
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 
PEL PLE DEL L’EXCM. 
AJUNTAMENT, EL DIA 2 DE JUNY 
DE 2016, ORDINÀRIA.  

A la ciutat de Gandia, a les 19.30 
hores del dia 2 de juny 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.  

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

ASSISTENTS 
Alcaldessa-Presidenta: 
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) 

Regidors/es: 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) 
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE) 
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)  
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP) 
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP) 
Sra. Marta Cháfer Giner (PP) 
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP) 
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)  
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP) 
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP),  
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP) 
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) 
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP) 
Sr. José Vicente Just Moratal (PP)  

Secretari General del Ple: 

Sr. Lorenzo Pérez Sarrión   

    Sr. Interventor General Municipal: 
    Sr. Jorge García Hernández   
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Amb caràcter previ al desenvolupament de l'ordre del dia, el Sr. Soler interromp a la 
presidència, al·ludint a una qüestió de forma entorn de la contestació per escrit, de 
determinades preguntes, sent contestat per la Sra. Alcaldessa en el sentit que se li 
donarà oportuna resposta a l'apartat corresponent del ple, indicant que se li permeta 
continuar el normal desenvolupament del ple. En el curs de la qüestió tenen lloc 
diverses intervencions pel Sr. Soler, la Sra. Alcaldessa i el Secretari General del Ple, 
incorporades a aquest efecte en l'arxiu de l'àudio corresponent que s'insereix a 
continuació. 

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: 25 d’abril de 2016 (extraordinaria i urgent) i 5 
de maig de 2016 (ordinària). 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova les actes  de les sessions anteriors, 
celebrades en data 25 d’abril de 2016 (extrordinària i urgent), i 5 de maig de 2016 
(ordinària) i s’autoritza la seua transcripció al llibre corresponent.   
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2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I 
SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE): 

2.1.- Inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu 
Blau a membres del Cos de la Policia Local de Gandia: agents Óscar Bolo Codina, 
Miguel Valcárcel Moreno i Noelia Orpegui Estruch. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió 
celebrada el dia 24 de maig de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, 
Mediació i Convivència, de data 26 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de referència i 
del tenor literal següent: 

 'Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el 
qual es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de 
la Policia Local de Gandia que compleixen determinats requisits, la distinció 
anomenada Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau, a l’empara de l’article 4 del 
decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i 
condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels cossos de la policia 
local de la Comunitat Valenciana. 

Atés el que disposa l’article 4  de l’esmentada norma, segons el qual: 

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s’atorgarà en alguna de les 
circumstàncies següents: 

1. Dirigir o executar amb èxit un servici d’extraordinària dificultat o importància en què
s’hagen evidenciat qualitats professionals o cíviques rellevants. 

2. Sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del càrrec,
que constituïsca conducta exemplar.

En este supòsit serà necessari que les persones interessades hagen exercit 
durant almenys 10 anys de servei actiu en algun cos de policia local de la 
Comunitat Valenciana i estiguen en possessió com a mínim de dos 
felicitacions públiques a títol individual de les regulades e l’article 7. 

3. Realitzar estudis professionals o científics rellevants que prestigien la institució a
què pertany. Els estudis realitzats durant un període d’un any donaran lloc a un únic
reconeixement.

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en 
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb 
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per 
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria 
competent en matèria de policia local. 

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

PRIMER.- Sol·licitar a  la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les 
Emergències de la Generalitat, a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del 
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció Creu al Mèrit Policial amb 
Distintiu Blau, prevista en l’article 4 de l’esmentada norma, als següents membres integrants 
del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver complit els requisits exigits en aquest 
precepte: 

- Agent Oscar Bolo Codina. 
- Agent Miguel Valcárcel Moreno. 
- Agent Noelia Orpegui Estruch. 

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

La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana, sense debat i per unanimitat dels huit membres assistents, dictamina 
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació”. 

INTERVENCIONS 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb els punts 2.2, 2.3 i  2.4 
de la part resolutiva de l'ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels seus 
membres.  

2.2.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres 
del Cos de la Policia Local de Gandia: agents David Sancho Taronger i Juan 
Francisco Grau Monseny. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió 
celebrada el dia 24 de maig de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, 
Mediació i Convivència, de data 30 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de referència i 
del tenor literal següent: 

 'Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el 
qual es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de 
la Policia Local de Gandia, que compleixen determinats requisits, la distinció 
anomenada Felicitació Pública, a l’empara de l’article 7 del decret 124/2013, de 20 
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de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la 
Generalitat concedisca al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 

Atés el que disposa l’article 7 de l’esmentada norma, segons el qual: 

Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents: 

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

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

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

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

5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a les seues

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

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en 
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb 
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per 
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria 
competent en matèria de policia local. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

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

- Agent David Sancho Taronger. 
- Agent Juan Francisco Grau Monseny. 

5 de 49



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

 La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana, sense debat i per unanimitat dels huit membres assistents, dictamina 
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació”. 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb els punts 2.1, 2.3 i  2.4 
de la part resolutiva de l'ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels seus 
membres.  

2.3.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres 
del Cos de la Policia Local de Gandia: agents Julián González Bellver i Sergio Javier 
Jordá Espí. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió 
celebrada el dia 24 de maig de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, 
Mediació i Convivència, de data 30 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de referència i 
del tenor literal següent: 

 ‘Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el 
qual es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de 
la Policia Local de Gandia, que compleixen determinats requisits, la distinció 
anomenada Felicitació Pública, a l’empara de l’article 7 del decret 124/2013, de 20 
de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la 
Generalitat concedisca al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 

Atés el que disposa l’article 7 de l’esmentada norma, segons el qual: 

Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents: 

1. A títol individual,  als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la
funció policial com dels cossos de policia local. 
2. A  títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el

compliment de les seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la 
seguretat ciutadana, protecció civil o trànsit, i que tinga una repercussió social important. 

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

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

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

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en 
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb 
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per 
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria 
competent en matèria de policia local. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

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

- Agent Julián González Bellver. 
- Agent Sergio Javier Jordá Espí. 

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

La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana, sense debat i per unanimitat dels huit membres assistents, dictamina 
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació”. 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb els punts 2.1, 2.2 i  2.4 
de la part resolutiva de l'ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels seus 
membres. 

2.4.-  Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres 
del Cos de la Policia Local de Gandia: agents Santiago Cabanilles Valls, Rubén Torán 
Navarro, José Miró Llopis, Natalia Bolufer Sendra i Rafael Mora Ribera, i oficials Blas 
Peiró Moragues, Francesc Josep Jaime i Soldevila i Marcos Antonio Miñana Catalá. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió 
celebrada el dia 24 de maig de 2016:  
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“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, 
Mediació i Convivència, de data 30 d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de referència i 
del tenor literal següent: 

 'Vist l’informe emés per l’intendent principal cap de la Policia Local de Gandia, en el 
qual es sol·licita l’inici de l’expedient per a atorgar a diferents integrants del Cos de 
la Policia Local de Gandia, que compleixen determinats requisits, la distinció 
anomenada Felicitació Pública, a l’empara de l’article 7 del decret 124/2013, de 20 
de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la 
Generalitat concedisca al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat 
Valenciana. 

Atés el que disposa l’article 7 de l’esmentada norma, segons el qual: 

Les Felicitacions Públiques es concediran en el supòsits següents: 

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

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

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

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

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

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en 
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb 
el paràgraf 2 apartat a) d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per 
acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de la conselleria 
competent en matèria de policia local. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

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

- Agent Santiago Cabanilles Valls. 
- Agent Rubén Torán Navarro. 
- Agent José Miró Llopis. 
- Agent Natalia Bolufer Sendra. 
- Agent Rafael Mora Ribera. 
- Oficial Blas Peiró Moragues. 
- Oficial Francesc Josep Jaime i Soldevila. 
- Oficial Marcos Antonio Miñana Catalá. 

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

La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana, sense debat i per unanimitat dels huit membres assistents, dictamina 
favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació”. 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb els punts 2.1, 2.2 i  2.3 
de la part resolutiva de l'ordre del dia, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació  per unanimitat dels seus 
membres.  

3.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE): 

3.1.- Designació membre vocal Junta Municipal de Districte de Corea. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana,  en sessió celebrada el dia 24 de 
maig de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per regidor de govern delegat de l’Àrea de 
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadana, de data 10 de maig de 2016, en 
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘FETS 

I. Prenent com a base les propostes realitzades pels grups polítics municipals i les distintes 
associacions veïnals i d'àmbit funcional, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 22 
d'octubre de 2015, va aprovar la composició de les distintes Juntes Municipals de Districte, 
òrgans territorials de gestió desconcentrada, que possibiliten la participació dels ciutadans 
en el govern i l'administració de la ciutat, i es va procedir a la seua constitució formal. 

II. Pel que fa a la Junta Municipal de Districte de Corea, s’ha formulat renúncia per part del
Sr. José Jesús Huesca Ferrer, vocal en representació de l’Associació de Veïns de Corea, 
havent-se proposat per part de l’esmentada entitat, per a exercir aquest càrrec, la 
designació de la Sra. María Dolores Pérez Marco. 
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FONAMENTS DE DRET 

ÚNIC. D'acord amb el que disposa l'article 32.3 de la Carta de Participació Ciutadana, és 
competència del Ple de la Corporació la designació dels membres vocals de les juntes 
municipals de districte, a proposta de les instàncies respectives previstes en l'article 30 de 
la referida norma reglamentària. 

Per tot això, es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques 
Socials i Participació Ciutadana, la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

PRIMER. Designar la Sra. María Dolores Pérez Marco vocal de la Junta Municipal de 
Districte de Corea en representació de les associacions de veïns del districte, substituint en 
el dit càrrec a l'anterior membre. 

SEGON. Comunicar el present acord als interessats i a la Presidència i Secretaria de la 
referida Junta Municipal de Districte, per al seu coneixement i als efectes oportuns.’ 

La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per 
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al 
Ple de la Corporació per a la seua aprovació” 

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

3.2.- Proposta de designació del Defensor de la Ciutadania de Gandia (Sindicatura de 
Poble de Gandia). 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 24 de maig 
de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per regidor de govern delegat de l’Àrea de 
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, de data 18 de maig de 2016, en 
relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘La Carta de Participació Ciutadana regula en el títol onzé (articles 50 a 71) la institució del 
Defensor de la Ciutadania de Gandia (Sindicatura del Poble de Gandia), la funció del qual 
és vetlar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració Municipal, 
dels seus organismes administratius, de les empreses de serveis públics amb capital 
municipal i dels concessionaris dels serveis públics. 

L'article 51 d'aquesta norma, estableix que el Defensor de la Ciutadania serà designat per 
l'Alcaldia-Presidència, a proposta del Ple, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable 
de les dues terceres parts del nombre de fet, pel termini comprés entre la data de 
designació i la d'expiració del mandat de la Corporació Municipal. 

Vist l'escrit presentat pel Sr. Juan Miguel Lloret Miñana en el qual proposa continuar 
exercint les funcions de Defensor de la Ciutadania, que ja ha vingut desenvolupant en les 
darreres legislatures. 

I als efectes previstos en l'article 51 de la Carta de Participació Ciutadana, es formula al Ple 
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de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques Socials i Participació 
Ciutadana, l'adopció del següent acord: 

PRIMER. Proposar la designació com a Defensor de la Ciutadania de Gandia (Sindicatura 
del Poble de Gandia), el Sr. Juan Miguel Lloret Miñana, al concórrer en la seva persona els 
requisits i criteris determinats en els articles 52 i 53, respectivament, de la Carta de 
Participació Ciutadana. 

SEGON. Comunicar el present acord a l'interessat i donar-ne trasllat als departaments de 
Recursos Humans i Participació Ciutadana, per al seu coneixement i als efectes 
procedents.’ 

La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per 
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al 
Ple de la Corporació per a la seua aprovació”. 

INTERVENCIONS  

Finalitzades les intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen 
transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres 
i, per tant, amb el quòrum exigit en l’article 51 de la Carta  de Participació Ciutadana.  

3.3.- Sol·licitud d’adhesió de Gandia a l’Assemblea de la Xarxa Espanyola de Ciutats 
Saludables. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 24 de maig 
de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora de govern delegada de l’Àrea de 
Sanitat Pública i Polítiques Saludables, de data 19 de maig de 2016, en relació a l’assumpte 
de referència i del tenor literal següent: 

‘La Comissió Executiva de la FEMP, en la seua reunió celebrada el dia 21 de novembre de 
1988, va acordar la constitució formal de la SECCIÓ, XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS 
SALUDABLES.  

La Xarxa/Secció RECS té com a primer objectiu el de “Dirigir la seua activitat a la promoció i 
protecció de la salut i el benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis 
d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut.  

 La FEMP i la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables treballen juntament amb el Ministeri 
en la implementació local de l’Estratègia de Promoció de la salut i Prevenció en el Sistema 
Nacional de Salut, amb la finalitat de comptar amb el major nombre  possible de municipis 
implicats en la mateixa. 

 La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables compta actualment amb 159 Entitats Locals, de 
les quals 158 són Ajuntaments i 1 Diputació, que representen un total de 18.580.136 
habitants. 

11 de 49





Que l’Ajuntament de Gandia, des de la Regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables, està 
treballant en esta línia, amb intenció d’aconseguir que la ciutat de Gandia i els seus veïns, 
tinguen un estil de vida saludable i en conseqüència millor qualitat de vida.  

 Amb aquesta finalitat i en exercici de les atribucions que tinc delegades per l’Alcaldessa 
mitjançant decret núm. 3870, de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28-07-2015), formule 
al Pla de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Polítiques Socials i Participació 
Ciutadana, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

 PRIMER.  Sol·licitar l’adhesió de la ciutat de Gandia a l’Assemblea de la Xarxa Espanyola 
de Ciutats Saludables.  

SEGON. Facultar l’Alcaldia i la regidora delegada de Sanitat Pública i Polítiques Saludables, 
indistintament, per tal de formalitzar  el document  d’adhesió a l’Assemblea de la Xarxa 
Espanyola de Ciutats Saludables.  

TERCER. Comunicar l’acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i donar-ne 
compte al departament de Sanitat, per al seu coneixement i als efectes procedents.’ 

La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i per 
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al 
Ple de la Corporació per a la seua aprovació.” 

INTERVENCIONS  

Finalitzades les intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen 
transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres.  
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"Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i 
Hisenda, de data 24 de maig de 2016, en relació a l’assumpte de referència i del tenor 
literal següent:  

 'Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores y que  se  
encuentran  pendientes  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos, 
atendiendo   en general a la antigüedad de la presentación de las facturas. 

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

Anexo 1: Mediante Resolución de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local de fecha 19/10/2015 se valora 
favorablemente el plan de ajuste aprobado, por considerar que contiene las 
medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el reembolso de los importes 
que se presten con cargo al Fondo, y se acepta la adhesión del Ayuntamiento 
de Gandia al Fondo de Ordenación a partir de 2015, y, en consecuencia, se 
podrán atender con cargo a aquel Fondo la financiación de las sentencias 
firmes comunicadas por este Ayuntamiento. Asi pues, las facturas que se 
indican en el anexo 1 que totalizan un importe de 1.786.660,16 euros se 
corresponden con aquellas facturas que no estaban aplicadas a presupuesto y 
que se pagaron con los fondos indicados.

Anexo 2: Atendiendo en general a la antigüedad de la presentación de 
las facturas , se corresponde con un importe de 123.780,57 euros   

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

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del següent dictamen emès per la  
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada 
el dia 27 de maig de 2016: 

4.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX 4/2016 de l’Ajuntament.
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Administración, este empresario debe cobrar el precio de la prestación aunque 
no se hayan seguido los procedimientos legalmente establecidos; ya que un 
defecto formal no puede implicar un perjuicio  para el contratista y un 
enriquecimiento sin causa para la Administración. Por ello, para evitar un 
procedimiento judicial que normalmente está perdido de antemano, se adoptan 
acuerdos de reconocimiento extrajudicial, que implican realmente la 
convalidación de un gasto. 

En consecuencia y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217.2  del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá al 
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos se refieran a 
obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO

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

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, ascendiendo a 
un total de 1.910.440,73 euros  de acuerdo con el detalle de los anexos 1 y 2 
que se adjunta. 

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los 
correspondientes créditos, con cargo a las aplicaciones que se señalan en la 
relación anterior'. 
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ANEXO 1 FONDO ORDENACION SENTENCIAS
op descuento Aplicación sentencFecha opa 413 APLICACIÓN gasto Importe Nombre Ter. Texto Libre

320160000092 40001 12 13/01/2016 220150034129 42 13303 22799 431.752,31 APARCAMENT PLAÇA DEL PRAT, S

EMBARGO APARCAMENT PRAT CIF B9757840 FRA 
21000000/MARZO Y ABONO LIQUID 
MODIFIC.CO.""CONSERVAR‐EXPLOTAR PARKIN PRADO 2010

320160000099 40001 12 13/01/2016 220120037254 42 13303 22799 454.250,85 APARCAMENT PLAÇA DEL PRAT, S

EMBARGO APARCAMIENTO P.PRAT CIF. B97578470 
FRA.21000007/MARZO POR LIQUI. AÑO 2011, 
MODIFICACION DE CONTRATO, PATRIMONIO.

Total 42 13303 22799 886.003,16

320160000149 40001 6 14/01/2016 220120002778 43 15118 62200 24.109,66 ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS
FRA 15/04/ABRIL POR ESTORES EXTERIORES E INTERIORES 
EN UNIVERSIDAD POPULAR INFANTIL, CULTURA.

Total 43 15118 62200 24.109,66

320160000152 40001 7 14/01/2016 220130029085 43 17100 22799 74.660,63 TALHER, S.A.

FRA 120230002612FAC/DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA ZONAS VERDES EN T.M. DE GANDIA, MEDI 
AMBIENT

320160000153 40001 7 14/01/2016 220130029086 43 17100 22799 82.126,69 TALHER, S.A.

FRA 120230002712FAC/DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ZONAS VERDES EN EL 
T.M. GANDIA,MEDI AMBIENT

Total 43 17100 22799 156.787,32

320160000156 40001 10 14/01/2016 220140029800 43 17200 22701 174,24 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº C467/417/ENERO. SERVICI CENTRAL RECEPTORA DE 
ALARMAS Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS URBANS.

320160000157 40001 10 14/01/2016 220140029801 43 17200 22701 104,06 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467.418/ENERO. CUOTA CONEXION, 
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 
URBANS.

320160000165 40001 10 14/01/2016 220140029927 43 17200 22701 104,06 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467/660/MARZO. CUOTA CONEXION, 
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 
URBANS.

320160000166 40001 10 14/01/2016 220140029928 43 17200 22701 174,24 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467/659/MARZO. CUOTA CONEXION, 
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 
URBANS.

320160000168 40001 10 14/01/2016 220140030002 43 17200 22701 104,06 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.C467/895/ABRIL POR CUSTODIA LLAVES, CUOTA 
CONEXION, MANTENIMIENTO Y ALQ.TARJETA  ABRIL EN 
CENTRO NATURA; SERVEIS URB

320160000169 40001 10 14/01/2016 220140030003 43 17200 22701 174,24 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.C467/894/ABRIL POR SERVICIO CENTRAL 
ALARMAS,CUSTODIA LLAVES,TARJETA Y VIGILANCIA EN LA 
DROVA; SERVEIS URBANS
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op descuento Aplicación sentencFecha opa 413 APLICACIÓN gasto Importe Nombre Ter. Texto Libre

320160000175 40001 10 14/01/2016 220140030094 43 17200 22701 104,06 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº C467.1279/MAYO. MANTENIMIENTO Y REVISION 
SEGURIDAD CENTRO AREA NATURA. SERVEIS URBANS.

320160000176 40001 10 14/01/2016 220140030095 43 17200 22701 174,24 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº C467/MAYO. MANTENIMIENTO Y REVISION 
SEGURIDAD SERVEIS URBANS.

Total 43 17200 22701 1.113,20

320160000158 40001 10 14/01/2016 220140029802 43 32300 21300 566,28 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467.420/ENERO. POR CUOTA, CONEXION Y 
MANTENIMIENTO SERVICIOS DE EDUCACION. SERVEIS 
URBANS.

320160000164 40001 10 14/01/2016 220140029926 43 32300 21300 566,28 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467/662/MARZO. CUOTA CONEXION, 
MANTENIMIENTO Y ALQUILER TARJETA MOVIL EN LOS 
COLEGIOS.

320160000167 40001 10 14/01/2016 220140030001 43 32300 21300 566,28 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.C467/897/ABRIL POR FONDO RETENCION DE 
CREDITO,CUOTA CONEXION, ALQ.TARJETA  MES ABRIL 
DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS;EDUC

320160000173 40001 10 14/01/2016 220140030092 43 32300 21300 29,04 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº R467/76/ABRIL. MANTENIMIENTO Y REVISION 
ALARMA EN CEIP BOTANICO CABANILLES. SERVEIS URBANS

320160000174 40001 10 14/01/2016 220140030093 43 32300 21300 566,28 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº C467/1281/MAYO. MANTENIMIENTO Y REVISION 
SEGURIDAD EN DIVERSOS COLEGIOS. SERVEIS URBANS

Total 43 32300 21300 2.294,16

320160000159 40001 10 14/01/2016 220140029878 43 93300 21300 83,49 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA.R467.41 REPARACION EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
EN EL ALMACEN PEPE BOLTA

320160000160 40001 10 14/01/2016 220140029879 43 93300 21300 54,45 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA.R467/43/FEBRERO REVISION SISTEMA DE SEGURIDAD 
CENTRE DE MAJORS ROIG DE CORELLA

320160000161 40001 10 14/01/2016 220140029880 43 93300 21300 54,45 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA.R467/44/FEBRERO REVISION SISTEMA DE SEGURIDAD 
EN RETEN POLICIA LOCAL PLAYA

320160000162 40001 10 14/01/2016 220140029881 43 93300 21300 159,87 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA.R467/42/FEBRERO REPARACION ALARMA ‐ SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN  ERMITA SAN ANTONI

320160000163 40001 10 14/01/2016 220140029882 43 93300 21300 312,18 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.C467/430/FEBRERO POR MANTENIMIENTO Y 
CUSTODIA LLAVES FEBRER. CENTRO DE JUVENTUD, U.P.I. Y 
EDIC.FUNDACION BROSETA

320160000170 40001 10 14/01/2016 220140030004 43 93300 21300 312,18 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.C467/893/ABRIL FONDO RETENCION CREDITO,CUOTA 
CONEXION, MANTEN.CUSTODIA DE LLAVES Y 
TARJETA(VARIOS EDIFICIOS);SERV.UR

320160000171 40001 10 14/01/2016 220140030005 43 93300 21300 58,08 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.R467/63/MARZO POR ATENDER AVISO  EN BIBLIOTECA 
PZA.REI JAUME I (21‐02‐14)(BATERIA BAJA); SERVEIS 
URBANS
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op descuento Aplicación sentencFecha opa 413 APLICACIÓN gasto Importe Nombre Ter. Texto Libre

320160000172 40001 10 14/01/2016 220140030006 43 93300 21300 61,71 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA.R467/49/MARZO POR ATENDER AVIDO EN RETEN 
POLICIA PLAYA EL 10 MARZO (SUSTITUCION PILA) ; SERVEIS 
URBANS

320160000177 40001 10 14/01/2016 220140030096 43 93300 21300 312,18 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
FRA. Nº C467/1277/MAYO. MANTENIMIENTO Y REVISION 
SEGURIDAD SERVICIOS MUNICIPALES.

320160000178 40001 10 14/01/2016 220150034128 43 93300 21300 312,18 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

FRA. Nº C467/658/MARZO. CUOTA CONEXION, 
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LLAVES. SERVEIS 
URBANS.

Total 43 93300 21300 1.720,77

320160000143 40001 1 14/01/2016 220140029634 43 93300 22700 168.945,68 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
FRA. SM1651/1000944/JUNIO REVISION DE PRECIOS 
PERTENECIENTE A EDIFICIOS PUBLICOS

320160000144 40001 1 14/01/2016 220140029635 43 93300 22700 207.601,42 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
FRA. SM1651/1000945/JUNIO REVISON DE PRECIOS 
PERTENECIENTE A CENTROS DOCENTES

Total 43 93300 22700 376.547,10

320160000145 40001 3 14/01/2016 220120037312 51 15117 61900 279.660,45 ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS

CERT. LIQUID. ""PROYECTO URB. CARRER FORMENTERA"" 
JUNIO 2011.04/12/2013 SE RECIBE ST.421/2013 PROCED. 
ORD. 138/2013

Total 51 15117 61900 279.660,45

320160000150 40001 6 14/01/2016 220120002776 51 15118 60900 58.424,34 ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS

FRA 07/04/ABRIL POR EQUIPAMIENTO ACERO 
INOXIDABLE,SEÑALIZACION VERTICAL,MOBILIARIO 
URBANO,UNIV.POPULAR INFANTIL,URBANISM

Total 51 15118 60900 58.424,34
Total general 1.786.660,16
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ANEXO 2
Nº de Entrada Fecha Nº de DocumeFecha Dto. Importe Total Organica  Programa Economica Nombre Texto Explicativo Descripción de la Aplic.

F/2015/6905 31/12/2015 2471 31/12/2015 813,12 12 92200 22602 SEGUIMEDIA, S.L.

FRA.2471/DICIEMBRE SEGUIMIENTO PRENSA 
ESCRITA SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE 
ENTRE 01/12/2015 AL 31/12/2015 
DPTO.COMUNICACI

Coord i ord institucional.‐ Comunicació.Publicitat 
i Propag.

F/2015/6795 17/12/2015 P 2015/00051 30/11/2015 1.205,16 12 92200 22699 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.‐

Publicidad: A0002178865 Tamaño: 3X2 
GANDIA ‐ EDICTO ORDENANZAS ‐ 16/11/2015 ‐ 
16/11/2015 ( _ )

Coord i ord institucional.‐ Comunicació.‐Despeses 
diverses

F/2015/6796 17/12/2015 P 2015/00054 30/11/2015 1.205,16 12 92200 22699 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.‐

Publicidad: A0002178895 Tamaño: 3X2 
GANDIA ‐ EDICTO ‐ 17/11/2015 ‐ 17/11/2015 ( 
_ )

Coord i ord institucional.‐ Comunicació.‐Despeses 
diverses

3.223,44 Total 12

F/2016/94 12/01/2016 FAV‐15100 20 31/12/2015 7.713,75 22 93100 22799
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, 
S.L.U.

Pack Mantenimiento SICALWin, Aytosfactur@, 
Firmadoc y GpMet. Periodo del 01/10/2015 al 
31/12/2015. ( Pack Mantenimiento Política Económica.‐Treball altres empreses

7.713,75 Total 22

F/2015/6687 15/12/2015 3670 09/12/2015 61,75 31 92000 22104
MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 
MAQUINARIA, S.L.

FRA.3670/DICIEMBRE SUMINISTRO DE BOTAS  
Y GUANTES, PROG.30‐CASA DE LA CULTURA ‐ 
JARDINEROS. Admon. General.‐ Suministres vestuari

F/2015/6871 28/12/2015 61500/2015 18/12/2015 443,67 31 92000 22799
SOCIEDAD DE PREVENCION DE 
UMIVALE S.L.

FRA.61500/2015/DICIEMBRE ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO 27630, 
PERIODE DEL 06 NOV. A 05 DEC. DE 2015 Admon. General.‐ Treballs altres empreses

F/2015/6870 28/12/2015 61438/2015 18/12/2015 1.712,50 31 92000 22799
SOCIEDAD DE PREVENCION DE 
UMIVALE S.L.

FRA.61438/2015/DECEMBRE ACT.PREV.DE 
CARACTER SANITARIO, DEL 06 NOVEMBRE A 
05 DECEMBRE DE 2015. Admon. General.‐ Treballs altres empreses

2.217,92 Total 31

F/2015/6238 02/12/2015 11/2014 30/11/2014 16.201,90 32 92000 22200 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FRA.11/2014/NOVIEMBRE FACTURACION 
TELEFONICA MES NOVIEMBRE DE 2014. 
REF.5180‐0546 T00111852014K5601400.

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6884 29/12/2015 MS15‐000277 26/02/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/02/15 ‐ 25/03/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6885 29/12/2015 MS15‐000325 01/03/2015 83,49 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(01/03/15 ‐ 31/03/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6887 29/12/2015 MS15‐000437 26/03/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/03/15 ‐ 25/04/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6889 29/12/2015 MS15‐000586 26/04/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/04/15 ‐ 25/05/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6890 29/12/2015 MS15‐000735 26/05/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/05/15 ‐ 25/06/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6891 29/12/2015 MS15‐000884 26/06/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/06/15 ‐ 25/07/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6892 29/12/2015 MS15‐001045 26/07/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/07/15 ‐ 25/08/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6893 29/12/2015 MS15‐001181 26/08/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/08/15 ‐ 25/09/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions
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F/2015/6894 29/12/2015 MS15‐001326 26/09/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/09/15 ‐ 25/10/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6895 29/12/2015 MS15‐001468 26/10/2015 243,45 32 92000 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(26/10/15 ‐ 25/11/15)

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6861 26/12/2015 CI0812165126 22/12/2015 2.732,70 32 92000 22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.

FRA. CI0812165126 Total sevicio ( 
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es
||https://webservice.face.gob.es/sspp )

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6862 26/12/2015 CI0812165371 22/12/2015 6.813,21 32 92000 22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.

FRA.CI0812165371 Total sevicio ( 
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es
||https://webservice.face.gob.es/sspp )

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6866 28/12/2015 60‐L598‐0109 28/12/2015 6.798,31 32 92000 22200 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FRA. 60‐L598‐010969  CONCERTADA FIJA 
MODALIDAD: FACT.CONC. DATA AYTO.GANDIA 
‐ Abono/Ref.Factura: 015905002 ‐

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

F/2015/6865 28/12/2015 60‐L598‐0109 28/12/2015 9.403,59 32 92000 22200 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FRA. CONC.60‐L598‐010968  FIJA MOD.: 
FACT.CONC.AYTO.GANDIA ‐ 
Abono/Ref.Factura: 015905001 ‐ Periodo 
regular de cuotas:

Admón. Gral.‐Informàtica‐ Servei de 
Telecomunicacions

44.224,25 Total 32

F/2016/457 22/01/2016 1600306 14/05/2015 88,23 34 92000 22000
SERVICIOS TECNICOS FERNANDO A. 
MOLL, S.L.

FRA.1600306/MAYO  CAJA 500 ETIQU.A4 
105X37 Y RECAMBIO AMBIPUR ELECTRICO 
ELEGANCE. DPTO.COMPRES Admon. General. Material d'oficina.

F/2015/3270 08/06/2015 A‐013620 29/05/2015 139,15 34 92000 22000 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.
FRA A‐013620 MAYO PAPEL MULTIFUNCION 
GREENING 80 GR. COMPRAS Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/914 12/02/2016 5127547 M00 11/11/2015 70,42 34 92000 22000
MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS 
INTEGRALES, S.L.

INY. EPSON D88 ‐ T061240 CYAN / INY. EPSON 
D88 ‐ T061340 MAGENTA / INY. EPSON D88 ‐ 
T061440 YELLOW / ICRAM TONER HP L.J. Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/913 12/02/2016 5127543 M00 15/12/2015 123,14 34 92000 22000
MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS 
INTEGRALES, S.L.

INY. EPSON STYLUS S22/SX420W/425W 
T12814010 BK / INY. EPSON STYLUS 
S22/SX420W/425W T12824010 CY. / INY. 
EPSON STYLUS S22 Admon. General. Material d'oficina.

F/2015/6825 22/12/2015 0092251762 22/12/2015 762,30 34 92000 22000 EL CORTE INGLES, S.A.
PAPEL COPIADORA MY PRINT 80GR. 500H A4 (  
Nº pedido: PACO ESCOIN ‐ Nº albarán: ) Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/68 12/01/2016 A‐365 28/12/2015 47,80 34 92000 22000 CABRERA GRAU FRANCISCO DE BORJA

FRA.A/365/DICIEMBRE SUMINISTRO MATERIAL 
TINTA SELLAR AZUL, ALMOHADILLA E/2600 
AZUL. DPTO. COMPRAS Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/64 11/01/2016 1515534 28/12/2015 358,08 34 92000 22000
SERVICIOS TECNICOS FERNANDO A. 
MOLL, S.L.

FRA.1515534/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL PAQ.500HOJ.PAPEL, CARTUCHOS 
BROTHER. DPTO.COMPRES Admon. General. Material d'oficina.
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F/2016/102 13/01/2016 A‐015359 30/12/2015 16,99 34 92000 22000 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015359/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL CLIPS NIQUELADOS, GRAPAS Y 
FUNDA MULTITALADRO CRISTAL. 
DPTO.COMPRES Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/105 13/01/2016 A‐015355 30/12/2015 50,00 34 92000 22000 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015355/DICIEMBRE SUMINITRO 
MATERIAL KYOCERA FS 1920 TK55 NEGRO 
COMPATIBLE. DPTO. COMPRES Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/100 13/01/2016 A‐015354 30/12/2015 522,72 34 92000 22000 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015354/DICIEMBRE SUMINISTRO 
RECAMBIO AGENDA ANILLAS LIDERPAPEL 
14,8X20,5 CM D.P., DPTO. COMPRAS Admon. General. Material d'oficina.

F/2016/80 12/01/2016 VB9570 31/12/2015 21,83 34 92000 22000 BROLLADOR D'AIGUA, S.L.

FRA.VB9570/DICIEMBRE  MANTENIMIENTO 
MENSUAL FUENTE DE AGUA  AYUNTAMIENTO. 
DPTO.COMPRAS Admon. General. Material d'oficina.

F/2015/6835 22/12/2015 SM‐ 2822 21/12/2015 1.512,50 34 92000 22299 UNIKALIS SL

DESEMBRE 2015 SERVEI MISSATGERIA SM‐
2822 ( SERVEI MISSATGERIA DESEMBRE 2015 
FACTURA SM‐2822 ) Admon. General. Missatgeria

F/2016/194 18/01/2016 A00153647 31/12/2015 59,44 34 92000 22299 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L.

FRA.A00153647/DICIEMBRE SERVICIOS DE 
REPARTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE 
DICIEMBRE 2015. DPTO.INFORMACIO Admon. General. Missatgeria

F/2015/6227 02/12/2015 LIQ.3ºTRIM.2001/07/2012 26,88 34 92000 22699 LOPEZ SANCHEZ, CARMEN PILAR

FRA.LIQ.3ºTRIM.2012/JULIO  LIQUIDACION 
CUOTA 3º TRIMESTRE DE 2012, 
CDAD.PROPIETARIOS TIRSO DE MOLINA, 15. Admon. General. Despeses diverses.

3.799,48 Total 34

F/2015/6829 22/12/2015 15/001/3/002 30/11/2015 213,96 41 13000 22199 FERRETERIA SOLIVA, S.L.

FRA.15/001/3/002618/NOVIEMBRE 
SUMIN.TENAZAS, LLAVES FIJAS, PINTURA 
SPRAY, JGO.LLAVES ALLEN, 
SILICONA.DPTO.SEGU.CIUTADANA Adm Gral Seguretat. Suministres.

F/2016/79 12/01/2016 VB9663 31/12/2015 21,83 41 13000 22199 BROLLADOR D'AIGUA, S.L.

FRA.VB9663/DICIEMBRE  MANTENIMIENTO 
MENSUAL MAQUINA DE AGUA DE POLICÍA 
LOCAL. Adm Gral Seguretat. Suministres.

F/2016/78 12/01/2016 VB9677 31/12/2015 64,58 41 13000 22199 BROLLADOR D'AIGUA, S.L.

FRA.VB9677/DICIEMBRE SUMINISTRO DE 
AGUA SANT HILARI 18,9 L Y PACK 100 VASOS, 
PARA EL RETEN POLICÍA LOCAL DEL GRAU 
GANDIA Adm Gral Seguretat. Suministres.

F/2016/157 15/01/2016 15/001/3/002 31/12/2015 87,25 41 13000 22199 FERRETERIA SOLIVA, S.L.

FRA.15/001/3/002891/DICIEMBRE 
SUMINISTRO MATERIAL CANDADO TIFON, 
PINTURA, ELECTRODO, DISCO 
CORTE...,SEGURETAT CIUTADANA Adm Gral Seguretat. Suministres.

F/2016/943 12/02/2016 200 25/03/2015 72,60 41 13000 22699 JOSE GARCIA PELLICER, S.L.

FRA. 200/MARZO POR EXPTES. PAGO 
IMPUESTO TRANSMISIONES VEHICULOS 
POLICIA LOCAL. Adm Gral Seguretat. Despeses diverses.

F/2016/396 21/01/2016 I46/294 17/12/2015 24,20 41 13000 22699 TECSEG SAFOR, S.L.

FRA.I46/294/DICIEMBRE SUMINISTRO DE 
PLACAS PVC HOMOLOGADAS CCTV, POLICIA 
LOCAL. DPTO.SEGURETAT CIUTADANA Adm Gral Seguretat. Despeses diverses.
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F/2016/602 01/02/2016 A0694/15 22/12/2015 150,00 41 13000 22799 OLIBUS, S.L.

FRA.A0694/15/DECEMBRE SERVICI REALITZAT 
AMB MICROBUS AL PREVENTORI EL DIES 
4,9,11,14 I 18 DE DECEMB.2015. SEGURETAT 
CIUT Adm Gral Seguretat. Treballs altres empreses.

F/2015/6845 22/12/2015 A 2015/A/150 01/12/2015 2.344,67 41 13200 20300
ANFER FERNANDO PEREZ CASTELLA, 
S.L.

POLICÍA LOCAL  EXPEDIENTE: 015/2015  
TÍTULO EXPTE: CONTRATO DE SUMINISTRO 
CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO, EN SU 
MODALIDAD

Seguretat. Lloguers maquinaria, instalacions i 
utilllatge.

F/2015/6898 30/12/2015 A 2015/A/150 23/12/2015 515,46 41 13200 21300
ANFER FERNANDO PEREZ CASTELLA, 
S.L.

RC 22015000484  POLICÍA LOCAL  *** 
ALBARÁN Nº AL151051PF (Según presupuesto 
aceptado V48415P2)   / MOTOROLA PIEZA 
ACOPLA

Seguretat. Mant. maquinaria, instalacions i 
utillatge.

F/2016/485 25/01/2016 1530092 25/11/2015 698,78 41 13200 21400 ORGAMOTOR, S.L.

FRA.1530092/NOVIEMBRE ALTAVOZ MOTO 
40W+SOPORTE+TAPA, AMPLIFICADOR SIRENA, 
JUEGO CONECTORES. DPTO.SEGURETAT 
CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2016/250 19/01/2016 FCI150100005 30/11/2015 60,81 41 13200 21400 NEUMATICOS GANDIA S.L.

FRA.FCI150100005193/NOVIEMBRE REPARAR 
DISCO Y EQUILIBRADO DEL VEHICULO 3328‐
JCB. DPTO.SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2016/486 25/01/2016 FC I15 010000 15/12/2015 152,36 41 13200 21400 NEUMATICOS GANDIA S.L.

FRA.FC I15 0100005458/DICIEMBRE 
DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DEL 5632‐GLS 
Y REPARAR NEUMATICO 3261‐FKZ. Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6912 31/12/2015 28‐613 29/12/2015 113,18 41 13200 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐613/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA V‐4658‐GV. DPTO. 
SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6910 31/12/2015 28‐606 29/12/2015 138,55 41 13200 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐606/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 0689‐FCJ. DPTO. 
SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6909 31/12/2015 28‐611 29/12/2015 207,54 41 13200 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐611/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 8625‐BXW. DPTO. 
SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6911 31/12/2015 28‐610 29/12/2015 361,20 41 13200 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐610/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 2900‐GTK. DPTO. 
SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6908 31/12/2015 28‐609 29/12/2015 1.060,38 41 13200 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐609/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 0675‐FXL. DPTO. 
SEGURETAT CIUTADANA Seguretat. Mant. material de transports.

F/2016/424 21/01/2016 Emit‐ 2104 30/12/2015 94,62 41 13200 21400 JOAQUIN CRESPO S.L.

Instalar y montar kit sirena e interruptor, 
cablear empalmar y comprobar ( Nissan MAt. 
3330‐JCB Dept. Policia local ) / Seguretat. Mant. material de transports.

F/2016/441 22/01/2016 Emit‐ 2105 30/12/2015 94,62 41 13200 21400 JOAQUIN CRESPO S.L.

Instalar y montar kit sirena e interruptor, 
cablear empalmar y comprobar ( Nissan MAt. 
3328‐JCB Dept. Policia local ) / Seguretat. Mant. material de transports.

F/2016/449 22/01/2016 Emit‐ 2106 30/12/2015 94,62 41 13200 21400 JOAQUIN CRESPO S.L.

Instalar y montar kit sirena e interruptor, 
cablear empalmar y comprobar ( Nissan MAt. 
3331‐JCB Dept. Policia local ) / Seguretat. Mant. material de transports.
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F/2016/554 27/01/2016 Emit‐ 2108 30/12/2015 94,62 41 13200 21400 JOAQUIN CRESPO S.L.

Instalar y montar kit sirena e interruptor, 
cablear empalmar y comprobar ( Nissan MAt. 
3326‐JCB Dept. Policia local ) / Seguretat. Mant. material de transports.

F/2015/6854 23/12/2015 FIA153346 22/12/2015 574,68 41 13200 22104 INSIGNA UNIFORMES, S.L.

CAZADORA C.VALENCIANA WINDSHELL 
MARINO PL  T XXL ( Nº pedido: VIA154138 ‐ Nº 
albarán: AIA156474 ) / VELCRO COSIDO A 
PREN Seguretat. Suministres vestuari

F/2015/6853 23/12/2015 46131‐2015‐1 30/11/2015 104,36 41 13500 22699 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FRA.46131‐2015‐11‐13‐N/NOVIEMBRE 
SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO DIA 
29/11/2015, MARXA AMB BICICLETA. 
SEGURETAT CIUTADANA. Protecció Civil. Despeses diverses.

7.344,87 Total 41

F/2016/16 05/01/2016 FA16 F16‐0‐09 31/12/2015 3.075,00 42 13300 21300

SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,S.A 
(SICE, S.A

EXPTE. CONT‐070/2014 MANTENIMIENTO 
INST. SEMAFÓRICAS DEPENDIENTES AYTO. DE 
GANDÍA (PERIODO 08/12/15‐08/01/16)

Ord. trafic‐Senyalització. Mant. maquinari., inst. i 
uti

F/2015/6913 31/12/2015 28‐612 29/12/2015 635,94 42 13300 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐612/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 4995‐GYS. DPTO. 
TRANSIT I MOBILITAT

Ord. trafic‐Senyalització. Mant. material 
transport

F/2016/223 18/01/2016 0/1502621 31/12/2015 28,14 42 13300 22199 SUCESORES MAXIM'S, S.L.U.

FRA.0/1502621/DICIEMBRE  SUMINISTRO 
MATERIAL SPRAY ACRILICO Y ALBALUX AR 
AMARILLO, DPTO. MOBILITAT Ord. trafic‐Senyalització. Suministres.

F/2015/6907 31/12/2015 28‐608 29/12/2015 163,23 42 13400 21400 AUTOMOVILES CABRERA, S.L.

FRA.28‐608/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
VEHICULO MATRICULA 4995‐GYS. 
DPTO.TRANSIT I MOBILITAT

Ord. tràfic‐Mobilitat. Mant. material de 
transport.

3.902,31 Total 42

F/2015/4816 15/09/2015 F1207134 31/10/2012 153,97 43 15300 22199 SUMINISTRES TECNICS, S.L.

FRA. Nº F1207134/OCTUBRE. SUMINISTRO 
MATERIAL TECNICS, PARA RECINTO FERIAL. 
SERVEIS BASICS. Vies Públiques. Suministres.

F/2014/6764 10/12/2014 F.1407760 30/11/2014 44,43 43 16101 22111 SUMINISTRES TECNICS, S.L.

FRA. Nº F1407760/ NOVIEMBRE. SUMINISTRO 
DE MATERIAL INDUSTRIAL (NURAL Y H SIERRA 
MANO) PARA DEPURADORA.

Distribució Aigua Potable. Suminist. repostos. 
maqui.,utill.

F/2015/4817 15/09/2015 F1208611 31/12/2012 73,54 43 16101 22199 SUMINISTRES TECNICS, S.L.

FRA. Nº F1208611/DICIEMBRE. SUMINISTRO 
MATERIAL TECNICO DEPURADORA, MEDI 
AMBIENT. Distribució Aigua Potable. Suministres.

F/2014/6504 01/12/2014 14.003056 30/11/2014 2.365,76 43 16210 22799 JOAQUIN LERMA, S.A.

FRA. Nº 14‐003056/ NOVIEMBRE. SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y CONTROL DEL ""PUNT NET"" 
ECOPARC DE GANDIA.NOVIEMBRE.

Recollida Residus Sòlids. Treballs altres 
empreses.

F/2014/6505 01/12/2014 14.003078 30/11/2014 2.750,00 43 16500 22799 JOAQUIN LERMA, S.A.

FRA. Nº 14‐003078/ NOVIEMBRE. SERVICIOS 
EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL 
ECOPARQUE "" PUNT NET"" Enllumenat Públic. Treballs altres empreses.

F/2015/244 23/01/2015 A.29 03/11/2014 1.645,60 43 17100 21000 SIGNES PONS, FEDERICO

FRA. Nº A.29/NOVIEMBRE. TRABAJOS DE 
PINTURA REALIZADOS EN PARQUE JUAN 
FUSTER, SERVEIS URBANS. Parcs i Jardins. Mant infraestr. i bens naturals
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F/2014/6123 13/11/2014 14.002997 31/10/2014 286,00 43 17202 21000 JOAQUIN LERMA, S.A.

FRA. Nº 14‐002997/ OCTUBRE. SERVICIO DE 
CONTENEDORES DE ESCOMBRO LLENADO POR 
LIMPIEZA DE SOLARES.

Prot.Medi Ambient‐Neteja Solars. Mant. 
infraestructures.

F/2015/5800 13/11/2015 92112775 16/12/2013 34,76 43 32300 22102 REPSOL BUTANO, S.A.
FRA.92112775/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
GASOLEO COLEGIO MONTDUVER. EDUCACIO Func centres docents. Suministres gas

F/2015/5799 13/11/2015 92112609 16/12/2013 38,49 43 32300 22102 REPSOL BUTANO, S.A.
FRA.92112609/DICIEMBRE MANTENIMIENTO 
GASOLEO COLEGIO ROIS DE CORELLA Func centres docents. Suministres gas

F/2014/6674 09/12/2014 4A03085.M 30/11/2014 44,01 43 93300 21300 ASCENSORES INGAR SA

FRA. Nº 4A03085M/ NOVIEMBRE. SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE GESTION 
TRIBUTARIA.

Gestio Patrimoni. Mant. maquinaria, instalacions 
i utillatge

F/2014/6689 09/12/2014 4A03069.M 30/11/2014 44,01 43 93300 21300 ASCENSORES INGAR SA

FRA. Nº 4A03069 M/ NOVIEMBRE. SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CASA 
MARQUESA.

Gestio Patrimoni. Mant. maquinaria, instalacions 
i utillatge

F/2015/6787 17/12/2015 508108096 15/12/2015 271,81 43 93300 21300
COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, 
S.L.

FRA.508108096/DICIEMBRE  DOWNLIGHT LED 
ESTRAP. CENTRO PERSONAL MAJORS COREA..

Gestio Patrimoni. Mant. maquinaria, instalacions 
i utillatge

F/2013/6385 22/10/2013 308006686 15/10/2013 1.034,25 43 93300 22111
COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, 
S.L.

FRA. Nº 308006686/OCTUBRE, POR 
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DEL 
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SERVEIS 
URBANS.

Gestio Patrimoni. Suminist. repostos. maqui., 
utill.

8.786,63 Total 43

F/2014/6193 17/11/2014 1571 31/10/2014 808,64 51 15100 21400 JOAQUIN CRESPO S.L.

FRA Nº 1571/ OCTUBRE. MONTAJE Y ACOPLE 
NUEVO DEL PARAGOLPE TRASERO E ITV. 
TOYOTA V‐2943‐FP, MAGA. Urbanisme. Mant. material de transport.

F/2015/3 09/01/2015 99156001488 12/12/2014 64,64 51 15100 22500
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR

FRA. Nº 9915600148833/DICIEMBRE. 
INFORME AUTORIZACION OBRAS DE CRUCE DE 
CAUCE PUBLICO RIO SERPIS. URBANISME. Urbanisme. Tributs estatals.

F/2014/52 10/01/2014 14.01 07/01/2014 10.890,00 51 15100 22799
R DURA URBANISMO Y ARQUITECTURA, 
S.L.U.

FRA. Nº 14/01/ENERO. REDACCION DE DTOS. 
NUEVA MODIFICACION PROYECTO E 
REPARCELACION MARENYS RAFALCAID. 
URBANISME. Urbanisme. Treballs altres empreses.

11.763,28 Total 51

F/2015/4496 21/08/2015 2434 17/08/2015 82,12 62 43200 21300
MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 
MAQUINARIA, S.L.

FRA. 2434. AGOSTO. MATERIAL DE OBRAS 
PARA FONTANEROS DUCHAS PLAYA. Inf. i Prom. Turística. Mant Maq. inst i utill

82,12 Total 62

F/2016/452 22/01/2016 FV/3794 31/12/2015 17,79 63 41200 21400 MOTOS RACING GANDIA, S.L.

FRA.FV/3794/DICIEMBRE REPARAR CABLE 
EMBRAGUE VEHICULO 1844‐GFR. DPTO. 
AGRICULTURA

Millora estruc.Agropecuaries. Mant Mat. 
transport

17,79 Total 63

F/2016/92 12/01/2016 MS15‐001684 12/12/2015 347,19 64 24100 22200 VODAFONE ONO S.A.U

Promoción especial cliente ( Otros 
Servicios/Ajustes ‐ Id: 256360301 ) / Cuota 
mensual IP Fija ( Servicios Integrados ‐ Foment de l'ocupació. Telefons

F/2015/6852 23/12/2015 000G038515 21/12/2015 77,40 64 24101 22699 VIAJES GANDIA, S.L.

FRA.000G038515/DICIEMBRE  TREN MADRID‐
VALENCIA EL 11/12 DE 2015, DE CARLOS 
MARCO ESTELLES. DPTO.CSI‐COM.

Foment ocupació‐Proj.Europeus. Despeses 
diverses
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F/2015/6886 29/12/2015 MS15‐000365 12/03/2015 378,32 64 24121 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(12/03/15 ‐ 11/04/15), CSI‐COM Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons

F/2015/6888 29/12/2015 MS15‐000522 12/04/2015 424,19 64 24121 22200 VODAFONE ONO S.A.U
Servicios de telecomunicaciones 
facturados(12/04/15 ‐ 11/05/15) Foment ocupació PROGRAMA URBAN. Teléfons

F/2016/255 19/01/2016 SC150181 23/12/2015 3.630,00 64 24123 22699 FUNDACION SANTA MARIA LA REAL

FRA.SC150181/DICIEMBRE EVALUACIÓN 
LANZADERA GANDÍA +35 (PROG.URBAN) COD 
PROYECTO 2009‐51‐14‐1.  CSI‐COM

Foment ocupació Programa SEFED. Despeses 
diverses

4.857,10 Total 64

F/2016/183 18/01/2016 001‐9.303 28/12/2015 225,97 66 43120 22199 DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.

FRA.001‐9.303/DICIEMBRE  SUMINISTRO DE 
ROLLO HIGIEN.400GFR.REC.,TOALLAS ZIG ZAG 
Y DERMOSOL. DPTO.CSI‐COM. Mercat d'Abastos.‐ Suministres.

225,97 Total 66

F/2016/120 13/01/2016 27394405 04/12/2015 93,45 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27394405/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""SUEÑOS ENCANTADOS"" EL 
29/09/2013. DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/117 13/01/2016 27394389 04/12/2015 93,73 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27394389/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""VISITATIO SEPULCHRI DE GANDIA"" 
EL 19/04/2014. DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/119 13/01/2016 27394387 04/12/2015 93,73 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27394387/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""TRAVELLIN' BROTHERS"" EL 
02/08/2014. DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/112 13/01/2016 27407175 13/12/2015 93,45 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27407175/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""LO MEJOR DEL ULTIMO"" EL 
19/09/2013. DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/115 13/01/2016 27408411 17/12/2015 88,68 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27408411/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""DOBLE SENTIDO"" EL 01/07/2011. 
DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/113 13/01/2016 27408431 17/12/2015 93,45 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27408431/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""LOQUILLO"" EL 27/09/2013. DPTO. 
CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/114 13/01/2016 27408430 17/12/2015 93,73 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27408430/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""OSA‐JIRI GEMROT"" EL 19/04/2014. 
DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

F/2016/116 13/01/2016 27408921 18/12/2015 93,73 70 33800 22609
SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 
EDITORES (SGAE)

FRA.27408921/DICIEMBRE DERECHOS DE 
AUTOR ""LOS TOREROS MUERTOS"" EL 
04/10/2014. DPTO. CULTURA Festes populars. Activitats culturals i esportives

743,95 Total 70

F/2016/381 20/01/2016 C045/2872 01/12/2015 726,00 81 32000 22699
SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
S.L.

FRA.C045/2872/DICIEMBRE   CUOTA 
CUSTODIA DE LLAVES. DEPARTAMENTO 
EDUCACION Adm Gr. Educació.‐ Despeses diverses.

F/2016/61 11/01/2016 A‐1200010 29/12/2015 250,00 81 32000 22699 LA MARINA GANDIENSE S.L.

FRA.A‐1200010/DICIEMBRE SERVICIO 
AUTOCAR EL 4/12/2015, VIAJE DEL COLEGIO 
JOAN XXIII AL TEATRO RAVAL. DPTO. 
EDUCACIO. Adm Gr. Educació.‐ Despeses diverses.

F/2015/6754 16/12/2015 86 02/02/2012 2.431,86 81 32600 22799 CASAS I BARTOLI, NURIA
FRA.86/FEBRERO/2012.   PROJECTE EDUCATIU 
ARBRE A L'AULA (4a EDICIO). DPTO. EDUCACIO Serv comp Educació.‐ Treballs altres empreses.
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F/2016/77 12/01/2016 VB9686 31/12/2015 26,96 81 32602 22199 BROLLADOR D'AIGUA, S.L.

FRA.VB9686/DICIEMBRE SUMINISTRO DE 
AGUA SANT HILARI 18,9 L Y PACK 100 VASOS 
TRANSPARENTES. DPTO.EDUCACIÓ Serv com Ed.‐ UPG.‐ Suministres.

F/2015/6774 17/12/2015 15 451 17/12/2015 4.673,76 81 32602 22799 CUATRE FULLES, S.L.

Horas suplementarias al servicio ( CONT‐
114/2015 Organización y ejecución servicios de 
formación, esparcimiento, cultura Serv com Ed.‐ UPG.‐ Treballs altres empreses.

F/2015/6837 22/12/2015 246/2015 21/12/2015 141,84 81 32610 48900

RESIDENCIA PALACIO DEL SANTO 
DUQUE EN GANDIA CIA. DE JESUS 
GANDIA

FRA.246/2015/DICIEMBRE  CUOTES BEQUES 
MENJADOR MES OCTUBRE COL∙LEGI BORJA 
JESUITES. DPTO EDUCACIO. Serv com Ed. Menjadors escolars.‐ Altres Transf

F/2015/6838 22/12/2015 248/2015 21/12/2015 157,60 81 32610 48900

RESIDENCIA PALACIO DEL SANTO 
DUQUE EN GANDIA CIA. DE JESUS 
GANDIA

FRA.248/2015/DICIEMBRE  CUOTES BEQUES 
MENJADOR MES DICIEMBRE COL∙LEGI BORJA 
JESUITES. DPTO EDUCACIO. Serv com Ed. Menjadors escolars.‐ Altres Transf

F/2015/6839 22/12/2015 247/2015 21/12/2015 157,60 81 32610 48900

RESIDENCIA PALACIO DEL SANTO 
DUQUE EN GANDIA CIA. DE JESUS 
GANDIA

FRA.247/2015/DICIEMBRE  CUOTES BEQUES 
MENJADOR MES NOVEMBRE COL∙LEGI BORJA 
JESUITES. DPTO EDUCACIO. Serv com Ed. Menjadors escolars.‐ Altres Transf

F/2015/6858 23/12/2015 8 22/12/2015 601,02 81 32610 48900 COLEGIO PUBLICO JOAN XXIII

FRA.8/DICIEMBRE CUOTES BEQUES 
MENJADOR MES DESEMBRE COLEGIO PUBLICO 
JOAN XXIII, DPTO. EDUCACIO Serv com Ed. Menjadors escolars.‐ Altres Transf

Total 81

F/2016/249 19/01/2016 322 31/10/2015 155,85 82 23100 22299 PUBLI‐CART SAFOR, CB

FRA.322/OCTUBRE  SERVICIO DE REPARTO DE 
CORRESPONDENCIA DEL MES OCTUBRE. 
DPTO.BENESTAR SOCIAL. Asist Social Primaria.‐ Altres comunicacions.

F/2016/150 15/01/2016 392 31/12/2015 52,88 82 23100 22299 PUBLI‐CART SAFOR, CB
FRA.392/DICIEMBRE  REPARTO DE 
CORRESPONDENCIA. DPTO. BENESTAR SOCIAL Asist Social Primaria.‐ Altres comunicacions.

F/2016/71 12/01/2016 A15540 15/12/2015 214,17 82 23100 22699 SANTANDREU GARCIA FELIPE
FRA.A15540/DECEMBRE SUMINISTRE DE 
BLOCS DE 135‐ BO TAXI 2016‐19. Asist Social Primaria.‐ Despeses diverses

F/2015/6778 17/12/2015 4/M‐G 05/12/2015 1.500,00 82 23101 22799
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
VALENCIA

FRA.A/M‐G/DICIEMBRE PRESTACION 
SERV.MEDIACION E INTERMEDI. ASUNTOS DE 
VIVIENDA HABITUAL LOCALES AYUNT.DE OCT. 
A DIC/15

Asist Social Pr Promoció Social.‐ Treballs altres 
empreses.

F/2015/6896 30/12/2015 11/15‐G 30/12/2015 19,21 82 23101 22799
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
VALENCIA

FRA.11/15‐G/DICIEMBRE SERVICIOS 
DESCRITOS CLAUSULA 7ª CONVE.COLB. 
FIRMADO AYUNT. Y EL ICAV, MES DICIEMBRE

Asist Social Pr Promoció Social.‐ Treballs altres 
empreses.

F/2015/6897 30/12/2015 11/2015‐C 30/12/2015 640,20 82 23101 22799
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
VALENCIA

FRA.11/2015‐C/DICIEMBRE IMPORTE 
SERVICIOS PRESTRADOS CONVE.COLB. 
FIRMADO AYUNT. Y EL ICAV POR LETRADOS, 
MES DICIEMBRE.

Asist Social Pr Promoció Social.‐ Treballs altres 
empreses.

F/2016/395 21/01/2016 LIQUIDACION  15/11/2015 27,10 82 23106 22699 CATALA Y PART, S.L.

FRA.LIQUIDACION EXTR./NOVIEMBRE 
CREACION RAMPA ZAGUAN EN C/VERSALLES 
Nº45, E.1‐2‐8. DPTO.BENESTAR SOCIAL.

Asist Social Pr‐Vivendes socials.‐ Despeses 
diverses
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F/2016/593 01/02/2016 197‐2015 31/12/2015 617,64 82 23106 22699 CDAD. PROPIETARIOS 9 D´OCTUBRE, 62

FRA.197‐2015/DICIEMBRE CUOTAS 
ORDINARIAS CORRESP.DE ABRIL2013 A 
DIC.2013 Y DE ENERO2014 A DIC.2014. 
BENESTAR SOCIAL

Asist Social Pr‐Vivendes socials.‐ Despeses 
diverses

F/2016/72 12/01/2016 75/15 31/12/2015 3.041,35 82 23109 22799
FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA INTEGRAL

FRA.75/15/DICIEMBRE  GESTION PROGRAMA 
DE INCLUSION SOCIAL Y PREVENCION DE 
EXCLUSION DEL AYUNT.GANDIA. BENESTAR 
SOCIAL

Asist Social Pr Colectius Risc excl social.‐Treballs 
alt emp

F/2016/97 12/01/2016 3120266617 31/12/2015 605,32 82 23116 22799 SERUNION, S.A.U.
‐ COMIDAS (    MENUS  MENJAR A CASA DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2015;  )

Asist. Persones Dependents‐ Menjar a Casa.‐
Treb. altres emp.

6.873,72 Total 82

F/2016/66 12/01/2016 A‐015358 30/12/2015 46,33 83 23103 22699 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015358/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL TEMPERAS LIQUIDAS, 
BOLIGRAFOS..., CENTROS CONVIVENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES. Convivència.‐ Activitats cuturals i esportives.

46,33 Total 83

F/2016/60 11/01/2016 15216785 18/12/2015 124,03 86 34000 22000 OFFICE DEPOT S.L.

FRA.15216785/DICIEMBRE  SUMINISTRO 
MATERIAL 50 UD. PAPEL 500H  A4 COPY STAR. 
DPTO. ESPORTS Admon. General d'Esports. Material d'Oficina

F/2016/104 13/01/2016 A‐015356 30/12/2015 27,81 86 34000 22000 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015356/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL BOLIGRAFOS, NOTAS FOLDER, 
ROTULADORES, FLUORESCENTES..., 
DPTO.ESPORTS Admon. General d'Esports. Material d'Oficina

F/2015/557 03/02/2015 437 31/12/2014 33,00 86 34200 21400
TUNEL DEL LAVADO RODRIGUEZ Y 
ALFARO, S.L.

FRA. Nº 437/DICIEMBRE. LAVADOS FURGON 
GRANDE 7342CCF. ESPORTS Instal Esportives.‐ Mant. material de transport.

F/2015/6831 22/12/2015 15/001/3/002 30/11/2015 609,07 86 34200 22111 FERRETERIA SOLIVA, S.L.

FRA.15/001/3/002638/NOVIEMBRE 
SUMIN.CANDADO TITALIUM, CERRADURA 
TESA, 
LLAVES,MANIVELAS,TORNILLOS....DPTO.ESPOR
TS Instal Esportives.‐ Suministre repostos.

F/2016/169 15/01/2016 SMF‐009242 31/12/2015 100,87 86 34200 22111 SANEAMIENTO MARTINEZ, S.L.

FRA.SMF‐009242/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL UNIFLEX MALLA, LLAVE ESFERA, 
CODO METAL..., DPTO.ESPORTS Instal Esportives.‐ Suministre repostos.

F/2016/158 15/01/2016 15/001/3/002 31/12/2015 491,25 86 34200 22111 FERRETERIA SOLIVA, S.L.

FRA.15/001/3/002912/DICIEMBRE ANCLAJE, 
TACO, BROCA, CARTUCHO, CUBO 
FREGASUELOS, FREGONA, CANDADO..., 
DTPO.ESPORTS Instal Esportives.‐ Suministre repostos.

F/2016/25 08/01/2016 508108587 31/12/2015 204,13 86 34200 22112
COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, 
S.L.

ALBARAN R‐502121887 FECHA 30/12/2015 
REF: ESPORTS REF. AUX:  / FLUOR.TLD 
18W/865 6500K SUPER 80 / CEBADORES PH 4‐
22W / F Instal Esportives.‐ Sum. Mat electric

F/2016/27 08/01/2016 2015 2655 28/12/2015 3.365,62 86 34200 22199 HIDRAULICAS MIñANA S.L.

Sin descripcion ( PISCINAS. ) / CLORO TABLETA 
CHLORILONG 250 25KG BAYROL / FLOCULANTE 
GOLDENFLOCK PM‐613 25KG Instal Esportives.‐ Suministres.

F/2016/382 20/01/2016 C045/2876 01/12/2015 104,06 86 34200 22704
SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
S.L.

FRA.C045/2876/DICIEMBRE CUOTA 
CONEXION, DUAL‐COM Y CUSTODIA DE 
LLAVES. DPTO.ESPORTS‐FUND.ROIS DE 
CORELLA Instal Esportives.‐ Custodia, deposit.
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F/2016/377 20/01/2016 C045/2870 01/12/2015 312,18 86 34200 22704
SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
S.L.

FRA.C045/2870/DICIEMBRE CUOTA 
CONEXION, GSM, MTO. Y CUSTODIA. DPTO. 
FUNDACION ESPORTIVA. ESPORTS Instal Esportives.‐ Custodia, deposit.

5.372,02 Total 86

F/2016/229 18/01/2016 46131‐2015‐1 31/12/2015 83,49 90 92406 22699 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FRA.46131‐2015‐12‐9‐N/DICIEMBRE SERVICIO 
PREVENTIVO 22/12/2015 ACTE CAVALCADA 
PARE NOEL 2015. JUNTA DISTRITE COREA. J.D. COREA.‐ Despeses diverses.

83,49 Total 90

F/2015/2067 15/04/2015 860 26/03/2015 302,15 91 92400 21300
MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 
MAQUINARIA, S.L.

FRA 860. MARZO , MATERIAL OBRA PLAN 
EMPLEO , PROGRAMA 178 PARTICIPACIO

Participació Ciutadana.‐ Mant. maquinaria, 
instalac. i utill

F/2015/4927 22/09/2015 00456606 25/07/2014 193,60 91 92400 22699
WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
ESPAÑA, S.L.

FRA. Nº 00456606/JULIO. PRECIO LICENCIA 
EXHIBICION 3 BODAS DE MAS, 22/07/2014. 
ALCALDIA. Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

F/2015/4926 22/09/2015 00457879 08/08/2014 193,60 91 92400 22699
WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
ESPAÑA, S.L.

FRA. Nº 00457879/AGOSTO. PRECIO LICENCIA 
DE EXHIBICION 3 BODAS DE MAS, 01/08/2014. 
ALCALDIA. Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

F/2015/4924 22/09/2015 00458485 19/08/2014 193,60 91 92400 22699
WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
ESPAÑA, S.L.

FRA. Nº 00458485/AGOSTO. PRECIO LICENCIA 
DE EXHIBICION, 3 BODAS DE MAS. DIA 
28/08/2014, ALCALDIA. Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

F/2015/4925 22/09/2015 00458427 19/08/2014 193,60 91 92400 22699
WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
ESPAÑA, S.L.

FRA. Nº 00458427/AGOSTO. PRECIO LICENCIA 
DE EXHIBICION 3 BODAS DE MAS EL DIA 
18/08/2014,ALCALDIA. Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

F/2015/4467 18/08/2015 15/001687 13/08/2015 242,00 91 92400 22699 VIDEO PROFILMAR, S.L.U.

FRA 15/001687 AGOSTO. EXHIBICIÓN OCHO 
APELLIDOS VASCOS ERMITA DE MARXUQUERA 
04/08/15. PARTICIPACIÓ Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

F/2016/231 18/01/2016 46131‐2015‐1 31/12/2015 897,52 91 92400 22699 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FRA.46131‐2015‐12‐7‐N/DICIEMBRE SERVICIO 
PREVENTIVO 07 Y 08/11/2015 ACTE VI 
FESTIVAL SOLIDARIO ALMA DE ACERO. 
PARTICIPAC Participació Ciutadana.‐ Despeses diverses.

2.216,07 Total 91

F/2016/103 13/01/2016 A‐015357 30/12/2015 52,31 94 92401 22699 RECYCLING COMERCIAL BAYREN S.L.

FRA.A‐015357/DICIEMBRE SUMINISTRO 
MATERIAL CARTULINAS, ADHESIVO 
BARRA,PURPURINA,TIJERAS...JD.ELIPTICA‐
REPUBLICA ARGENT J. D. PLAÇA EL∙LIPTICA.‐ Despeses diverses.

F/2016/230 18/01/2016 46131‐2015‐1 31/12/2015 125,24 94 92401 22699 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FRA.46131‐2015‐12‐8‐N/DICIEMBRE SERVICIO 
PREVENTIVO 15/12/2015 ACTE XXIV DIA DE LA 
BICI. J. DIST.ELIPTICA‐REP. ARGENTINA J. D. PLAÇA EL∙LIPTICA.‐ Despeses diverses.

177,55 Total 94

F/2016/233 18/01/2016 46131‐2015‐1 31/12/2015 83,49 95 92402 22699 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FRA.46131‐2015‐12‐1‐N/DICIEMBRE SERVICIO 
PREVENTIVO 06/12/2015 ACTE FESTES SANT 
NICOLAU‐FOCS PIROTECNICS. J.D. GRAU‐VEN J. D. GRAU.‐ Despeses diverses

83,49 Total 95
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F/2015/6818 21/12/2015 01‐2015 21/12/2015 600,00 97 92411 22699
HERMANDAD SAN PEDRO APOSTOL DE 
GANDIA

FRA.01‐2015/DICIEMBRE XVIII MARCHA 
BICICLETA FIESTAS JUNTA DISTRITO CENTRO 
HISTORICO, CELEBRADA  EL 29 NOVIEMBRE 
2015. J. D. CENTRE HISTORIC.‐ Despeses diverses

600,00 Total 97

F/2015/6834 22/12/2015 20151104 30/11/2015 24,80 99 92408 22001 PAPERERIA LA PLAÇA C.B.

FRA.20151104/NOVIEMBRE   SUMINISTRO DE 
PRENSA MES NOVIEMBRE, CENTRO SOCIAL DE 
MARXUQUERA. J. D. MARXUQUERA.‐ Premsa, llibre i altres pub

F/2016/176 15/01/2016 20151204 31/12/2015 24,70 99 92408 22001 PAPERERIA LA PLAÇA C.B.
FRA.20151204/DICIEMBRE  SUMINISTRO DE 
PREMSA CENTRO SOCIAL DE MARXUQUERA J. D. MARXUQUERA.‐ Premsa, llibre i altres pub

F/2015/6840 22/12/2015 181 14/12/2015 108,90 99 92408 22699 TORMO NACHER, MARIA

FRA.181/DICIEMBRE SUMINISTRO DE 30 
PIEZAS DE CERAMICAS, JUNTA DISTRITO 
MARXUQUERA. J. D. MARXUQUERA.‐ Despeses diverses.

F/2015/6878 29/12/2015 11/15 29/12/2015 100,00 99 92408 22699 IDEARI  COOP. V

FRA.11/15/DECEMBRE TALLER DIDACTIC 
""ECONADAL A MARXUQUERA"", 
ACTIVI.EMMARCADA DINTRE PLA 
DINAMITZACIO MARXUQUERA. J. D. MARXUQUERA.‐ Despeses diverses.

258,40 Total 99
123.780,57 Total general
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L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, amb el resultat 
d'empat per 12 vots a  favor (7 PSPV-PSOE i  5 MÉS GANDIA), 12 vots en contra 
(PP) i 1 abstenció (C's GANDIA).

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

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

La Presidència sotmet a votació la proposta transcrita amb el resultat d’empat per 
4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÈS GANDIA), 4 vots en contra (PP) i una 
abstenció (C’s GANDIA).  

Efectuada una segona votació amb idèntic resultat, la Presidència fa ús del vot de 
qualitat que li confereix l’article 133 del ROPLE, quedant dictaminada favorablement 
per la Comissió la proposta transcrita en els seus termes i elevant-la al Ple de la 
Corporació per a la seua aprovació. " 

4.2.- Aprovació del text regulador del preu públic per l’ús de les instal·lacions del 
Centre Esportiu del Grau de Gandia. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió 
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 27 de 
maig de 2016:  

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i Hisenda, 
de data 24 de maig de 2016, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:  

‘Se ha tramitado expediente para la aprobación  del Texto Regulador del Precio Público por 

el uso de las instalaciones del Centro Deportivo del Grau. 
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Estando prevista la asunción por el Ayuntamiento de la gestión de la instalación  municipal, 
a resultas de la liquidación de la sociedad municipal IPG S.A que tenía encomendada su 
gestión, procede la aprobación de las correspondientes tarifas, que responden a la 
necesidad de dotar de la oportuna cobertura a los costes de la instalación. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Texto Regulador del precio público por el uso de las instalaciones 
del Centro Deportivo del Grau de Gandia, en los siguientes términos:  

TEXTO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DEL GRAU DE GANDIA 

Artículo 1º. Objeto. Constituye el objeto de este precio público las prestaciones y servicios 
realizados en la instalación deportiva municipal del Grau de Gandia. 

Artículo 2º. Obligados al pago. Son obligados al pago del  precio  público quienes soliciten 

o se beneficien de los servicios y prestaciones a que se refiere el artículo anterior

Artículo 3º. Cuantía. Las  cuantías  de  los  precios  públicos  regulados  en  este Texto 
son  las que a continuación se indican: 

Concepto Cuota con IVA 

Abono mensual - General Adulto 42,00 € 

Abono mensual -12:35/ Carnet Jove / Universitario / Desempleado / 40,00 € 

Abono mensual -Tercera edad/Pensionista/ Jubilado 35,00 € 

Abono mensual - Adicionales componentes de la Unidad Familiar, hijos 
menores de 25 años  35,00 € 

Abono mensual - Cuota reducida por convenios 35,00 € 
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Abono mensual - Discapacitado 25,00 € 

Abono mensual - Matinal- de 07 a 15h de lunes a domingo 35,00 € 

Abono mensual -Fin de semana- viernes a partir de las 15h, sábados 
mañana, domingos y festivos mañanas 25,00 € 

Abono mensual - Cuota familiar: conjunto componentes de la unidad 
familiar, hijos menores de 25 años 105,00 € 

Abonado de temporada- De octubre a mayo- No permite prorrateo 240,00 € 

Entrada General Diaria 7,00 € 

Entrada Diaria, infantil ( de 4 a 18 años), pensionista y jubilado 5,00 € 

Bono de 10 entradas 35,00 € 

Alquiler mensual de taquilla 3,00 € 

Alquiler hora/calle piscina 25,00 € 
Notas: 

 Las tarifas del presente cuadro ya contemplan las bonificaciones y reducciones
aplicables, no siéndoles pues de aplicación las previstas con carácter general en la
Ordenanza del Precio Público de actividades e instalaciones deportivas.

 Los abonos y entradas facultan para la utilización de todos los servicios de la
instalación

 Cursos y otros conceptos no especificados: se aplicarán las tarifas generales del
polideportivo municipal.

Artículo 4º. Nacimiento de la obligación de pago y normas de gestión. 

1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el 
momento de formalización de la inscripción, reserva de la instalación o espacio deportivo, 
entrada en la instalación o prestación del servicio. 

2.- El pago del precio público se realizará en la propia instalación o, en su caso, a través de 
entidad colaboradora. El pago del precio público en la modalidad de abono se realizará por 
domiciliación bancaria, que será objeto de cargo en los primeros días de cada mes, y en 
caso de no ser atendida la domiciliación se procederá de forma automática a la baja del 
abono. La baja voluntaria no determinará prorrateo alguno de la cuota. 

Artículo 5º. Remisión normativa. El presente precio público se regirá, en todo lo no 
previsto en el presente texto regulador, por la Ordenanza General de Precios Públicos y 
normativa a la que la esta última se remite, y, en todo caso, por lo previsto en los artículos 
41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 6º. Aplicación. El presente precio público comenzará a aplicarse el día siguiente 
de la publicación de este texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y continuará en vigor 
hasta su modificación o derogación. 
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A P R O B A C I Ó N 

Este Texto Regulador, que consta de seis artículos, fue aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2016, y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número ______ de fecha _________. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los 
interesados interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del mismo orden 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la publicación.’ 

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

Finalitzat el debat, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, amb 
5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 abstencions (PP), 
dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació.”  

INTERVENCIONS 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el 
dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per 13 vots a favor (7 
PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’S GANDIA) i 12 vots en contra (PP).  

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE 27 D’ABRIL AL 24 DE MAIG 
DE 2016 (art. 73 ROPLE). 

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.  

2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS SINGULARS (art. 73 ROPLE): 

2.1.- Decret núm. 2966 de data 23/05/2016, pel qual es nomena la Fallera Major de 
Gandia per a l’any 2017. 

El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 2966 de data 23/05/02016, sobre 
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:   
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“DECRET DE L’ALCALDIA 

L'article 84 del Reglament de la Junta Local Fallera estableix que: "la Fallera Major i la 
Fallera Major Infantil de Gandia seran nomenades per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de 
l'Excm. Ajuntament de Gandia, a proposta de la Junta Local; per a la qual cosa, el President 
de la Junta Local Fallera consultarà a l'Assemblea General el procediment que s'ha de 
seguir a fi d'elevar la proposta a l'Alcaldia". 

Vista la comunicació d'avui del President de la Junta Local Fallera, en la qual s'eleva la 
proposta de nomenament de la Fallera Major de Gandia per a l’any 2017; segons el que 
preceptua l'article més amunt esmentat. 

HE RESOLT 
Nomenar Fallera Major de Gandia per a l’any 2017, la senyoreta MARAGDA ESCRIVÀ 
NOGUERA.” 

INTERVENCIONS 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb el punt 2.2 de la part 
informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació es considera assabentat del 
decret anteriorment transcrit.  

2.2.- Decret núm. 2965 de data 23/05/2016, pel qual es nomena la Fallera Major Infantil 
de Gandia per a l’any 2017. 

El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 2965 de data 23/05/02016, sobre 
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:  : 

“DECRET DE L’ALCALDIA 
L'article 84 del Reglament de la Junta Local Fallera estableix que: "la Fallera Major i la 
Fallera Major Infantil de Gandia seran nomenades per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de 
l'Excm. Ajuntament de Gandia, a proposta de la Junta Local; per a la qual cosa, el President 
de la Junta Local Fallera consultarà a l'Assemblea General el procediment que s'ha de 
seguir a fi d'elevar la proposta a l'Alcaldia". 

Vista la comunicació d'avui del President de la Junta Local Fallera, en la qual s'eleva la 
proposta de nomenament de la Fallera Major de Gandia per a l’any 2017; segons el que 
preceptua l'article més amunt esmentat. 

HE RESOLT 
Nomenar Fallera Major Infantil de Gandia per a l’any 2017, la senyoreta MARTA RIBERA 
RAMOS.” 

Finalitzades les intervencions, realitzades conjuntament amb el punt 2.1 de la part 
informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació es considera assabentat del 
decret anteriorment transcrit.  
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3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET QUE AFECTA A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
(art. 73 ROPLE): 

3.1.- Decret núm. 2549 de data 05/05/2016, sobre modificació de la delegació 
d’atribucions de les àrees de Gestió Responsable del Territori i d’Urbanisme i 
Habitatge. 

El Secretari General del Ple dóna compte del decret núm. 2549 de data 5/05/2016, sobre 
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:   

“DECRET DE L’ALCALDIA 

Mitjançant decret d’aquesta Alcaldia núm. 3871 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en el 
BOP núm. 143 de 28/07/2015), es va atribuir la Delegació de Gestió Responsable del 
Territori (àrea de govern) a favor del membre de la Junta de Govern Local,  Sr. Xavier 
Josep Ródenas Mayor, a l’empara del que estableix l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 11 del Reglament Orgànic del 
Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), amb facultats de direcció, gestió i 
resolutòries en les matèries objecte de delegació. 

Així mateix, per decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 (publicat en 
el BOP núm. 143 de 28/07/2015), i a l’empara del que disposa l’article 130-1.B).a) de la 
LRBRL i 8 del ROGA, es va crear la Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i 
Recursos Humans, (hui anomenada d’Urbanisme i Habitatge després de la modificació 
d’aquesta resolució realitzada per decret núm. 0027 de 8/01/2016, publicat en el BOP núm. 
14 de 22/01/2016), determinant-se que el titular d’aquest òrgan directiu central de 
l’Administració Municipal exerciria les funcions assignades en l’article 46 del ROGA, així 
com les atribucions delegades per l’Alcaldia en matèria d’urbanisme i habitatge, amb 
facultats de direcció, gestió i, en el seu cas, resolutòries. 

Posteriorment i complits els tràmits previstos en l’article 130.3 de la LRBRL, la Junta de 
Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2015, va nomenar 
com a titular d’aquest òrgan el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona. 

A fi de millorar la gestió dels expedients relacionats amb la intervenció i control de la 
contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol altra en matèria ambiental i aconseguir una 
major eficàcia administrativa en aquests assumptes, resulta convenient modificar l’àmbit 
competencial dels referits òrgans superior i directiu de l’administració municipal. 

Amb aquest efecte i vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, continguts 
en la LRBRL, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de Règim Local, en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, i en el ROGA (articles 9, 10 i 11). 
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PRIMER.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3871 de data 3 de juliol de 2015 
(publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), pel que es va atorgar la Delegació de Gestió 
Responsable del Territori (àrea de govern) al regidor Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor, 
suprimint del seu àmbit competencial l’atribució següent: 
«Intervenció i control en matèria de contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol 
altra en matèria ambiental.» 

SEGON.- Modificar el decret d’aquesta Alcaldia núm. 3879 de data 3 de juliol de 2015 
(publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), pel qual es va crear la Coordinació General 
d’Urbanisme i Habitatge, de la que és titular el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, 
addicionant al seu àmbit competencial i amb facultats de direcció, gestió i resolutòries, 
l’atribució següent:  

«Intervenció i control en matèria de contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol 
altra en matèria ambiental.» 

TERCER. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan 

o regidor.

QUART.- Els decrets que s’adopten per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, sent els actes administratius executius i gaudint 
de presumpció de legitimitat. 

CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 10 de maig de 2016, sense 
perjudici de la publicació preceptiva en el BOP. 

SISÉ.- La delegació d’atribucions té caràcter  indefinit, és revocable en qualsevol moment, 
en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga advocar-se el despatx de qualsevol 
assumpte comprés en la mateixa, de conformitat amb allò previst per la normativa 
d’aplicació. 

SETÉ.- L’òrgan delegat ve obligat a informar a l’Alcaldia, de forma periòdica i detallada, de 
la gestió de les atribucions que se li deleguen, així com dels decrets dictats; així mateix, 
informarà prèviament a l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància o transcendència. 

HUITÉ.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província, donar-ne compte a 
la Junta de Govern i al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebren, comunicar 
als regidors i òrgans directius  afectats, a la resta de membres corporatius i a les direccions 
dels departaments municipals, perquè en prenguen coneixement i als efectes procedents; i 
inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet i en la web de l’Ajuntament.” 

El Ple de la Corporació es considera assabentat del decret anteriorment transcrit.  

RESOLC 
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4.-DACIÓ DE COMPTE D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
CIUTAT DE GANDIA QUE AFECTA A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (art. 73 ROPLE): 

4.1.- Acord de la JGCG de data 09/05/2016 (punt 3.6 ordre del dia), sobre modificació 
de les atribucions delegades per aquest òrgan a favor de regidor de govern titular de 
l’Àrea de Gestió Responsable del Territori i del coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge. 

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 el dia 9 de maig de 2016:   

“Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Alcaldessa, de data 5 de maig de 
2016, del tenor literal següent:  

‘A l’empara de l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), i 19 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal 
(ROGA), mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió 
celebrada el dia 27 de juliol de 2015 (punt 3.8 de l’ordre del dia), es va delegar en el regidor 
de govern titular de l’Àrea de Gestió Responsable del Territori, Sr. Xavier Josep Ródenas 
Mayor, les atribucions següents, pròpies de la Junta de Govern: 

 Les que la LRBRL confereix a la Junta de Govern Local en l’article 127.1
lletra e), relativa a la concessió de qualsevol tipus de llicència o autorització, i
la lletra l), relativa a l’exercici de la potestat sancionadora, en aquelles
matèries incloses en l’àmbit competencial de l’Àrea de Gestió (mobilitat,
transport públic, bici pública i la resta de matèries).

Atés que per decret d’aquesta Alcaldia número 2549, de data de 5 de maig de 2016, s’ha 
modificat l’àmbit competencial de les àrees de govern de Gestió Responsable del Territori, 
conferida al regidor, Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor, i d’Urbanisme i Habitatge, atorgada al 
coordinador general, Sr. Vicent Mascarell Tarrazona, suprimint en la primera i addicionant 
en la segona, respectivament, l’atribució relativa a: «Intervenció i control en matèria de 
contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol altra en matèria ambiental». 

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. 

I amb la finalitat de realitzar les adequacions necessàries en l’organització municipal, es 
presenta davant la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER.- Revocar les atribucions delegades per la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia, mitjançant acord adoptat el dia 27 de juliol de 2015 (punt 3.8 de l’ordre del dia, 
apartat tercer de la part dispositiva), en favor del regidor de govern titular de l’Àrea de 
Gestió Responsable del Territori, Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor, relatives a la concessió 
de qualsevol tipus de llicència o autorització (regulada en la lletra e) art. 127.1 LRBRL) i a 
l’exercici de la potestat sancionadora (regulada en la lletra l) art. 127.1 LRBRL), pel que fa a 
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la «intervenció i control en matèria de contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol 
altra en matèria ambiental». 

SEGON.- Delegar en el coordinador general d’Urbanisme i Habitatge, Sr. Vicent Mascarell 
Tarrazona, a l’empara de l’article 127.2 de la LRBRL i 19 del ROGA, les atribucions 
corresponents a la concessió de qualsevol tipus de llicència o autorització (regulada en la 
lletra e) de l’art. 127.1 de la LRBRL) i a l’exercici de la potestat sancionadora (regulada en la 
lletra l) de l’art. 127.1 de la LRBRL), relatives a la «intervenció i control en matèria de 
contaminació acústica, atmosfèrica i qualsevol altra en matèria ambiental». 

TERCER.- Aquesta delegació comprendrà les facultats de resolució mitjançant actes 
administratius amb eficàcia respecte de tercers.  

QUART.- L’acord de delegació produirà efectes des del dia 10 de maig de 2016, sense 
perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  

CINQUÉ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan 
o regidor.

SISÉ.- En els decrets que s’adopten per delegació d’atribucions de la Junta de Govern, 
s’indicarà expressament aquesta circumstància i s’entendran dictats per la Junta de Govern 
com a titular de la competència originària, sent els actes administratius executius i gaudint 
de presumpció de legitimitat.  

SETÉ.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, i podrà ser revocada en qualsevol 
moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se per a sí el despatx o 
coneixement de qualsevol assumpte comprés en la mateixa, quan circumstàncies d’índole 
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient. En tot cas, la revocació 
o l’avocació es realitzarà mitjançant un acord motivat que haurà de ser notificat als
interessats en el procediment, si els haguera, amb anterioritat a la resolució final que es 
dicte.  

HUITÉ.- Donar compte al Ple de la Corporació de l’acord adoptat, comunicar als membres 
corporatius i òrgans directius interessats i als departaments de Gestió Responsable del 
Territori i d’Urbanisme i Habitatge, per al seu coneixement i a l’efecte de la necessària 
adaptació dels procediments administratius. 

NOVÉ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a general 
coneixement i en compliment del que disposa l’article 19.2, en relació a l’11.3, del ROGA, i 
inserir així mateix en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la intranet i en la 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 anteriorment transcrit.  
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5.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE 
D'ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES: 

5.1.- Decret núm. 2456 de data 29/04/2016, modificat per decret núm. 2816 de 
17/05/2016, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2015. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte dels decrets núm. 2456 de data 
29/04/2016, modificat pel  decret núm. 2816 de data 17/05/2016, pels quals s’aprova la 
liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2015, del tenor literal següent:  

“D E C R E T O NÚM 2456 de 29/04/2016  

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos 
Autónomos Locales CEIC Alfons el Vell y Leandro Calvo, han sido confeccionadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del  Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

Vistos los estados contables contenidos en el expediente y, especialmente, las 
liquidaciones del Presupuesto de Gastos, de Ingresos, Resultado Presupuestario y 
Remanente de Tesorería. 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal sobre la liquidación del 
Presupuesto, que consta en el expediente. 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal sobre estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y volumen de deuda, que consta en el expediente. 

En virtud de las competencias que atribuye el artículo 191.3 de la citada Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y la delegación efectuada por la Sra. Alcaldesa, 
en fecha Decreto de 03/07/2015,  

R E S U E L V O 

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Gandía, 
correspondiente al ejercicio 2015, cuyos datos más significativos son los siguientes: 
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part informativa de l’ordre del dia i prèvia  presentació per part de la Sra. Alcaldessa-
Presidenta, compareix a petició propia, a l’empara de l’article 75.1 del ROPLE, el 
Coordinador General d’Economia i Hisenda Sr. Salvador Gregori Escrivá. 



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA  

AÑO: 2015 

AYUNTAMIENTO DE GANDÍA 

COMPONENTES IMPORTES

1 
Fondos 
líquidos 19.107.447,84

2 Derechos pendientes de cobro 82.226.981,09

 + Del Presupuesto corriente 14.846.254,31 

 + De Presupuestos cerrados 66.597.460,31 

 + De Operaciones no presupuestarias 783.266,47 

3 Obligaciones pendientes de pago 48.558.043,93

 + Del Presupuesto corriente 17.617.135,31 

 + De Presupuestos cerrados 8.467.575,52 

 + De Operaciones no presupuestarias 22.473.333,10 

4 Partidas pendientes de aplicación -13.532.893,07

 - Cobros pendientes aplicación definitiva 
-

115.598.973,66  

 +Pagos pendientes aplicación definitiva 102.066.080,59 

I Remanente de tesorería total (1+2-3) 39.243.491,93

II  Saldos de dudoso cobro 55.087.075,98

III. Exceso de financiación afectada 26.463.475,16

IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) -42.307.059,21

AÑO: 2015 

AYUNTAMIENTO DE GANDÍA 

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 68.038.274,37 65.204.410,47 2.833.863,90

b) Otras operaciones no financieras 1.008.644,07 4.990.718,54 -3.982.074,47

1.- Total operaciones no financieras 69.046.918,44 70.195.129,01 -1.148.210,57

2.- Activos financieros 4.534.847,84 4.534.125,24 722,60

3.- Pasivos financieros 18.367.901,39 2.225.033,01 16.142.868,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 91.949.667,67 76.954.287,26   14.995.380,41

AJUSTES: 

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0,00

5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.314.428,59

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 13.286.307,25 -6.971.878,66

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 8.023.501,75

SEGUNDO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local 
CEIC Alfons el Vell, correspondiente al ejercicio 2015, cuyos datos más significativos 
son los siguientes: 
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ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA  

AÑO: 2015 

CEIC ALFONS EL VELL 

COMPONENTES IMPORTES

1
Fondos 
líquidos 4.251,42 

2 Derechos pendientes de cobro 21.009,15 

 + Del Presupuesto corriente 20.587,10 

 + De Presupuestos cerrados 165,50 

 + De Operaciones no presupuestarias 256,55 

3 Obligaciones pendientes de pago 10.154,56 

 + Del Presupuesto corriente 4.564,75 

 + De Presupuestos cerrados 605,20 

 + De Operaciones no presupuestarias 4.984,61 

4 Partidas pendientes de aplicación 0,00 

 - Cobros pendientes aplicación definitiva 0,00 

 + Pagos pendientes aplicación definitiva 0,00 

I Remanente de tesorería total (1+2-3) 15.106,01 

II  Saldos de dudoso cobro 165,50 

III Exceso de financiación afectada 0,00 

IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 14.940,51 

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AÑO: 2015 

CEIC ALFONS EL VELL 

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 51.768,07 50.877,56 890,51

b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00

1.- Total operaciones no financieras 51.768,07 50.877,56 890,51

2.- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

3.- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 51.768,07 50.877,56   890,51

AJUSTES: 

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0,00

5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 890,51

TERCERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local 
Leandro Calvo, correspondiente al ejercicio 2015, cuyos datos más significativos son 
los siguientes: 
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ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA  

AÑO: 2015 

L.CALVO 

COMPONENTES IMPORTES

1 
Fondos 
líquidos 16.147,43 

2 Derechos pendientes de cobro 17.500,00 

 + Del Presupuesto corriente 15.000,00 

 + De Presupuestos cerrados 2.500,00 

 + De Operaciones no presupuestarias 0,00 

3 Obligaciones pendientes de pago 929,61 

 + Del Presupuesto corriente 465,61 

 + De Presupuestos cerrados 464,00 

 + De Operaciones no presupuestarias 0,00 

4 Partidas pendientes de aplicación 0,00 

 - Cobros pendientes aplicación definitiva 0,00 

 + Pagos pendientes aplicación definitiva 0,00 

I Remanente de tesorería total (1+2-3) 32.717,82 

II  Saldos de dudoso cobro 625,00 

III Exceso de financiación afectada 0,00 

IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 32.092,82 

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AÑO: 2015 

L. CALVO 

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 25.000,00 24.987,28 12,72

b) Otras operaciones no financieras 0,00

1.- Total operaciones no financieras 25.000,00 24.987,28 12,72

2.- Activos financieros 0,00

3.- Pasivos financieros 0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 25.000,00 24.987,28   12,72

AJUSTES: 

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0,00

5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 12,72

CUARTO.- Que se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre. 

QUINTO.- Que se remita copia de las liquidaciones aprobadas a la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma.” 
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“DECRETO NÚM 2816 de 17/05/2016 

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos 
Autónomos Locales CEIC Alfons el Vell y Leandro Calvo, han sido aprobados por 
Resolución de fecha 29 de abril de 2016 num. 2016-2456 

Visto el informe emitido por la jefa de servicio de Control Presupuestario y Contabilidad 
en relación con un error detectado en el cálculo de las desviaciones de financiación 
afectada, como consecuencia de no haberse tenido en cuenta la desviación 
correspondiente a la no consideración como desviación de financiación del importe no 
empleado del préstamo del Fondo de Ordenación de 2016, 801.839,92 euros. Por lo 
que el importe total del exceso de Financiación afectada ascendería a: 26.463.475,16 
más 801.939,92 que totaliza la cuantía de 27.265.415,08 euros, y el exceso de 
financiación afectada el ejercicio ascendería a 14.088.147,17 euros 

En virtud de las competencias que atribuye el artículo 191.3 de la citada Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y la delegación efectuada por la Sra. Alcaldesa, 
en fecha Decreto de 03/07/2015,  

R E S U E L V O 

PRIMERO.-  Modificar  la Liquidación del Presupuesto únicamente referida al 
Ayuntamiento de Gandía, correspondiente al ejercicio 2015, cuyos datos más 
significativos son los siguientes: 

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA  

AÑO: 2015 

AYUNTAMIENTO DE GANDÍA 

COMPONENTES IMPORTES

1 
Fondos 
líquidos 19.107.447,84

2 Derechos pendientes de cobro 82.226.981,09

 + Del Presupuesto corriente 14.846.254,31 

 + De Presupuestos cerrados 66.597.460,31 

 + De Operaciones no presupuestarias 783.266,47 

3 Obligaciones pendientes de pago 48.558.043,93

 + Del Presupuesto corriente 17.617.135,31 

 + De Presupuestos cerrados 8.467.575,52 

 + De Operaciones no presupuestarias 22.473.333,10 

4 Partidas pendientes de aplicación -13.532.893,07

 - Cobros pendientes aplicación definitiva 
-

115.598.973,66  

 +Pagos pendientes aplicación definitiva 102.066.080,59 

I Remanente de tesorería total (1+2-3) 39.243.491,93

II  Saldos de dudoso cobro 55.087.075,98

III. Exceso de financiación afectada 27.265.315,08

IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) -43.108.899,13
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AÑO: 2015 

AYUNTAMIENTO DE GANDÍA 

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO

RECONO.NETOS RECONO.NETAS PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 68.038.274,37 65.204.410,47 2.833.863,90

b) Otras operaciones no financieras 1.008.644,07 4.990.718,54 -3.982.074,47

1.- Total operaciones no financieras 69.046.918,44 70.195.129,01 -1.148.210,57

2.- Activos financieros 4.534.847,84 4.534.125,24 722,60

3.- Pasivos financieros 18.367.901,39 2.225.033,01 16.142.868,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 91.949.667,67 76.954.287,26   14.995.380,41

AJUSTES: 

4.- Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0,00 

5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.314.428,59 

6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 14.088.147,17 -7.773.718,58

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.221.661,83

SEGUNDO.- Que se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre. 

TERCERO.- Que se remita copia de las liquidaciones aprobadas a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma.” 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 
5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació 
queda assabentat dels decrets anteriorment transcrits aprovant la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2015. 
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5.2.- Informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2016 

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe de morositat emès pel Tresorer 
Municipal, corresponent al primer trimestre de 2016, sotmès a la consideració de la 
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 27 de maig de 
2016. 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 5.1, 
5.3, 5.4 i 5.5 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda 
assabentat de l'informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2016, 
anteriorment referenciat. 

5.3.- Informe de seguiment de Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2016 

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emès per l’Interventor General 
Municipal, sobre seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2016 
(INFORMESINT núm. 0096 de data 30/04/2016), sotmès a la consideració de la Comissió 
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 27 de maig de 2016. 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 5.1, 
5.2, 5.4 i 5.5 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda 
assabentat de l 'informe sobre seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre 
de 2016, anteriorment referenciat. 

5.4.- Informe de seguiment sobre l’execució del pressupost corresponent al 1r 
trimestre de 2016. 

El Secretari General del Ple dóna compte de l' informe emès per l’Interventor General 
Municipal, sobre l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de 2016 
(INFORMESINT núm. 0106 de data 13/05/2016), sotmés a la consideració de la Comissió 
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 27 de maig de 2016. 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 5.1, 
5.2, 5.3 i 5.5 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda 
assabentat de l' informe sobre  l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre 
de 2016, anteriorment referenciat. 
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5.5.- Informe de seguiment del Pla Econòmic Financer corresponent al 4t trimestre de 

2015. 

El Secretari General del Ple dóna compte de l'informe emés per l’Interventor General 
Municipal, de seguiment del Pla Econòmic Financer corresponent al 4t trimestre de 2015 
(INFORMESINT núm. 0111 de data 13/05/2016), sotmés a la consideració de la Comissió 
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques del dia 27 de maig de 2016. 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb els punts 5.1, 
5.2, 5.3 i 5.4 de la part informativa de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació queda 
assabentat de l'informe sobre seguiment del Pla Econòmic Financer corresponent al 
4t trimestre de 2015, anteriorment referenciat. 

6.- PREGUNTES ORALS I PRECS. ( art. 77.6 ROPLE). 

Amb carácter previ i a instàncies de la Presidència, pel Sr. Nahuel González es dóna 
complida resposta a la pregunta que prèviament havia formulat per escrit el Sr. Vicent 
Gregori al voltant dels usos de l’edifici Broseta.  

 Seguidament, es van formular les preguntes i precs següents:  

ORDRE DE INTERVENCIONS  

1.- Sr. Antoni Rodríguez  (PP), prec 

2.- Sr. Antoni Rodríguez (PP), prec 

3.- Sr. Vicent Gregori (PP),  pregunta 

4.- Sr. Vicent Gregori (PP), pregunta 

5.- Sr.  Víctor Soler (PP), pregunta 
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7.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE): 

7.1 Del Grup Municipal PP, perquè no es retallen les beques formatives del programa 
provincial La Dipu et Beca. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la declaració institucional presentada pel 
Grup Municipal Popular, perquè no es retallen les beques formatives del programa 
provincial La Dipu et Beca registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb el 
núm. 0022 de 17/05/2016, del tenor literal següent:  

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

El pasado 29 de abril se publicaron las bases para la concesión de subvenciones a 
entidades locales para la realización de becas de formación en el marco del Programa de 
prácticas formativas para jóvenes estudiantes de la Diputación de Valencia (anteriormente 
conocido como La Dipu et Beca). 

En el Anexo I se indica el número máximo de becas por municipio, una cantidad que se ha 
visto recortada de manera drástica por el actual equipo de gobierno de la Diputación, 
pasando de las 3.144 becas otorgadas en el año 2015 a las 1.607 aprobadas para este 
año, un 51% menos. 

El recorte, que afecta a todos los municipios, responde a que el actual multipartito que 
gobierna la Diputación decidió recortar a más de la mitad la dotación presupuestaria 
dedicada en 2016 a este programa. 

Ante esta decisión, desde  el Grupo Popular en la Diputación de Valencia se recuerda que, 
en el pasado Pleno de presupuestos, ya se denunció este recorte y se presentó una 
enmienda para aumentar esta partida en 1.600.000 euros para llevar a cabo este programa 
en las mismas condiciones que en ediciones anteriores. 

Éste es un programa que permite a los jóvenes mejorar sus conocimientos y aportar 
recursos a la economía familiar y que repercutirá, de forma muy negativa, en un gran 
número de jóvenes estudiantes que no podrán acceder a una de estas becas por haberse 
limitado el número de ellas y les impedirán desarrollar lo aprendido durante sus estudios 
como venían haciendo hasta ahora, imposibilitándoles la opción de adquirir experiencia tan 
necesaria para acceder al mundo laboral. Los jóvenes y los municipios son los grandes 
damnificados de estas “nuevas” políticas. 

El deber de atender las necesidades del mayor número posible de estudiantes que estén 
cursando sus estudios en la actualidad, hace totalmente necesario que la cantidad total de 
becas otorgadas no sea, en ningún caso, inferior a la de años anteriores. 

Con la disminución del número de estas becas, se verá perjudicado también nuestro 
municipio que ha pasado de disponer de 90 becas el pasado año a tener 38 becas para 
este 2016, lo que supondrá dejar de desarrollar ciertas actividades diarias que hasta ahora 
venían realizando los estudiantes en el periodo estival y que repercutía de forma muy 
positiva en el día a día de nuestro municipio. 

Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia propone la 
adopción de las siguientes: 
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PROPUESTAS DE ACUERDO 

1.- Instar a la Diputación de Valencia a que amplíe el número de becas aprobadas para el 
Ayuntamiento de  Gandia en la misma cantidad que tuvo en el año 2015, así como la 
dotación presupuestaria suficiente para cubrir esta ampliación. 

2.- Instar a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Gandia a que, en caso  que la Diputación de 
Valencia se niegue a ampliar el número de becas concedidas a nuestro municipio con su 
correspondiente dotación económica, sea el propio Ayuntamiento de Gandia quien, con 
recursos propios, complemente el número de becas hasta la cantidad de ellas que se 
recibían en años anteriores.” 

INTERVENCIONS  

Desprès de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la 
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup 
Municipal Popular. 

MOCIÓ NO RESOLUTIVA D’URGÈNCIA 

1.- Moció no resolutiva d’urgència del Grup Municipal Popular expressant la seua 
reprovació a la gestió de les regidores socialistes de Sanitat Pública, Polítiques 
Saludables i Relacions Internacionals, i d’Esports.  

Pel Secretari General del Ple es dóna compte de la moció no resolutiva d’urgència 
presentada pel portaveu adjunt del Grup Municipal Popular en data 2 de juny de 2016 
(registrada en el REGPLE amb el número 0024) en relació a l’assumpte de referència i del 
tenor literal següent:  

“MOCION NO RESOLUTIVA 

Durante la jornada de ayer, conocimos gracias a la comparecencia pública del Portavoz 
Adjunto del Grupo Municipal Popular, Vicent Gregori, quien dio a conocer que las 
concejales socialista, Liduvina Gil y Lydia Morant, ocultaron a la opinión pública, usuarios e 
incluso a sus compañeros de gobierno, de Més Gandia, que la piscina del Grau de Gandia 
se cerró no por una vería, sino por haberse detectado legionella pneumophila serogrupo 1.  

De hecho, fue el jueves 26 de mayo, cuando las concejalas socialistas, antes citadas, 
conocieron que había focos de legionella, como así indican desde Conselleria en diversos 
medios de comunicación, en las tres zonas de baño o piscinas del Centro Deportivo del 
Grau y por eso lo cerraron.  

Los populares hemos de lamentar que ante la falta de arrojo político, los socialistas, 
excusaran el nuevo cierre del Centro Deportivo del Grau, echando de nuevo la culpa al 
anterior gobierno del PP.  
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Los populares hemos recordado y demostrado, que el PP sí realizaba los análisis 
preceptivos, para garantizar la salubridad de las instalaciones públicas. De hecho, las 
facturas de los análisis, están debidamente pagadas y colgadas en la página web 
municipal, y los informes favorables, obran en los expedientes de la concejalía de Deportes.  

Hemos de lamentar que las concejales socialistas, Liduvina Gil y Lydia Morant, no hayan 
dado la cara, ni asumido sus responsabilidades, en un tiempo en el que se exige un “plus” 
de ejemplaridad.  

De igual modo, también se ha de lamentar que no se haya previsto, ningún protocolo en 
coordinación con la Generalitat Valenciana, para tratar a los usuarios que hayan estado 
expuestos a las peligrosas baterías detectadas.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia propone:  

1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Gandia, exprese su reprobación a la gestión de las 
ediles socialistas, Liduvina Gil, concejal de Sanidad Pública, Políticas Saludables y 
Relaciones Internaciones; y Lydia Morant, concejal de Deportes; por ocultar a la opinión 
pública, usuarios e incluso a sus compañeros de gobierno, de Més Gandia, que la piscina 
del Grau de Gandia se cerró no por una avería, sino por haberse detectado legionella 
pneumophila serogrupo 1.  

2.- Instar a la Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, a cesar a Liduvina Gil y Lydia Morant, en 
sus funciones de Sanidad Pública, Políticas Saludables y Relaciones Internaciones; y 
concejal de Deportes, respectivamente.” 

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, prèvies les explicacions verbals del Secretari General del 
Ple, al respecte, exposa el seu parer sobre aquesta moció no resolutiva d’urgència, 
manifestant que no compleix els requisits de l’article 74 del Reglament Orgànic del Ple 
(ROPLE)  i que per raons de seguretat jurídica es més apropiat donar-li el tractament de 
declaració institucional d’urgència, regulada en l’article 78.4 del ROPLE, ratificant-se la seua 
urgència per majoria simple, que com a moció no resolutiva d’urgència, que requereix la 
ratificació amb el quòrum de majoria absoluta i l’informe preceptiu del Secretari General del 
Ple.  

Determinada aquesta qüestió, la Presidència sol·licita al portaveu del Grup Municipal 
Popular la justificació de la urgència de la declaració institucional, la qual es realitzada pel 
Sr. Vicente Gregori Acosta.  

INTERVENCIÓ 

Finalitzada la seua intervenció, la Presidència sotmet a votació la urgència de la 
declaració institucional amb el resultat d’empat per 12 vots a favor (PP), 12 vots en 
contra (7 PSPV-PSOE i 5 Més GANDIA) i 1 abstenció (C’s GANDIA).  

Efectuada una segona votació amb idèntic resultat, l’Alcaldessa fa ús del vot de 
qualitat de la presidència que li confereix l’article 124.4 d) de la LRBRL i 104.3 del 
ROPLE, la qual l’emet en sentit desfavorable a la ratificació de la urgència de la 
declaració institucional.  
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En conseqüència, el Ple de la Corporació desestima la urgència de la declaració 
institucional. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 22.20 
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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