tenor literal següent:  

“La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 11 de gener de 2016 
(punt 3.5 de l’ordre del dia), va adoptar, entre d’altres, l’acord següent, en l’apartat primer de 
la part dispositiva: 

PRIMER. Advocar les atribucions anteriorment relacionades en matèria de Recursos Humans, 
delegades en el titular de la Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans, Sr. 
Vicent Mascarell Tarrazona, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en 
sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015. 

Havent-se advertit un error material en l’esmentat acord, pel que fa al terme ‘advocació 
d’atribucions’, es rectifica, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, substituint aquesta expressió per la de ‘revocació d’atribucions’. 
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Amb aquest efecte, es formula, davant de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, la 
següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

  
PRIMER. Rectificar l’error material advertit en l’acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 11 de gener de 2016 (punt 3.5 de l’ordre del 
dia), en els termes següents: 
 

• En el títol de l’acord: 
- On diu “Advocació d’atribucions delegades per la Junta de Govern de la Ciutat 

de Gandia, en matèria de Recursos Humans, en el coordinador general 
d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans”. 

 
- Ha de dir “Revocació d’atribucions delegades per la Junta de Govern de la 

Ciutat de Gandia, en matèria de Recursos Humans, en el coordinador 
general d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans”.  
 

• En la part expositiva de l’acord: 
- On diu: “Atés que l’òrgan delegant podrà advocar, en qualsevol moment, les 

competències delegades, tal com determinen els articles 14 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 116 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre”. 
 

- Ha de dir: “Atés que l’òrgan delegant podrà revocar, en qualsevol moment, les 
competències delegades, tal com determinen els articles 13.6 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 114.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre”. 
 

• En la part dispositiva de l’acord: 
1. On diu: “Advocar les atribucions anteriorment relacionades en matèria de 

Recursos Humans, delegades en el titular de la Coordinació General 
d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans, Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, 
mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en 
sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015”. 
 

2. Ha de dir: “Revocar les atribucions anteriorment relacionades en matèria de 
Recursos Humans, delegades en el titular de la Coordinació General 
d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans, Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, 
mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en 
sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015”. 
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SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de l’acord adoptat, comunicar-lo als 
membres corporatius i òrgans directius interessats, i al departament de Recursos Humans, 
perquè en prenguen coneixement i a l’efecte de l’adaptació necessària dels procediments 
administratius. 
 
TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a coneixement 
general i en compliment del que disposa l’article 19.2, en relació amb l’11.3 del ROGA, i 
inserir-lo, així mateix, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la intranet i en el web 
municipal”. 
 
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, aprova la 
proposta sobre l’assumpte de referència». 

 
El Ple de la Corporació es considera assabentat de l'acord de la Junta de Govern de 
la Ciutat de Gandia anteriorment transcrit.  
 
6. PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE) 
 
Es van formular les preguntes seguint el següent  
 

ORDRE DE INTERVENCIONS  
 

1. Sr. Ciro Palmer Pascual (C’s GANDIA) 
2. Sr. Ciro Palmer Pascual (C’s GANDIA) 
3. Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) 
4. Sr. Guillermo Barber Fuster (PP) 
5. Sr. Víctor Soler Beneyto (PP) 
6. Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP) 

 
 
 

Altaveu 
 

 

 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.02      
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conéixer les persones assistents, com a 
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique. 

 

L’ALCALDESSA                               EL SECRETARI GENERAL DEL PLE                                                                                 

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

         Diana Morant Ripoll                                      Lorenzo Pérez Sarrión 

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge) 
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