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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 
PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTA-
MENT, EL DIA 17 DE SETEMBRE 
DE 2015, ORDINÀRIA  
 
A la ciutat de Gandia, a les 20.00 
hores del dia 17 de setembre de 
2015, es reuneixen, al saló de 
sessions de la Casa Consistorial, les 
persones que es relacionen al 
marge, membres de l’Ajuntament, 
sota la Presidència de la Sra. 
Alcaldessa Diana Morant Ripoll, on 
actua com a fedatari públic el Sr. 
Secretari General del Ple, Lorenzo 
Pérez Sarrión.  
 
 
 
Excusa la no-assistència el Regidor 
Sr. Arturo Torró Chisvert. 
 
 
Oberta la sessió per part de la Sra. 
Presidenta, s’inicia aquesta, d’acord 
amb la relació dels assumptes 
especificats en l’Ordre del Dia, 
adaptat a l'estructura prevista en 
l’article 68 del Reglament Orgànic del 
Ple (ROPLE).  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sr. Lorenzo Pérez Sarrión   

Interventor General Municipal: 

Sr. Jorge García Hernández 
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NOTA PRÈVIA 

Amb caràcter previ, i amb l'autorització de la presidència, pel Secretari General del Ple 
s'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 la 
corresponent acta, de tal forma que a aquesta, que inclourà, en l'habitual suport, la 
transcripció dels acords, dictàmens o propostes, així com les votacions que es produeixen, 
amb la documentació en cada cas escaient, s'afegirà el corresponent arxiu sonor en format 
mp3 que, amb les degudes garanties de custòdia pel titular de la fe pública, Secretari 
General del Ple, contindrà íntegrament les intervencions dels membres del la sessió 
Plenària, i per tant serà signat electrònicament per tal que conste a l'expedient corresponent 
a la Plataforma electrònica de gestió “GESTIONA”; amb les garanties i amb 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: 
  

 13 de juny de 2015 (constitució nova Corporació) 
 6 de juliol de 2015 (extraordinària i urgent) 
 15 de juliol de 2015 (extraordinària i urgent) 
 

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió, acorda 
aprovar les actes de les sessions esmentades i autoritzar la seua transcripció al llibre 
d’actes corresponent.   
 
 
2. RATIFICACIÓ DE L'APARTAT CINQUÉ DE LA PART DISPOSITIVA DEL DECRET 
NÚM. 4329, DE DATA 31/07/2015, PEL QUAL S'APROVA EL RÈGIM DE TARIFES DEL 
SERVEI PÚBLIC DE “TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DE GANDIA” 
 
El secretari general del Ple dóna compte del Decret núm. 4329, de data 31/07/2015, sobre 
l’assumpte de referència, del tenor literal següent:   
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«DECRET 
 
Vist l'expedient que es tramita en aquest Ajuntament per a la pròrroga i modificació del 
contracte de gestió del servei públic de “transport col·lectiu urbà de viatgers de Gandia, en 
la modalitat de concert”, s’emet, en relació amb l'aprovació de l'expedient, el següent: 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 
2007, va acordar l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de “Transport 
col·lectiu urbà de viatgers de Gandia, en la modalitat de concert”, a favor de la mercantil 
MARINA GANDIENSE, SL, CIF B-46012522, pel preu d'1.435.732,07 euros/any, IVA inclòs, 
per un període de 5 anys, prorrogable, successivament, per anys complets, de mutu acord 
entre les parts contractants, fins a un màxim de 10 anys, comptadors des de la posada en 
funcionament del servei. El dia 19 de febrer de 2007, es formalitza en document 
administratiu l'al·ludit contracte de serveis i s’inicia la prestació del servei el dia 31 de març 
de 2007. 
  
Segon. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny de 2015, 
va acordar la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de “Transport col·lectiu urbà 
de viatgers de Gandia, en la modalitat de concert”, per un període d'1 mes, de l'1 de juliol al 
31 de juliol de 2015, amb una aportació municipal de 71.500,00 euros, IVA inclòs. 
  
Tercer. El dia 31 de juliol de 2015, Luis Ruiz Lara, en nom i representació de la mercantil LA 
MARINA GANDIENSE SL, presenta escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (NERG 
26109), mitjançant el qual sol·licita la modificació i pròrroga del contracte de gestió del 
servei públic de “Transport col·lectiu urbà de viatgers de Gandia, en la modalitat de 
concert”, per un període de 3 mesos, des del dia 1 d'agost fins al 31 d'octubre, per un import 
total de 68.300 euros, IVA inclòs, en els termes previstos en el projecte de modificació de 
l'actual servei de transport públic d'autobusos de l'Àrea Urbana de Gandia, que adjunta a la 
sol·licitud. 
 
El citat projecte preveu la modificació dels itineraris, horaris, parades sense crear cap línia 
nova, així com l'aprovació del següent règim tarifari, a satisfer pels usuaris del servei: 
 
a) Tarifes  

 

 

 

 

 

 

b) Desapareixen les targetes següents: 

 

 

TARIFA TÍTOL IMPORT 

1 Bitllet senzill 1 € 
2 Bo 10 viatges 8,00 € 
3 Bitllet jubilats 0,30 € / 0,75 € (Línia 2) 
4 Bitllet estudiants 0,50 € / 0,75 € (Línia 2) 

1 Targeta Daurada 
2 Targeta Estudiant 
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Quart.  Consta retenció de crèdit emesa per l'interventor municipal, anotada en el llibre diari 
de comptabilitat pressupostària, a càrrec de la partida 424411022799 del pressupost 
municipal vigent, número d'operació prèvia 920150006785 i import 68.300 euros, destinada 
a cobrir l'import de la pròrroga i modificació del contracte. 

Cinqué. Es troba en l'expedient informe jurídic emés conjuntament per la tècnica de gestió 
adscrita al Servei de Contractació i Patrimoni, i el lletrat titular de l'Assessoria Jurídica, i 
informe de fiscalització emés per l'interventor municipal. 

FONAMENTS  DE DRET 

Primer. Règim jurídic aplicable 

La disposició transitòria 1ª, apartat 2, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, “els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei 
es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior”. 

El contracte de referència es va adjudicar definitivament el dia 12 de febrer de 2007; per 
tant, hi serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (d'ara endavant 
TRLCAP). 

Segon. Pròrroga del contracte 

La possibilitat de prorrogar els contractes de gestió de serveis públics que celebre 
l'Administració Pública i els seus organismes autònoms està regulada en l'article 157 del 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (d'ara endavant, TRLCAP), de conformitat amb el 
qual “El contracte de gestió de serveis públics no podrà tindre caràcter perpetu o indefinit; 
per tant, es fixarà, necessàriament, en el plec de clàusules administratives particulars la 
seua durada i la de les pròrrogues de què puga ser objecte, sense que puga excedir el 
termini total, incloses les pròrrogues, dels períodes següents: vint-i-cinc anys en els 
contractes que comprenguen l'explotació d'un servei públic no relacionat amb la prestació 
de serveis sanitaris”. 

Pel que fa al present contracte, la pròrroga està contemplada expressament en la clàusula 2 
del contracte, que disposa: “Conformement amb el que disposa la clàusula 5a del plec 
economicoadministratiu, la durada del contracte s'estableix en 5 anys, prorrogables 
successivament per anys complets, de mutu acord entre les parts contractants, i fins a un 
màxim, pròrrogues incloses, de 10 anys, comptadors des de la posada en funcionament del 
servei. En tot cas, la durada del contracte, incloses les possibles pròrrogues, no podrà 
excedir del termini de durada de la concessió interurbana de transport regular de viatgers 
per carretera CV-202 Real de Gandia-Platja de Gandia. 

En data 24 d'abril de 2001, es modifica, per Resolució de l'Honorable Sr. Conseller d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transport, el títol concessional del servei públic regular permanent 
d'ús general de transport de viatgers per carretera entre el Real de Gandia-Platja de Gandia 
(CVV-202), ampliant el termini concessional fins al dia 23 de setembre de 2016, en aplicació 
de la disposició transitòria segona de la Llei 16/1987, de 30 de juliol d'Ordenació dels 
Transports Terrestres, i de la disposició addicional segona de la Llei 9/1999, de 30 de 
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desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la 
Generalitat Valenciana. 

El contracte es va formalitzar el dia 19 de febrer de 2007, la prestació del servei s’inicià el 
dia 31 de març de 2007 i el període inicial del contracte finalitzà el dia 31 de març de 2012. 
Per tant, conformement amb el que s’exposa,  el termini màxim de finalització del contracte 
és el dia 23 de setembre de 2016. 

Per a la pròrroga del contracte serà preceptiva l'existència de crèdit, la qual s'acreditarà 
mitjançant l'expedició de les retencions de crèdit corresponents, com a garantia de la 
cobertura financera del compromís de despesa derivada de la pròrroga que es tramita; no 
obstant açò, l'objectiu del nou contracte que es formalitze després del procés contractual 
corresponent és aconseguir que aquest servei s'autofinance en un futur de manera que no 
requerisca aportació municipal, a l'efecte de complir el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; mentrestant, s’hauran 
d’acomplir els paràmetres econòmics del Pla d'Ajust aprovat pel Ple, a què es refereix el 
fonament jurídic següent. 

Tercer. Incidència de la situació econòmica i pressupostària municipal en la pròrroga 
del servei 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (d'ara endavant 
LRBRL), en la redacció de la Llei 27/2013, de 27 desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara endavant LRSAL) reconeix el transport 
col·lectiu urbà com un servei mínim obligatori en els municipis de més de 50.000 habitants, 
com és el cas del municipi de Gandia. 

Aquest servei, en l'última anualitat, ha suposat, per a l'Ajuntament de Gandia, una despesa 
de 842.400,00 euros, IVA inclòs. 

No obstant açò, en aquests moments, fins i tot tractant-se d'un servei mínim obligatori, la 
despesa que aquest servei representa no ha de suposar, en cap cas, la ruptura dels 
principis bàsics establits en la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d'ara endavant, LOEPSF 2/2012): Estabilitat 
pressupostària, suficiència financera, deute públic, regla de la despesa o termini mitjà de 
pagament a proveïdors. 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix, en la disposició addicional primera, que les comunitats autònomes i corporacions 
locals puguen sol·licitar a l'Estat l'accés a mesures extraordinàries de suport a la liquiditat. 

En el marc d'aquesta disposició, són diversos els mecanismes que, des de l'any 2012, 
l'Estat ha engegat, com són el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el 
Fons de liquiditat autonòmic o les mesures extraordinàries de suport a municipis amb 
problemes financers. Tots ells, amb l'objectiu comú d'aportar liquiditat, tant a les comunitats 
autònomes com a les entitats locals, perquè pogueren fer front a les seues obligacions de 
pagament, en un moment de dificultat econòmica, a canvi del compliment d'un conjunt de 
condicions fiscals i financeres, a fi que puguen anar complint amb els objectius de 
consolidació fiscal i garantir la sostenibilitat dels comptes públics. 

D'altra banda, l'article 116 bis LRBRL, afegit per la LRSAL, estableix que quan, per 
incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu del deute públic o de la 
regla de despesa, les corporacions locals incomplidores formulen el seu pla 
economicofinancer, ho faran conformement amb els requisits formals que determine el 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
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Addicionalment al que preveu l'article 21 de la LOEPSF1,  l'esmentat pla inclourà, almenys, 
les mesures següents: 

 

a) Supressió de les competències que exercisca l'Entitat Local que siguen diferents de 
les pròpies i de les exercides per delegació. 

 
1
   

 �  Article 21 LOEPSF 2/2012 Pla Eonomicofinancer 
   
«1 En cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, 
l'Administració incomplidora formularà un pla economicofinancer que permeta,l'any en curs i el següent,el compliment dels 
objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i l’ast previstos en aquest article   
(Número 1 de l'article 21, redactat per l'apartat set de l'article primer de la LO 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute  
 Comercial en el sector públic (BOE 21 desembre). Vigència: 22 desembre 2013). 
  
2. El pla economicofinancer contindrà, com a mínim, la informació següent: 

  
a) Les causes de l'incompliment de l'objectiu establit o, si escau, de l'incompliment de la regla de despesa. 
 
b) Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit que no es produeixen canvis en les polítiques fiscals i 
de despeses. 
 
c) La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el pla, assenyalant les partides 
pressupostàries o registres extrapressupostaris en què es comptabilitzaran. 
  
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla, així com els supòsits sobre els 
quals es basen aquestes previsions, d'acord amb el que es descriu en l'informe a què es fa referència en l'apartat 5 de 
l'article 15. 
 
e) Una anàlisi de sensibilitat, considerant escenaris econòmics alternatius. 

  
3. En el cas d'estar immersos en Procediment de Dèficit Excessiu de la Unió Europea o d'altres mecanismes de supervisió 
europeus, el pla haurà d'incloure qualsevol altra informació addicional exigida.» 
 

 

b) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l'Entitat Local per a 
reduir els seus costos. 

c) Increment d'ingressos per a finançar els serveis obligatoris que presta l'Entitat Local. 

d) Racionalització organitzativa. 

e) Supressió d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que, en l'exercici 
pressupostari immediat anterior, incomplisquen l'objectiu d'estabilitat pressupostària o 
l'objectiu de deute públic, o que el període mitjà de pagament a proveïdors supere en 
més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa de morositat. 

f) Una proposta de fusió amb un municipi confrontant de la mateixa província. 

Aquest Ajuntament té aprovat un Pla d'Ajust, en el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 
29/03/2012, que va ser valorat favorablement pel Ministeri el 30/04/2012, va ser objecte 
d'una revisió aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 10/04/2013, en el marc del 
Reial Decret-Llei 4/2013, conegut com la segona fase del mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors; i d'una altra revisió en el marc del Reial Decret-Llei 8/2013, en la 
tercera fase del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, realitzada pel 
Ple de l'Ajuntament, en sessió de 23/09/2013. 
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Dels informes de la Intervenció municipal es desprén un incompliment del Pla d'Ajust i de 
qualsevol altre pla economicofinancer que hagués sigut aprovat per l'Ajuntament; és per açò 
que, conformement amb el que s’exposa, l’Ajuntament de Gandia ha d'adoptar totes les 
mesures descrites, així com aquelles altres previstes en els articles 18 i següents de la 
LOEPSF 2/2012. 

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament del dia 7/01/2014, s'han sol·licitat mesures 
extraordinàries de liquiditat per als municipis amb problemes financers a què es refereix el 
títol II del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, i s’ha revisat —de nou— el Pla d'Ajust 
aprovat. No obstant açò, les mesures que es pretenien amb el citat Reial Decret-Llei 8/2013 
no han sigut aprovades pel Ministeri. 

Amb l'aprovació del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de 
Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, i d’altres de caràcter 
econòmic, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha engegat nous mecanismes 
de finançament per a l'Administració Autonòmica i Local, alhora que redueix el nombre de 
fons creats fins a hui, que han finançat els anteriors mecanismes de suport a la liquiditat 
d'aqueixes administracions. 

 

De tal manera que el fons de finançament a entitats locals s'estructura en tres 
compartiments, amb característiques i condicions pròpies: 

 Fons d'Impuls Econòmic 
 Fons d'Ordenació  
 Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d'Entitats 

Locals 

L'Ajuntament de Gandia, interessat en l'adhesió al Fons d'Ordenació, que està destinat a les 
entitats locals amb problemes financers i pretén establir mesures de liquiditat mitjançant la 
concertació de préstecs amb l'Institut de Crèdit Oficial, tenint en compte que compleix els 
requisits subjectius a què es refereix l'article 39, apartat 1, paràgrafs a) i b) del Reial Decret-
Llei 17/2014, per trobar-se en la situació de risc financer a què es refereixen aquests 
paràgrafs, en sessió del Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 15 de juliol de 2015, va 
acordar sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'adhesió al 
compartiment de Fons d'Ordenació, presentant, amb aquest efecte, la revisió, també 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la citada sessió, del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament, en sessió de 29/03/2012, en els termes exigits en el citat Reial Decret-Llei 
17/2014. 

La revisió del Pla d'Ajust, a l'efecte d'assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat i de 
deute públic, així com el reemborsament de les quantitats que es presten a càrrec del 
compartiment del Fons d'Ordenació, preveu mesures d'ajust en els serveis i el seu 
finançament. En l'apartat B.2.16.7 regula la “Reducció del cost de l’Urbà: servei urbà 
d'autobusos”, amb el tenor literal següent:  
 
”Respecte del servei d'autobús urbà, l'objectiu de l'Ajuntament, en aquests últims anys, ha 
sigut el de disminuir-ne el dèficit, de manera que el seu cost vaja reduint-se; és per açò que, 
des de 2012 fins a 2014, la reducció ha sigut d'un 50%; no obstant açò, d'acord amb el que 
preveu  l'art. 45.2.a) 1r del RDL 17/2014: 
 

1. En el primer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures, les taxes i preus 
públics finançaran, com a mínim, el 50 per cent del cost del servei públic 
corresponent. 
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És per açò que, al mes de juliol de 2015, es crearà una comissió d'estudi, amb l'objectiu de 
racionalitzar la despesa del servei de l’Urbà i aconseguir que, en 2016, es complisca que 
l'aportació de l'Ajuntament siga únicament d'un 50% del seu cost; amb aquesta finalitat, 
s'estudiaran diverses possibilitats: des d'un increment de la tarifa, eliminar les bonificacions 
a tots els usuaris, disminuir la freqüència de pas, eliminar línies deficitàries, anàlisi de la 
nova línia de l'Hospital, adopció d'altres mesures en matèria de mobilitat, etc. 

 
Estalvi estimat 2016 : 429.000 

Estalvi estimat 2017 : 643.500 

Estalvi estimat 2018 : 858.000” 

En aquest moment, 31 de juliol de 2015, la disponibilitat de l'aplicació pressupostària 
corresponent és de 68.300,00 euros, sense que puga realitzar-se cap modificació 
pressupostària, almenys en un període de tres mesos, termini en el qual, prèvia aprovació 
del Pla d'Ajust remés al Ministeri, es preveu iniciar un expedient de transferència de crèdit a 
l'aplicació pressupostària pertinent al servei de transport col·lectiu urbà, en tractar-se aquest 
d'un servei mínim obligatori. Per tant, la pròrroga màxima que, a dia de hui, es pot realitzar, 
d’acord amb la consignació pressupostària disponible i la modificació a la baixa de les 
prestacions del servei, serà del període de temps que cobrisca l'import disponible per a 
aquest contracte, açò és, tres mesos, per un import mensual de 22.766,67 euros, IVA inclòs. 

Transcorregut el termini prorrogat (servei mínim obligatori/elemental), es podran 
incrementar les prestacions del servei reduïdes, en el cas que es compte amb la 
consignació pressupostària corresponent a aquesta data, 31 d'octubre de 2015. 

Quart. Modificació de les tarifes: òrgan competent per a aquesta modificació 

Conformement amb l'article 9.1 del Reglament regulador del Servei Públic de transport 
col·lectiu de viatgers de Gandia, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
núm. 20, de 24 de gener de 2007, que va entrar en vigor el 12 de febrer de 2007, “Les 
tarifes seran fixades i aprovades per l'Ajuntament i, a més, quan així procedisca, per l'òrgan 
competent en matèria de preus autoritzats. Se'ls donarà la publicitat adient, amb l'antelació 
oportuna, per a coneixement general.” 

L'article 12, lletra c) del Reglament regulador del Servei Públic de Transport Col·lectiu de 
Viatgers de Gandia preveu que serà competència del Ple de l'Ajuntament la fixació, revisió o 
modificació de les tarifes. 

Per tant, una vegada aprovada la pròrroga i modificació del contracte per l’òrgan de 
contractació competent, se sotmetrà al Ple la ratificació de la proposta per a la modificació 
de les tarifes, previ dictamen de la comissió competent en la matèria, ja que es tracta d'una 
competència indelegable, segons l'article 12.2 de citada norma reglamentària. 

Cinqué. Òrgan competent per a aprovar la modificació d'itineraris, parades i horaris, i 
la pròrroga del contracte 

La disposició addicional segona, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara 
endavant, TRLCSP), estableix que, en els municipis de gran població a què es refereix 
l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL), les atribucions com a òrgan de contractació s'exerciran per la Junta de Govern 
Local, qualsevol que siga l'import del contracte o la durada d’aquest. Aquesta atribució, 
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segons l'article 127.2 de la LRBRL, podrà delegar-la la Junta de Govern Local a favor dels 
tinents d'alcalde, dels altres membres de la Junta de Govern i regidors, dels coordinadors 
generals, directors generals o òrgans similars. 

El municipi de Gandia ha sigut declarat Municipi de Gran Població per la Llei 5/2010, de 28 
de maig, de la Generalitat, per la qual s'estableix l'aplicació, al municipi de Gandia, del 
Règim d'Organització dels Municipis de Gran Població. Aquesta Llei, conformement amb la 
disposició final única, va entrar en vigor el dia 4 de juny de 2010. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015, ha delegat en el 
regidor de govern titular de l'Àrea d'Administració, Modernització i Govern Obert, totes les 
atribucions que el TRLCSP atribueix a la Junta de Govern Local com a òrgan de 
contractació, a excepció dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

El Reglament regulador del Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers de Gandia, 
publicat en el BOPV número 20, el dia 24-01-2007, estableix, en l'article 8.3, que 
“L’autorització per a la simple modificació o ajust d'itineraris de les línies, la distribució de les 
parades o l'ajust de freqüències, correspondrà a l'alcalde o regidor en qui tinga delegada 
aqueixa competència.” 

Per tant, la competència per a la pròrroga del contracte de referència, així com per a la 
modificació del contracte en els termes previstos en el projecte presentat, a excepció de 
l'aprovació de les tarifes, recau en el regidor de govern titular de l'Àrea d'Administració, 
Modernització i Govern Obert. 

 

Amb aquest efecte, RESOLC: 

PRIMER. Aprovar íntegrament el projecte de modificació de l'actual servei de transport 
públic d'autobusos de l'Àrea Urbana de Gandia, presentat per la mercantil LA MARINA 
GANDIENSE, SL, el qual s'adjunta a aquesta resolució com a annex I. 

SEGON. Prorrogar el contracte de gestió del servei públic de Transport Col·lectiu Urbà de 
Viatgers de Gandia, en la modalitat de concert, per a un període de tres mesos, des del dia 
1 d'agost de 2015 fins al dia 31 d'octubre de 2015, d'acord amb les noves condicions 
establides en el projecte modificat al·ludit en l'apartat anterior. 

TERCER. Fixar el preu de la pròrroga (de l’1/08/2015 al 31/10/2015) en 62.090,91 euros, 
més 6.209,09 en concepte d'IVA (10%), sobre un total de 68.300 euros, la qual cosa suposa 
una aportació municipal mensual de 20.696,97 euros, més 2.069,70 euros en concepte 
d'IVA, amb un total d'aportació municipal mensual de 22.766,67 euros. 

QUART. Disposar i autoritzar, per import de 68.300,00 euros, IVA inclòs, la despesa que 
comporta la pròrroga i modificació del contracte, a càrrec de la partida 424411022799 del 
Pressupost Municipal vigent, destinat a finançar les obligacions de contingut econòmic 
derivades de la pròrroga del contracte de l'1 d'agost al 31 d'octubre de 2015. 

CINQUÉ. Aprovar el règim tarifari següent, sense perjudici de la ratificació pel Ple de 
l'Ajuntament: 
 

a) Tarifes 

 

 
TARIFA TÍTOL IMPORT 

1 Bitllet senzill 1 € 
2 Bo 10 viatges 8,00 € 
3 Bitllet jubilats 0,30 € / 0,75 € (Línia 2) 
4 Bitllet estudiants 0,50 €/ 0,75 € (Línia 2) 
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b) Desapareixen les targetes següents: 

 

 

SISÉ. Ratificar l'aprovació de les tarifes al·ludides en l'apartat anterior pel Ple de 
l'Ajuntament en la primera sessió que celebre aquest òrgan col·legiat. 

SETÉ. Comunicar aquesta resolució a Intervenció i Tresoreria, als efectes pressupostaris, 
comptables i altres que foren oportuns. 

HUITÉ. Notificar aquesta resolució a l'empresa contractista perquè en prenga coneixement i 
als efectes oportuns. 

NOVÉ. Notificar aquesta resolució a l'Agència Valenciana de Mobilitat, als efectes oportuns. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seua 
immediata executivitat, les persones interessades podran interposar: 

 Potestativament, recurs de reposició davant aquest mateix òrgan que dicta la 
resolució, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació. En 
aquest cas, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que no s'haja 
resolt expressament el recurs de reposició o s'haja produït la desestimació per 
silenci, transcorregut un mes des de la data d'interposició sense que s'haja notificat 
la resolució, d'acord amb el que estipulen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 Directament, recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. Si s'hi haguera interposat recurs de 
reposició, el termini per al recurs contenciós administratiu serà de dos mesos des de 
la notificació de la resolució expressa, o de sis mesos des de la data de la 
desestimació per silenci; tot açò, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. No obstant açò, es podrà exercir qualsevol altre recurs que s'estime 
oportú. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Targeta Daurada 
2 Targeta Estudiant 
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ANEXO I 
 

PROJECT DE MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL SERVICI DE TRANSPORT PÚBLIC D’ 
AUTOBUSOS DE L´ÀREA URBANA DE GANDIA, PRESENTAT PER LA MERCANTIL LA 
MARINA GANDIENSE, S.L.  
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INTERVENCIONS DEL PLE 

Amb caràcter previ, el portaveu del Grup Municipal Popular proposa deixar pendent 
(damunt la taula) l’assumpte de referència, a l’empara de l’article 88.2 del ROPLE, 
proposta que desestima el Ple de la Corporació, per 13 vots en contra (7 PSPV-PSOE, 
5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 11 vots a favor (PP). 

Tot seguit, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació la ratificació de l’apartat cinqué de 
la part dispositiva del decret anteriorment transcrit, la qual aprova el Ple de la 
Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE,  5 MÉS GANDIA i  1 C’s GANDIA)  i 11 
vots en contra (PP). 

3. JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE):

3.1. Designació de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats municipals 

El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Junta de Portaveus, en 
sessió celebrada el dia 11 de setembre de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor 
literal següent:   

«Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 7 de setembre de 
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2015, en relació amb l’assumpte de referència, del tenor literal següent: 
 
“Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària que va tindre lloc el dia 13 
de juny del 2015, és necessari procedir al nomenament dels representants de l’Ajuntament 
de Gandia en els distints òrgans col·legiats municipals en què haja d’estar representat, en 
compliment del que disposa l’article 38.c) del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
D’acord amb l’organització municipal i la normativa que regula la composició de cadascun 
dels òrgans, els representants municipals s’han de designar pel Ple de la Corporació, entre 
els membres integrats en els grups polítics que s’hagen constituït. 
 
Vistes les propostes formulades pels grups municipals, s’eleva a l’aprovació del  Ple de la 
Corporació, i prèviament al dictamen de la Junta de Portaveus constituïda, la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Designar com a representants en els òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament  els 
membres corporatius següents:  

 
 

Núm ÒRGAN COL·LEGIAT GRUPS 

POLÍTICS 

MEMBRES DESIGNATS 

 
 

1 
 

 
 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 

TURISME 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Víctor Soler Beneyto 

 
2 
 

 
CONSELL ASSESSOR DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE 

TURISME 
 

 

 

 

 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP 

Sr. Víctor Soler Beneyto 

 
3 

 

 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL 

 

 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Vicent Gregori Acosta 
 
 

4 

 
 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

PSPV-PSOE Sr. José Manuel Prieto Part 

MÉS GANDIA Sra. Laura Morant Peiró 
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 CIUTADANA 
 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Víctor Soler Beneyto 

 
5 
 

 
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 

 
6 
 

 
CONSELL ASSESSOR DE 

L’ARBRATGE 
 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 

 
7 
 

 
CONSELL DE 

BENESTAR SOCIAL 

 

PSPV-PSOE Sra. Lydia Morant Varó 

MÉS GANDIA 
Sr. Xavier Josep Ródenas 
Mayor 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Pilar Gavilá Crespo 
 

8 
 

 
CONSELL DE 
LES DONES 

PSPV-PSOE Sra. Liduvina Gil Climent 

MÉS GANDIA Sra. Laura Morant Peiró 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Mª Emilia Climent Boix 
 

9 
 

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

Presidenta: 
per delegació 
de l'Alcaldia, 
segons Decret 
4096 de 
21/07/2015 

Sra. Laura Morant Peiró 
(MÉS GANDIA) 

Regidora 
Delegada de 
l'Ajuntament 

Sra. Àngels Pérez Alarte 
(PSPV-PSOE) 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual (amb veu però 
sense vot) 

PP 
 
 

Sra. Marta Cháfer Giner 
(amb veu però sense vot) 

 
10 

 

 
CONSELL DE LA FORMACIÓ  

PROFESSIONAL 
 
 

PSPV-PSOE Sra. Liduvina Gil Climent 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Marta Cháfer Giner 
 

11 
 

CONSELL CONSULTIU DE  
PSPV-PSOE  

Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 
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L’HABITATGE   
(2 per cada grup) 

 
 
 
 
 

Sra. Àngels Pérez Alarte 

MÉS GANDIA  
Sra. Lorena Milvaques Faus 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA  
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP  Sr. Antonio Abad Rodríguez 

 
12 

 
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 

I L’ASSOCIACIÓ DE 
PROVEÏDORS DEL MERCAT 
MUNICIPAL D’ABASTIMENTS 

PSPV-PSOE Sr. José Manuel Prieto Part 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Mª Emilia Climent Boix 

 
13 

 

 
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 

 
 

PSPV-PSOE Sr. Salvador Gregori Escrivà 
MÉS GANDIA Sr. Nahuel González López 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Víctor Soler Beneyto 

 
14 

 

 
FÒRUM 21 

 
(9 en total) 

PSPV-PSOE 
Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 
Sra. Àngels Pérez Alarte 

MÉS GANDIA 
Sr. Nahuel González López 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP 

Sr. Andrés Puig de la Muela 
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 
Sra. Cristina Moreno Borrás 
Sra. Elisabeth Moreno 
Salom 
 

 
15 

 

 
CONSELL LOCAL DE COMERÇ 

 
 

PSPV-PSOE Sra. Àngels Pérez Alarte 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Mª Emilia Climent Boix 

 
16 

 
 
 

 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 

L'IMAB 
 

(6 en total) 

PSPV-PSOE 
Sr. Joan Muñoz Crespo 
Sr. José Manuel Prieto Part 

MÉS GANDIA 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
Sr. Nahuel González López 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP 
Sr. Vicent Gregori Acosta 

 
17 

 
GRUP DE TREBALL DE PSPV-PSOE 

Sr. José Manuel Prieto Part 
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 PROSPECCIONS PETROLÍFERES 
(els portaveus de cada grup) 

 

MÉS GANDIA 
Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Víctor Soler Beneyto 

 
18 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRE DE COORDINACIÓ 

OPERATIVA MUNICIPAL 
(CECOPAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PSPV-PSOE 
Sr. José Manuel Prieto Part 

MÉS GANDIA 
Sra. Laura Morant Peiró 

C's GANDIA 
Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP 

Sr. Vicent Gregori Acosta 

19 
 

COMISSIÓ TÉCNICA D’ESTUDI  
DENOMINACIÓ DE VIES 

PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE 
GANDIA 

 

PSPV-PSOE Sr. Joan Muñoz Crespo 
MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Vicent Gregori Acosta 

 
 

20 
 
 

 
 

JUNTES  
MUNICIPALS  

DE 
DISTRICTE  

 

 
1. BENIOPA 
 

PSPV-PSOE Sra. Àngels Pérez Alarte 
MÉS GANDIA Sr. Nahuel González López 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Antonio Abad Rodríguez 

Sra. Pilar Gavilá Crespo 
(suplent) 

 
2. BENIPEIXCAR 

PSPV-PSOE Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Vicent Gregori Acosta 

Sr. Guillermo Barber Fuster  
(suplent) 

 
3. CENTRE 
HISTÒRIC 

PSPV-PSOE Sr. José Manuel Prieto Part 
MÉS GANDIA Sr. Xavier Josep Ródenas 

Mayor 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sra. Marta Cháfer Giner 

Sra. Pilar Gavilá Crespo  
(suplent) 
 

 
4. COREA 
 

PSPV-PSOE Sr. Joan Muñoz Crespo 
MÉS GANDIA Sr. Nahuel González López 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
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PP Sra. Elísabeth Moreno 
Salom 
Sra. Cristina Moreno Borrás  
(suplent) 

 
5. EL·LÍPTICA-
REPÚBLICA 
ARGENTINA 

PSPV-PSOE Sr. José Manuel Prieto Part 
MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Andrés Puig de la Muela 

Sr. Víctor Soler Beneyto  
(suplent) 

 
6. GRAU-
VENÈCIA-
RAFALCAID 

PSPV-PSOE Sra. Liduvina Gil Climent 
MÉS GANDIA Sr. Xavier Josep Ródenas 

Mayor 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 

Sr. Vicent Gregori Acosta  
(suplent) 

 
7.MARXUQUERA 

PSPV-PSOE Sr. José Manuel Prieto Part 
MÉS GANDIA Sra. Laura Morant Peiró 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sra. Pilar Gavilá Crespo 

Sr. Antonio Abad Rodríguez  
(suplent) 

 
8. PLATJA 

PSPV-PSOE Sra. Liduvina Gil Climent 
MÉS GANDIA Sra. Laura Morant Peiró 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 

Sra. Mª Emilia Climent Boix  
(suplent) 

 
9. RAVAL 

PSPV-PSOE Sr. Joan Muñoz Crespo 
MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 

Pascual 
PP Sra. Mª Emilia Climent Boix 

Sra. Marta Cháfer Giner  
(suplent) 

10. ROÍS DE 
CORELLA-
HOSPITAL I 
ADJACENTS 

PSPV-PSOE Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 

MÉS GANDIA Sra. Lorena Milvaques Faus 

C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sr. Andrés Puig de la Muela 
Sr. Guillermo Barber Fuster  
(suplent) 
 

 
11. SANTA ANNA 

PSPV-PSOE Sra. Àngels Pérez Alarte 
MÉS GANDIA Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
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C's GANDIA Sr. Ciro Vicente Palmer 
Pascual 

PP Sra. Cristina Moreno Salom 
Sr. Antonio Abad Rodríguez  
(suplent) 

 

SEGON. Notificar l’acord que s’adopte als interessats perquè en prenguen coneixement i 
als efectes oportuns, i així mateix, als presidents de cadascun dels òrgans referenciats”. 

 
La Junta de Portaveus, sense debat i per unanimitat dels seus membres, emet dictamen 
favorable a la proposta transcrita i la sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació.» 
 
 
 

INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 
 
 
L'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual aprova el Ple de 
la Corporació, sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.  
 
 
3.2. Designació de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats i entitats no 
municipals 
 
El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Junta de Portaveus en 
sessió celebrada del dia 11 de setembre de 2015, sobre l'assumpte de referència, del tenor 
literal següent: 

 
«Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 7 de setembre de 
2015, en relació amb l’assumpte de referència, del tenor literal següent: 
 
“Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària que va tindre lloc el dia 13 
de juny del 2015, és necessari procedir al nomenament dels representants de l’Ajuntament 
de Gandia en els distints òrgans col·legiats i entitats no municipals en què haja d’estar 
representat, en compliment del que disposa l’article 38.c) del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals. 
 
D’acord amb l’organització i la normativa que regula la composició de cadascun dels òrgans 
i entitats que compten amb representació de la Corporació, els representants municipals els 
ha de designar, amb caràcter general, el Ple de la Corporació, entre els membres integrats 
en els grups polítics que s’hagen constituït. 
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Vistes les propostes formulades pels grups municipals, s’eleva a l’aprovació del  Ple de la 
Corporació, prèviament al dictamen de la Junta de Portaveus constituïda, la següent 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

 
PRIMER. Designar com a representants de l’Ajuntament de Gandia en els òrgans i entitats 
que tot seguit es relacionen els membres corporatius següents:  
 
 
 

ÒRGAN  

COL·LEGIAT / ENTITAT 
MEMBRE/S 

DESIGNAT/S 
 

CONSORCI DE LES COMARQUES 
CENTRALS VALENCIANES 

 (JUNTA GENERAL) 
 

 
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) 

Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE) 
Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA) 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA) 

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C's Gandia) 
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP) 

 
CONSORCI PROVINCIAL SERVEI DE 
PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

I SALVAMENT 
(ASSEMBLEA GENERAL) 

 
Sra. Àngels Pérez Alarte 

Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (suplent) 
 

CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES 

PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE 
RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII. 

(ASSEMBLEA GENERAL) 

 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut 

Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (suplent) 

CONSORCI TURÍSTIC CULTURAL DE 
LA SAFOR , CREAT PER LA 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
LA SAFOR (ASSEMBLEA GENERAL)

 

 
Sra. Diana Morant Ripoll 
Sr. Joan Muñoz Crespo 

Sra. Alícia Izquierdo Sesé 

 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE 

COLEGIATA DE GANDIA 
 

 
 

Sra. Diana Morant Ripoll 

 
CONSELL PARTICIPACIÓ PARATGE 
NATURAL MUNICIPAL PARPALLÓ-

BORRELL 
 

 
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL (SPEE) 

 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA 
PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DEL 

CADASTRE DE LA PROVÍNCIA DE 
VALÈNCIA 

 

 
 

  Sr. Miguel Ángel Picornell Canut 
 

 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES  

 

 
Sra. Laura Morant Peiró 

 
 

ESCOLA PERMANENT D’ADULTS 
 

Sra. Laura Morant Peiró 
 

 
 
 

ÒRGAN  

COL·LEGIAT / ENTITAT 
MEMBRE/S 

DESIGNAT/S 
 

CONSELLS ESCOLARS 
DE CENTRES PÚBLICS 

DOCENTS NO 
UNIVERSITARIS 

 
 

INSTITUT AUSIÀS MARCH Sra. Liduvina Gil Climent  
Sra. Lorena Milvaques Faus 
(suplent) 

INSTITUT MARIA ENRÍQUEZ Sra. Àngels Pérez Alarte 
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
(suplent) 

INSTITUT TIRANT LO BLANC Sr. José Manuel Prieto Part  
Sr. Nahuel González López 
(suplent) 

INSTITUT VELES E VENTS Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 
Sr. Xavier Josep Ródenas 
Mayor (suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC JOAN XXIII Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 
Sr. Xavier Josep Ródenas 
Mayor (suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC JOAN 

MARTORELL 

Sra. Laura Morant Peiró 
Sra. Àngels Pérez Alarte 
(suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC ROÍS DE 

CORELLA 

Sra. Liduvina Gil Climent  
Sra. Lorena Milvaques Faus 
(suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC CERVANTES Sr. José Manuel Prieto Part 
Sr. Nahuel González López 
(suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC MONTDÚVER Sr. Nahuel González López 
Sra. Liduvina Gil Climent 
(suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC SANT 

FRANCESC DE BORJA 

Sra. Àngels Pérez Alarte  
Sra. Alícia Izquierdo Sesé 
(suplent) 
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COL·LEGI PÚBLIC 

BENIPEIXCAR 

Sr. Joan Muñoz Crespo 
Sra. Lorena Milvaques Faus 
(suplent) 

COL·LEGI EDUCACIÓ ESPECIAL 

ENRIC VALOR 

Sr. José Manuel Prieto Part 
Sr. Nahuel González López 
(suplent) 

COL·LEGI PÚBLIC BOTÀNIC 

CAVANILLES 

Sr. José Manuel Prieto Part 
Sr. Nahuel González López 
(suplent) 

CEIP LES FOIES 

 

Sr. Miguel Ángel Picornell 
Canut 
Sr. Xavier Josep Ródenas 
Mayor (suplent) 

 
ÒRGAN  

COL·LEGIAT / ENTITAT 

MEMBRE/S 

DESIGNAT/S 
 

CENTRE DE FONTILLES  
 

 
Sra. Liduvina Gil Climent 

 
ASPID 

 
Sra. Liduvina Gil Climent 

 
XARXA DE MUNICIPIS 

VALENCIANS CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 

(ASSEMBLEA GENERAL) 

 
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor 

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (suplent) 
 

 
FONS VALENCIÀ PER LA 

SOLIDARITAT 
(ASSEMBLEA GENERAL) 

 

 
Sr. Nahuel González López 

Sra. Liduvina Gil Climent (suplent) 
 

 
SEGON. Notificar l’acord que s’adopte als interessats perquè en prenguen coneixement i 
als efectes oportuns, i així mateix, als presidents de cadascun dels òrgans i entitats 
referenciats.” 
 
La Junta de Portaveus, sense debat i per unanimitat dels seus membres, emet dictamen 
favorable a la proposta transcrita i la sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació.» 
 
 
L'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual aprova el Ple de 
la Corporació, sense debat i  per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.  
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4. COMISSIONS DEL PLE D'ECONOMIA I HISENDA, I DE POLÍTIQUES 
ECONÒMIQUES, SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Dictamen sessió conjunta (art. 
70 ROPLE): 
 
4.1. Modificació de la denominació i àmbit competencial de les comissions del Ple 
d'Economia i Hisenda, i de Polítiques Econòmiques, Socials i Participació Ciutadana 
 
El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per les Comissions del Ple 
d’Economia i Hisenda, i de Polítiques Econòmiques, Socials i Participació Ciutadana, en 
sessió  conjunta celebrada el dia 22 de juliol de 2015, sobre l’assumpte de referència, del 
tenor literal següent:  
 
«El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2015, va aprovar la creació 
i denominació de cinc comissions permanents del Ple (1. Economia i Hisenda, 2. 
Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, 3. Administració, Contractació, Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana, 4. Polítiques Econòmiques, Socials i Participació Ciutadana, 
i 5. Educació, Cultura, Festes i Esports), així com la seua composició, règim de 
funcionament, funcions i atribucions de caràcter decisori delegades pel Ple. 

 Constituïdes les cinc comissions del Ple en el de dia hui i determinat el seu àmbit 
competencial al si de cada Comissió, es considera convenient, per raons d’eficàcia i 
eficiència administrativa, modificar la denominació i l’àmbit competencial de les comissions 
del Ple d’Economia i Hisenda, i de Polítiques Econòmiques, Socials i Participació 
Ciutadana, per tal que els temes de contingut econòmic i relacionats amb la hisenda 
municipal puguen ser objecte d’estudi, consulta, informe i dictamen en la mateixa Comissió 
del Ple. 

 Amb aquesta finalitat i conformement amb el que disposen els articles 122 i 123 de la 
LRBRL i 124.2 del ROPLE, les comissions del Ple d’Economia i Hisenda, i de Polítiques 
Econòmiques, Socials i Participació Ciutadana, amb el vot a favor dels grups municipals 
PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA, i l’abstenció del grup municipal PP, emeten 
dictamen favorablement a aquest assumpte i eleven a l’aprovació del Ple de la Corporació 
la següent 

    

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 6 de 
juliol de 2015 (punt 3.4 de l’ordre del dia), relatiu a la creació de les comissions permanents 
del Ple, en els termes següents: 

 

1. Es modifica la denominació i l’àmbit competencial de la Comissió del Ple d’Economia i 
Hisenda, que passa a anomenar-se d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques-
Especial de Comptes, la qual exercirà les funcions i atribucions de caràcter decisori 
delegades pel Ple, relacionades amb les matèries pròpies de les àrees següents: 

  

-       Coordinació General d’Economia i Hisenda 

-       Polítiques Econòmiques i d’Innovació 

-       Turisme 
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2. Es modifica la denominació i l’àmbit competencial de la Comissió del Ple de Polítiques 
Econòmiques, Socials i Participació Ciutadana, que passa a anomenar-se de Polítiques 
Socials i Participació Ciutadana, la qual exercirà les funcions i atribucions de caràcter 
decisori delegades pel Ple, relacionades amb les matèries pròpies de les àrees següents: 

  

-       Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives 

-       Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania 

-       Sanitat Pública, Polítiques Saludables i Relacions Internacionals 

 

SEGON. Com a conseqüència d’aquesta modificació, la denominació i l’àmbit competencial 
de les cinc comissions del Ple queda configurada de la manera següent: 

  

1. Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques-Especial 
de Comptes: Li corresponen les funcions i atribucions de caràcter decisori relacionades 
amb les matèries pròpies de les àrees següents: 

Coordinació General d'Economia i Hisenda  

Polítiques Econòmiques i d'Innovació 

  Turisme 

 

            2. Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans: Li corresponen les funcions i 
atribucions de caràcter decisori relacionades amb les matèries pròpies de les àrees 
següents: 

Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana 

Gestió Responsable del Territori 

Coordinació General d'Urbanisme i Habitatge 

  

            3.  Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana: Li 
corresponen les funcions i atribucions de caràcter decisori relacionades amb les matèries 
pròpies de les àrees següents: 

Administració, Modernització i Govern Obert 

Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència 

Coordinació General de Recursos Humans 

  

            4. Polítiques  Socials i Participació Ciutadana (pendent d’aprovació plenària): 
Li corresponen les funcions i atribucions de caràcter decisori relacionades amb les matèries 
pròpies de les àrees següents: 
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Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives 

Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania 

Sanitat Pública, Polítiques Saludables i Relacions Internacionals 

  

            5. Educació, Cultura, Festes i Esports: Li corresponen les funcions i atribucions 
de caràcter decisori relacionades amb les matèries pròpies de les àrees següents: 

Polítiques Educatives i de Joventut 

Cultura, Tradicions, Fires i Festes 

Esports 

  

 TERCER. Comunicar l’acord a la Presidència i Secretaria de les comissions del Ple, 
publicar-lo en el BOP i inserir-lo en el tauler d’anuncis, en la intranet i en el web de 
l’Ajuntament.» 

 
 
 

INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 
 
 
L'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen  transcrit, el qual aprova el Ple de 
la Corporació, sense debat i per 13 vots a favor (7  PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 
C’s) i  11 abstencions (PP). 
 

 
 
 
5.- COMISSIÓ DEL PLE D'ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES: 
Dictàmens (art. 70 ROPLE): 
 
En aquests punts de l’ordre del dia compareix, a petició pròpia, a l’empara de l’article 
75.1 del ROPLE, el Coordinador General d’Economia i Hisenda, Sr. Salvador Gregori, 
per tal d’informar sobre els assumptes dictaminats per la Comissió del Ple 
d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques.   
 
5.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX 3/2015 
 
El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Comissió del Ple 
d’Economia, Hisenda i  Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada  el dia 10 de setembre 
de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor literal següent:  
 
«Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d'Economia i Hisenda, 
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de data 7 de setembre de 2015, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor literal 
següent:  
  
“Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors que es troben pendents de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Atés que hi ha objecció de legalitat de l'interventor general de l'Ajuntament, en relació amb 
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits, per vulnerar la legislació vigent.  
 
En conseqüència, d’acord amb el que disposa l'article 217.2 del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies, quan les objeccions es 
referisquen a obligacions o despeses l'aprovació de les quals siga de la seua competència. 
 
Atés que és competència del Ple de l'Ajuntament el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Per això, s'eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, la següent: 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
 
PRIMER. Resoldre la discrepància, alçar l'objecció formulada per la Intervenció General 
Municipal i continuar la tramitació de l'expedient. 
 
 
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, que ascendix a un total de 
219.093,38 euros, d'acord amb el detall següent: 
 
 
 
 
 

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo Ejercicio Organica  Programa Economica Descripción de la Aplic.

F/2014/7080 17/12/2014 20141127040000106 27/11/2014 219.093,38 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.

FRA. Nº 20141127040000106/ NOVIEMBRE. 

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO. 2015 43 16500 22100 Enllumenat Públic. Suministre energía elèctrica.  
 
 

TERCER. Aplicar al pressupost de l’exercici vigent els crèdits corresponents, a càrrec de les 
aplicacions que s’assenyalen en la relació anterior”. 
 
 

 
 INTERVENCIONS 

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

INTERVENCIONS DEL PLE 
 

 
 
 
 
Finalitzat el debat, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el 
qual aprova el Ple de la Corporació, per  13 vots a favor (7  PSPV-PSOE, 5 MÉS 
GANDIA i 1 C’s GANDIA) i  11  vots en contra (PP). 
 
 
5.2. Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, exp. 
E/01/2015 
 
El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Comissió del Ple 
d’Economia, Hisenda i  Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada  el dia 10 de setembre 
de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor literal següent:  
 
«Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda, 
de data 7 de setembre de 2015, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor literal 
següent:  
  
“Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de Despeses del vigent 
exercici, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada d’acord amb el 
que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 
Atés que les activitats que promou aquesta Entitat Local, en l'àmbit de les seues 
competències, exigixen la realització de despeses, de caràcter específic i determinat, per a 
les quals no hi ha o és insuficient el crèdit existent del pressupost vigent, que no poden 
ajornar-se fins a l'exercici següent, ja que, en cas contrari, es podrien perjudicar els servicis 
i les activitats que presta aquest Ajuntament. 

 
A més a més, atés que existeixen factures pendents d’aprovar d’exercicis anteriors (import 
total de factures d’anys anteriors pendents,  1.253, amb un import total de 14.869.451,42 €) 
i que és necessari aprovar un reconeixement extrajudicial, per la qual cosa cal dotar 
prèviament de crèdit les diverses partides pressupostàries; com que no hi ha possibilitat de 
dotar-ne la totalitat, en aquest expedient es dota una part d’elles, ordenades per antiguitat. 

 
Pel que fa al finançament d’aquesta modificació és mitjançant baixa de l`aplicació 
pressupostària 23-01100-31002 Deute Públic - Interés L/P. Mecanisme de finançament, el 
disponible d’aquesta partida és conseqüència de l’acord que preveu la disposició addicional 
setena del RDL 17/2014, de 26 de desembre,  que estableix el següent: “La modificació de 
les condicions financeres de les operacions de crèdit subscrites a càrrec del Fons de 
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liquidesa autonòmic i a càrrec del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors 2”, 
estableix: 

 
Les operacions de crèdit que les comunitats autònomes i les entitats locals, en data 31 de 
desembre de 2014, hagen formalitzat a càrrec del Fons de Finançament per al Pagament a 
Proveïdors 2 i a càrrec del Fons de Liquiditat Autonòmic s'ajustaran a les condicions 
financeres següents, a partir de l'1 de gener de 2015: 

 
a) El tipus d'interés queda fixat, per a 2015, en el 0% anual, fins al venciment del primer 
període d'interés de 2016. La base de càlcul dels interessos serà actual/actual. 
 
b) Durant 2015, les comunitats autònomes i les entitats locals no abonaran venciments 
de principal d'operacions formalitzades en exercicis anteriors a càrrec del Fons de 
Finançament a Proveïdors 2. 
 
c) El termini de les operacions d'endeutament afectades pel que preveu la lletra b) 
s'ampliarà un any. 

 
Així doncs, el crèdit existent en l’aplicació pressupostària indicada estaria, per tant,  
disponible. 
 
Vist el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 36.1.c de l’esmentat 
Reial Decret 500/1990. 
 
En virtut del que s’exposa, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent  

 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2015 de modificació de crèdits 
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren  en la taula que s’adjunta:  

      Augments              Disminucions 
CAPÍTOL I Despeses de 

personal 0,00 
0,00

CAPÍTOL II Compra béns 
corrents i 
servicis 

1.202.588,02 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
financeres 

0,00 0,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents 

10.000,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència 
 

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals 

539.113,73 0,00
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CAPÍTOL 
VII 

Transferències 
de capital 

12.000,00 0,00

CAPÍTOL 
VIII 

Variació actius 
financers 

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financers 

0,00 0,00

TOTAL  1.763.701,75
 

SEGON. Declarar necessàries i urgents les despeses referides i la insuficiència d’altres 
mitjans per al seu finançament. 
 
El finançament de la modificació de crèdits és el següent: 
 

 
RESUM: 

a)  A càrrec del romanent líquid de 
tresoreria 
b) Amb nous ingressos o superiors 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits 

1.763.701,75

d) Mitjançant operacions de crèdit 
TOTAL FINANÇAMENT  MODIFICACIÓ 
CRÈDITS 

1.763.701,75

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

 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 vots en contra (PP), 
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emet dictamen favorable a la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la 
seua aprovació».  
 
 
El secretari general del Ple dóna compte, així mateix, de l’esmena presentada a 
aquest punt de l’ordre del dia, del tenor literal següent:  
 
 
“LORENA MILVAQUES FAUS, vicealcaldessa i membre  de la Comissió d’Economia, 
Hisenda i Polítiques Econòmiques, a l’empara del que disposa l’article 92 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Gandia, eleva al Ple de l’Ajuntament la següent 
 
 

E S M E N A  
 

Al dictamen de la Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques emés el 
10/09/2015, sobre la Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdits, exp. E/01/2015, que està inclòs en el punt 5.2 de l’ordre del dia de la sessió plenària 
que celebrarà l’Ajuntament el proper dia 17 de setembre. 
 
Vist l’informe del cap de servei de Serveis Bàsics, en el qual s’indica l’existència d’un total 
de 109 nínxols i que, atesa l’època de l’any, aquestes existències donaran per a uns 
seixanta dies, per la qual cosa és convenient la construcció urgent d’un nou pavelló al 
Cementeri. 
 
Atés que l’import necessari, de forma urgent, per a la construcció seria de 70.000 euros, IVA 
inclòs, caldria afegir la partida següent a suplementar:  

 
 

ALTES D'APLICACIONS 
  

Import 
Aplicació 
pressupostària Descripció de l’aplicació 

70.000 43-16400-62200 
Cementeri. Edificis i altres 
construccions 

BAIXES D'APLICACIONS  
   

Import 
Aplicació 
pressupostària Descripció de l’Aplicació 

70.000 23-01100-31002  
Deute Públic. Interés L/P. Mecanisme 
de finançament 

 
Per la qual cosa, la proposta d’acord de la modificació E/01/2015 quedaria de la forma 
següent: 

 
 
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2015, de modificació de crèdits 
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la taula que s’adjunta:  
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    Augments                  Disminucions 

CAPÍTOL I Despeses de 
personal 0,00 

0,00

CAPÍTOL II Compra béns 
corrents i 
servicis 

1.202.588,02 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
financeres 

0,00 1.833.701,75

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents 

10.000,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència 
 

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
reals 

609.113,73 0,00

CAPÍTOL 
VII 

Transferències 
de capital 

12.000,00 0,00

CAPÍTOL 
VIII 

Variació actius 
financers 

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financers 

0,00 0,00

TOTAL  1.833.701,75 1.833.701,75
 

Segon. Declarar necessàries i urgents les despeses referides i la insuficiència d’altres 
mitjans per al seu finançament. 
 

  El finançament de la modificació de crèdits és el següent: 
 

RESUM: 
a)  A càrrec del romanent líquid de 
tresoreria 
b) Amb nous ingressos o superiors 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits 

1.833.701,75

d) Mitjançant operacions de crèdit 
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 1.833.701,75

 
La resta d’apartats de la proposta d’acord no s’alteren. 
 
 

Per tot el que s’ha exposat, es realitza l’ESMENA transcrita al punt 5.2. Modificació 
pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, exp. E/01/2015 de l’ordre 
del dia de la sessió del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 17 de setembre de 2015.» 
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INTERVENCIONS DEL PLE 

 

 

 
 
 
Finalitzat el debat, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’esmena presentada 
(comprensiva del dictamen inicial de la Comissió), conformement amb el que preveu 
l’article 92.3 del ROPLE, la qual aprova  el Ple de la Corporació, per 13 vots a favor ( 7  
PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i  11 vots en contra (PP). 
  
En conseqüència,  el Ple de la Corporació, amb el quòrum indicat, acorda el següent:   
 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2015, de modificació de crèdits 
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la taula que s’adjunta:  
 
 

 
 
 

Augments                  Disminucions 
CAPÍTOL I Despeses de 

personal 0,00 
0,00

CAPÍTOL II Compra béns 
corrents i 
servicis 

1.202.588,02 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
financeres 

0,00 1.833.701,75

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents 

10.000,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència 
 

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
reals 

609.113,73 0,00

CAPÍTOL 
VII 

Transferències 
de capital 

12.000,00 0,00

CAPÍTOL 
VIII 

Variació actius 
financers 

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financers 

0,00 0,00

TOTAL  1.833.701,75 1.833.701,75
 

SEGON. Declarar necessàries i urgents les despeses referides i la insuficiència d’altres 
mitjans per al seu finançament. 
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  El finançament de la modificació de crèdits és el següent: 

 
RESUM: 

a)  A càrrec del Romanent líquid de 
tresoreria 
b) Amb nous ingressos o superiors 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits 

1.833.701,75

d) Mitjançant operacions de crèdit 
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS 

1.833.701,75

 
 
TERCER. Exposar al públic l’aprovació inicial al tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la 
publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent; durant el 
termini esmentat, els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple 
de la Corporació. 
 
QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i els suggeriments que es 
formulen, els quals es resoldran amb caràcter definitiu o, en el cas que no se’n presentaren, 
l’acord provisional esdevindrà automàticament definitiu. 
 
CINQUÉ. L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació s’haurà de publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional. 
 
SISÉ.  De l’expedient de la modificació de crèdits, definitivament aprovada, es trametrà 
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa 
al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior. 
 
5.3. Desestimació de sol·licituds de bonificació de l’IBI 
 
El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Comissió del Ple 
d’Economia, Hisenda i  Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada  el dia 10 de setembre 
de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor literal següent:  
 

«Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda, 
de data 17 de juliol de 2015, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor literal 
següent:  

  

“ANTECEDENTS DE FET 

 
Les dues entitats que tot seguit es relacionen han formulat sol·licitud d’aplicació de la 
bonificació en l’IBI prevista en l’art. 3, apartat A, de la vigent Ordenança Reguladora de l’ 
Impost sobre Béns Immobles en relació amb els immobles de referència cadastral que, així 
mateix, s’indiquen: 
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HOTEL TRES ANCLAS  4527901YJ4242N0001WP 

HOTEL CIBELES PLAYA, SL 5903102YJ4250S0001IA 

FOMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE GANDIA 

4170924YJ4147S0001TY 

HOTEL SAN LUIS, SA 6304803YJ4260S0001LG 

HOTELES GANDIA, SA (HOTEL GANDIA PLAYA) 5018401YJ4251N0001TB 

HOTELES GANDIA, SA (HOTEL BORGIA) 3868906YJ4136N0001JM 

HOTELES GANDIA, SA (HOTEL DON PABLO) 5020505YJ4252S0001JX 

HOTEL RH BAYRÉN PARC 5612206YJ4251S0001PT 

HOTEL RH BAYRÉN PARC 5713703YJ4251S0001MT 

ARENA DORADA SL-HOTEL RH RIVIERA 6008505YJ4260N0001MU 

RESTHOTEL, SL - HOTEL GIJÓN 5711516YJ4251S0001ET 

TORSE, SA – HOTEL LOS ROBLES 4923502YJ4242S0001SK 

PRINCIPAL HOTELES DEL MEDITERRÁNEO, SL - 
HOTEL PRINCIPAL 

5708402YJ4250N0001GE 

HOTEL SAFARI, SA 5710103YJ4251S0001UT 

VIPEI, SA - HOTEL 5214901YJ4251S0008LS 

VIPEI, SA - SALA DE FIESTAS CASINO GANDIA 5214901YJ4251S0002DY 

VIPEI, SA - CENTRO DE FITNESS SPA 
TERMOLÚDICO SPA FITNESS 

5214901YJ4251S0003FU 

VIPEI, SA - PUB VERSUS 5214901YJ4251S0005HO 
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VIPEI, SA - PIZZA HUT 5214901YJ4251S0004GI 

VIPEI, SA - MIAMI RIBS  5214901YJ4251S0007KA 

VIPEI, SA - PARKING PÚBLICO 5214901YJ4251S0001ST 

REAL CLUB NÁUTICO DE GANDIA  6302107YJ4260S0001JG 

PROMOCIONES GRUPO 88 SL-HOTEL BIARRITZ 6103901YJ4260S0001HG 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Per acord del Ple de 6 de novembre de 2014, es va modificar l'Ordenança Fiscal de 
l'Impost sobre Béns Immobles, amb la finalitat d'introduir la bonificació potestativa prevista 
en l'art. 74-2 quàter del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per RDL 2/2004, que disposa: 

2 quàter. Els ajuntaments, mitjançant ordenança, podran regular una bonificació de 
fins al 95 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es 
desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o 
utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà aquesta 
declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 
2. Segons s'exposa en la Memòria que figura en l'expedient, amb la modificació aprovada 
que va entrar en vigor l'1 de gener del present exercici, després de la seua publicació en el 
BOP de 31-12-14, es pretén beneficiar fiscalment aquelles activitats econòmiques que així 
ho justifiquen per presentar un especial interés o utilitat municipal, per raons socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació, amb la regulació següent: 

 
ARTICLE 3r Bonificacions potestatives 

A) Activitats econòmiques d'especial interés o utilitat municipal 

Podrà concedir-se una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l'impost, a 
favor dels immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que 
siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen 
aquesta declaració. La declaració, que correspondrà al Ple de la Corporació per vot 
favorable de la majoria simple dels seues membres, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, justificarà l'interés o la utilitat pública de l'activitat i determinarà el nombre 
d'exercicis als quals s'estendrà la bonificació, amb el límit de tres, sense perjudici 
d'ulteriors concessions. 

 
D'aquesta forma, el text proposat es limita reproduir el supòsit legal de l'art. 74-2-quàter 
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TRLRHL, si bé limita el percentatge màxim de bonificació previst en la Llei —el fixa en el 
50%, quan la Llei permet fins al 95%— i estableix la possibilitat que la concessió s'estenga 
fins a tres exercicis. 

 
3. D'acord amb açò anterior, la concessió de la bonificació té, com a requisits i procediment: 

 Sol·licitud del subjecte passiu de bonificació en l'IBI en relació amb immoble/s de la 
seua titularitat situat/s a Gandia en el/els qual/s es desenvolupe activitat econòmica 
que considere d'especial interès o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen 
aquesta declaració. 

 Acord del Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa 
corresponent, pel qual es declare, de forma justificada, l'especial interés de l'activitat 
econòmica desenvolupada, per concórrer les referides circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen aquesta 
declaració. 

I, en aquest punt, cal assenyalar: 

 La indicada declaració s'estima que ha de procedir a especificar les circumstàncies 
concretes que justifiquen la mesura. 

 L'acord haurà de concretar: 

- El percentatge de bonificació que s'aplica en cada cas, dins del límit del 50% 
recollit en l'Ordenança. 

- El nombre d'exercicis d'aplicació, amb el límit de tres. Si bé l'extensió a més 
d'un any entenem que dependrà de la permanència en el temps de les 
circumstàncies tingudes en compte en la concessió, no haurà d'estendre's a 
més d'un any quan aquestes circumstàncies siguen contingents (per 
exemple, en el cas que es concedira per un determinat nivell d'ocupació, 
circumstància que cada any pot variar). 

 
I sent el Ple l'òrgan competent per a la concessió de la bonificació, s'estima que és al 
mateix òrgan al qual correspon la seua denegació, sobre la base de l'apreciació de la no-
concurrència de circumstàncies que justifiquen l'aplicació de la mesura. 

 
4. Vist l'informe emés pel cap del Servei de Gestió de Recaptació, en el qual s'assenyala 
que la concessió de la bonificació potestativa contemplada en l'art. 3, apartat A, de 
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles no és compatible amb 
l'acord plenari d'adhesió al Fons d'Ordenació i les condicions fiscals contingudes en el Pla 
d'Ajust Econòmic, la qual cosa hauria de determinar la denegació o desestimació de les 
sol·licituds de bonificació dalt relacionades, amb independència de la qüestió de la 
concurrència o no del requisit legal de l'especial interés o utilitat de la respectiva activitat. 
 
Sobre la base del que s’ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, s'eleva al Ple de l'Ajuntament la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER. Desestimar les sol·licituds presentades pels interessats enumerats en els 
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antecedents de la present proposta i, en conseqüència, denegar la bonificació en l'Impost 
sobre Béns Immobles prevista en l'art. 3, apartat A, de la vigent Ordenança. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord al Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament, als efectes 
oportuns. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a les entitats sol·licitants, amb indicació que contra el 
present acte, que és definitiu en via administrativa, només podrà interposar recurs de 
reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà a la notificació d’aquesta resolució. Contra la resolució expressa del recurs de 
reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de dos 
mesos comptats des de la notificació. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs 
de reposició, excepte en els casos previstos en les lletres J) i K) de l'article 14.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals, sense que haja recaigut resolució expressa d’aquest, 
s'entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 
sis mesos”. 

 
 

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), emet 
dictamen favorable a la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua 
aprovació». 

 
 
 

INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 
 
 
 

Finalitzat el debat, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el 
qual aprova el Ple de la Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS 
GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 11 abstencions (PP). 
 

 
 
6. MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE): 
 
6.1. Dels grups municipals PSPV-PSOE i MÉS GANDIA, per una educació de qualitat 
que garantisca a tot l'alumnat valencià les competències necessàries per afrontar els 
reptes de la societat valenciana del segle XXI 
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El secretari general del Ple dóna compte de la moció conjunta presentada pels grups 
municipals PSPV-PSOE i MÉS GANDIA, de data 30 de juliol de 2015, sobre l’assumpte de 
referència, del tenor literal següent:  

 «MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Resulta evident que les actuacions dels poders públics en els darrers anys han anat 
configurant un model d’escola desfasada, tant pel que fa als continguts com a propostes 
pedagògiques, que ha marginat el valencià com a llengua pròpia del país, que ha promogut  
interessos econòmics i ideològics en contra d’una escola pública i laica, que no ha sabut 
abastir els centres educatius d’instal·lacions suficients i adequades, que s’ha caracteritzat 
per unes retallades escandaloses en recursos materials i en dotació de professorat, i que 
s’ha dotat d’un sistema d’avaluació que promou la competitivitat. 
 
Aquestes accions ens allunyen d’una educació al servei del progrés econòmic i social, de la 
construcció d’una societat més culta, humana i solidària, i del benestar i la felicitat dels 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Afortunadament, aquesta situació de deixadesa de l’administració educativa, tant a escala  
estatal com autonòmica, contrasta amb la tasca de molts ensenyants i el suport de moltes 
famílies que, des d’aquesta realitat, han defensat, a través de la història, i continuen 
defensant una escola pública, de qualitat i universal, sobre els quals construïm la nostra 
esperança.  
 
És hora d’assumir un model educatiu de qualitat, dotar-lo dels recursos materials i del 
professorat necessaris, aplicar-lo amb el compromís i suport de la majoria dels ciutadans i 
institucions, i fer-ne un seguiment continuat, per tal que avance en línia amb el consens 
adoptat. 
 
És per açò que proposem al Ple de l’Ajuntament de Gandia l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
 
PRIMER. Proposar els canvis necessaris per a construir l’escola valenciana del segle XXI 
que necessitem i que, succintament, es descriu: 
 
L’escola valenciana del segle XXI ha de ser: 
 

 Valenciana 
Una escola valenciana no solament en llengua, sinó també en continguts; arrelada en la 
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nostra tradició, i també oberta al futur, a la ciència, les humanitats i la tecnologia, i a un món 
com més va més pròxim. I, especialment, instrument privilegiat en la revitalització i 
normalització de la nostra llengua i cultura, i en la construcció d’un projecte polític de futur 
per al poble valencià.  
 

 Plurilingüe 
Una escola que proporcione una competència plurilingüe per a tot l’alumnat valencià; que 
incloga el valencià com a llengua pròpia del país i del nostre àmbit lingüístic, el castellà com 
a llengua cooficial i dues llengües estrangeres dins l’etapa obligatòria; que tinga el compte 
els referents lingüístics i culturals propis de l’alumnat immigrant, i que convertisca els 
alumnes i les alumnes en aprenents de llengües estratègics i autònoms, motivats per a 
aprendre durant tota la vida. 
 

  Intercultural 
Una escola descobridora de sabers pertinents, de sabers sobre la diversitat cultural de la 
societat, que fa prevaldre els valors democràtics i de respecte als drets humans, i que 
desenvolupa les capacitats necessàries per a “viure junts”. És a dir, una escola que 
proporcione les estratègies i els elements de reflexió necessaris per a la convivència 
pacífica i la cohesió social al si de la societat valenciana. 

 
 Pública, gratuïta i laica 

L’escola valenciana ha de ser pública, gratuïta i laica, sense adoptar perfils diferents per raó 
d’ideologia, llengua, situació geogràfica o nivell econòmic dels alumnes. Les lleis han de 
determinar un model d’educació pública i totalment gratuïta per a tothom, amb centres 
dignes on puga assistir tot l’alumnat de la seua àrea d’influència.  
Centres educatius plurals, pel que fa a opcions ideològiques i religioses, en un marc 
democràtic  i de respecte als drets humans. 

 
 Inclusiva 

Per tal d’eradicar les desigualtats, l’escola valenciana ha d’estar oberta a tothom sense 
restriccions, ha de considerar la diversitat com una riquesa i un recurs, i ha de mantenir 
expectatives elevades, pel que fa a les possibilitats de cada un dels alumnes. Es plantejarà, 
com a objectiu, aconseguir que tots els escolars desenvolupen la seua potencialitat màxima 
pel que fa al seu aprenentatge lingüístic i acadèmic, i que aconseguisquen la plena 
integració escolar i social, independentment de la seua procedència geogràfica, del nivell 
sociocultural i socioeconòmic de les famílies, de les competències comunicatives i 
experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estil 
d’aprenentatge i, per a  aconseguir aquest objectiu, es dedicaran els recursos necessaris. 
L’escola s’ha de reconéixer, per tant, com un espai públic, amb tot el que això implica: un 
teixit de relacions socials, que té present la història i la memòria col·lectiva i que esdevé 
espai de vertebració de la societat i  de projecció de la realitat com a poble. 
Cal reforçar la igualtat d’oportunitats, d’una banda, i també assegurar les actuacions 
compensadores que ho facen possible. 
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 Democràtica 

L’escola valenciana ha de ser democràtica, ha de funcionar d’acord amb aquests valors i ha 
de procurar projectar-los sobre l’entorn. 
L’escola només pot formar ciutadans i ciutadanes que practiquen la democràcia, si aquesta 
és l’ànima del funcionament de tot el sistema educatiu a tots els nivells.  
Ha de fer conéixer i assumir a l’alumnat  els valors democràtics i de respecte pels drets 
humans, ha d’implicar la comunitat educativa en el seu projecte educatiu i establir 
pràctiques reals de participació.   
 

 Oberta i participativa 
Per a ser democràtica, l’escola ha de ser participativa. L’educació és cosa del professorat, 
però també de les famílies i de totes les persones implicades. Tots els que formen part de la 
institució escolar, doncs, d’acord amb les seues responsabilitats i competències, han de 
participar, tant en la presa de decisions com en les actuacions que les porten a terme. 
Aquesta participació els permetrà aportar la seua perspectiva i experiència, manifestar les 
seues necessitats i inquietuds, i col·laborar lleialment en el projecte comú. Al mateix temps, 
cada centre ha d’estar implicat en la comunitat més ampla —el poble o el barri— participant, 
juntament amb altres agents socials, cívics, polítics i administratius, en la construcció d’una 
ciutat educativa. 
 

 Crítica, creativa i innovadora 
L’escola valenciana ha d’abandonar el model d’educació transmissiva, lamentablement 
massa estés encara. Ha d’afavorir que els xiquets i les xiquetes construïsquen els 
coneixements que adquireixen des d’una perspectiva crítica, amb les tecnologies i 
estratègies més actuals —TIC, enfocaments plurilingües, projectes de recerca, etc.—, 
sense conformar-se a fer un ús tradicional del llibre de text, creant coneixement nou en 
resposta a problemes i qüestions  ben actuals del medi local o global, i adoptant mesures 
concretes d’acció social. En definitiva, intentaran entendre el medi social, cultural, natural i 
tecnològic en tota la seua complexitat, per tal de transformar aquests sabers en instruments 
per al progrés, la transformació de l’entorn i la felicitat de les persones. 
 

 Amb autonomia 
Una escola amb un elevat grau d’autonomia per a dissenyar els projectes educatius d’acord 
amb el context en què es troba, dotada de recursos, professorat i assessorament 
necessaris per a desenvolupar-los eficaçment i que ret comptes dels resultats. 
 

 Científica 
Necessitem una escola lligada a criteris científics. La conjuntura política del moment no pot 
condicionar els fonaments científics, filològics i pedagògics contrastats en què s’ha de 
sustentar el sistema educatiu. 
L’escola valenciana ha de ser una escola que investiga, que cerca mètodes que faciliten un 
desenvolupament integral de les competències necessàries per a viure en la societat del 
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segle XXI. 
 

 Transformadora, compromesa amb l’entorn local i global 
Una escola que proporciona els instruments que faciliten l’aprenentatge de la realitat 
ambiental destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat. 
Des d’aquesta perspectiva, l’escola valenciana ha d’estar compromesa, no solament des 
del punt de vista pedagògic sinó també ciutadà, amb els problemes més greus que té 
plantejat el món en aquest començament del segle XXI. No solament ha de fer prendre 
consciència els joves ciutadans en edat escolar de problemes com ara l’escalfament global, 
la destrucció del medi ambient, la sostenibilitat dels recursos o el dèficit energètic; tots els 
establiments educatius han de convertir-se en avançada d’un canvi d’actitud i de 
comportaments donant exemple, en el seu propi funcionament, de com s’haurien d’abordar 
tots aquests problemes: estalviar aigua i energia, gestionar les deixalles, compartir els 
materials escolars, etc. 
 

 Coeducadora 
La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real 
d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, com també 
integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere i 
la formació en relacions afectives respectuoses i igualitàries. 
 

 Humana 
L’escola valenciana que volem ha de ser, a més a més, una escola humana. És veritat que 
ha de valorar els sabers i les destreses importants per al futur, les referències culturals que 
ens enriqueixen des del passat i les competències que ens permeten gestionar els 
problemes del present. Però ha de ser, també, una escola que situe l’ésser humà en el 
centre de les seues preocupacions. Ha d’intentar promoure la felicitat i el benestar 
emocional de l’alumnat; assaciar la seua ànsia de saber sense esmorteir-la amb propostes 
didàctiques rutinàries o sense sentit; afavorir la complementarietat entre la perspectiva 
científica i la humanística, a l’hora de plantejar-se i contestar preguntes, i d’abordar 
problemes; fer créixer la seua autonomia instructiva i personal, eliminant progressivament 
les bastides innecessàries que el fan dependent per a sempre; engegar i enfortir la seua 
capacitat crítica a l’hora de jutjar, tant els sabers com el comportament de les persones, 
incloent-hi el propi; fer-los més solidaris i menys competitius; desenvolupar les seues 
capacitats d’imaginació, de creació, i de pensament original i divergent; acostumar-los a 
treballar en equip per a resoldre problemes i gestionar projectes; despertar les seues ànsies 
de llibertat, igualtat i justícia, i encoratjar-los a lluitar per aconseguir-les; ensenyar-los el 
valor de l’esforç... Una escola per a les persones, per a la vida, per a la convivència, per al 
futur. 
 
 
SEGON. Notificar a aquest acord a la Conselleria d'Educació i a Escola Valenciana-
Federació d'Associacions per la Llengua.» 
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INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 

 
 
 
 
 
Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb el punt 6.2 de 
l’ordre del dia, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació la moció transcrita, amb el 
resultat d’empat, per 12 vots a favor  (7  PSPV-PSOE i 5 MÉS GANDIA) i 12 vots en 
contra (11 PP i 1 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, i queda aprovada la moció anteriorment transcrita en els seus propis termes. 
 
 
 
 
6.2.  Del Grup Municipal C's GANDIA, mitjançant la qual se sol·licita la firma d'un 
pacte autonòmic per a la millora de l'educació a la Comunitat Valenciana 
 
El secretari general del Ple dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal C’s 
GANDIA, de data 21 d’agost de 2015, amb el núm. 2015-0014 del Registre del Ple, sobre 
l’assumpte de referència, del tenor literal següent:  
 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Durant els últims 30 anys, s'han engegat, per part dels dos grans partits, fins a set reformes 
educatives. L'Educació s'ha convertit en una arma llancívola dels partits polítics, que han 
sigut incapaços de consensuar un model perdurable en el temps, perquè han pensat més 
en la pròxima legislatura que en les generacions següents. 
 
No obstant açò, malgrat la seua politització, l'Educació és una qüestió d'Estat, perquè un 
país sense educació és un país sense futur. En estar cedides les competències d'educació 
a les Comunitats Autònomes, és més necessari que mai, no solament un pacte estatal, sinó, 
sobretot, un Pacte Autonòmic per l'Educació. El debat no pot estar centrat, únicament, en 
qüestions d'ordre simbòlic o accessori, com l'assignatura de Religió o Educació per a la 
Ciutadania, sinó que ha de centrar-se a saber com podem millorar el sistema educatiu a la 
Comunitat Valenciana. El més important és tractar d'arribar a consensos en relació amb 
qüestions de fons, com són, per exemple, el sistema de formació, avaluació i selecció del 
professorat; millorar l'autonomia dels centres; potenciar el plurilingüisme; fomentar la 
intel·ligència emocional per a combatre la violència escolar; insistir en la formació dual, etc. 
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En el context de la nostra Comunitat, sembla fonamental abordar el problema de la llengua. 
Cal diferenciar el sistema d'immersió lingüística del plurilingüisme. El sistema d'immersió 
lingüística és un sistema monolingüe, perquè les assignatures s'imparteixen en una sola 
llengua vehicular (la d'immersió), i les matèries de Llengua Castellana i anglés tenen 
solament un nombre d'hores assignades a la setmana i s'ensenyen com a idioma extern a 
la d'immersió. Açò vulnera el principi d'igualtat, perquè els pares es veuen obligats a 
reforçar l'aprenentatge d'idiomes estrangers pagant cursos d'anglés a l'estranger, cosa que 
resulta injusta perquè la major part no s’ho poden permetre. En canvi, en el sistema 
plurilingüe, les assignatures s'imparteixen en les diferents llengües vehiculars (en el nostre 
cas, proposem valencià, espanyol i anglés). 

  
En aquesta última proposta de sistema educatiu plurilingüe no es fa dependre de la 
capacitat econòmica de les famílies el fet que els alumnes puguen aprendre anglés en un 
nivell superior. 

ACORD 

PRIMER. Instem la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a convocar a totes 
les forces polítiques parlamentàries de les Corts i a tots els sectors afectats a signar un 
pacte autonòmic per a la millora de l'Educació a la Comunitat Valenciana. 
 
SEGON. El Ple de l'Ajuntament de Gandia acorda presentar aquesta moció, per a instar la 
Conselleria a transitar des de l'actual sistema bilingüe (espanyol/valencià) cap a un sistema 
plurilingüe que garantisca l'ensenyament en tres llengües vehiculars (valencià, espanyol, 
anglés).  

 
Amb aquest efecte, aquest Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Conselleria 
d'Educació, ja que té les competències en aquesta matèria.» 

 
 

INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 
 
 
 
 
 
Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, realitzat conjuntament amb el punt 6.1 de 
l’ordre del dia, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació la moció transcrita, la qual 
aprova el Ple de la Corporació,  per 19 vots a favor  (7  PSPV-PSOE, 11 PP i 1 C’s) i  5 
abstencions (MÉS GANDIA). 
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7. MOCIÓ RESOLUTIVA D’URGÈNCIA (art. 72.3 ROPLE): 
 
7.1. Dels grups municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s GANDIA i PP, mitjançant la 
qual sol·liciten l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia a la Xarxa de Municipis Refugi 
 
Prèvia declaració d'urgència per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió i, 
per tant, amb el quòrum exigit en l'article 72.3 in fine del ROPLE, se sotmet al Ple de 
la Corporació la següent moció, presentada pels grups municipals PSPV-PSOE, MÉS 
GANDIA, C’s GANDIA i PP, en data 14 de setembre de 2015, sobre l'assumpte de 
referència, del tenor literal següent:  

 
«MOCIÓ RESOLUTIVA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS REFUGI 

 
L’actual situació bèl·lica que pateixen diversos països situats al sud del Mediterrani ha 
provocat una greu crisi humanitària que dura ja més de 3 anys, que ha provocat el 
desplaçament forçós de milions de persones, que s’allunyen tot el que poden de la guerra i 
lluiten per sobreviure. 
 
 
Finalment, les darreres setmanes, aquesta crisi ha arribat al nostre continent i ha posat el 
centre d’atenció en els països d’Europa, la qual torna a tindre una doble responsabilitat: la 
de no haver actuat responsablement mentre s’esdevenia el conflicte i la d’estar a l’altura de 
les circumstàncies, una vegada es presenta el problema a les nostres fronteres. 
 
Com a països desenvolupats i rics d’aquest món desigual, tenim la responsabilitat moral i 
l’exigència de la justícia internacional d’actuar en nom de la dignitat humana, com així es 
recull en la Declaració Universal dels Drets Humans, en l’Estatut dels Refugiats, així com en 
diverses declaracions i normativa a la qual el nostre país s’ha adherit. 
 
Per tot això i sent conscients que no podem quedar-nos veient aquesta crisi sense actuar, 
quan la mateixa societat espera de nosaltres estar a l’altura, proposem l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. L’Ajuntament de Gandia s’adhereix a la Xarxa de Municipis Refugi i proposa fer-la 
extensiva a la resta de municipis de la comarca, per realitzar una tasca conjunta i més 
eficient. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Gandia durà a terme les responsabilitats i exigències derivades 
d’aquesta adhesió, en col·laboració estreta amb la resta d’administracions públiques que 
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coordinen i s’hi veuen involucrades a tots els nivells. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Gandia articularà els mecanismes oportuns per fer realitat les 
tasques assumides, sempre atenent la seua realitat econòmica i social, les quals seran 
manifestades a la resta d’entitats i administracions participants, per adaptar les 
responsabilitats a les possibilitats.» 

 

INTERVENCIONS DEL PLE 

 
 
 
 
 
 
 
Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació la 
moció transcrita, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents en la 
sessió. 

 
 
 
 

II. PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS:    
 Des del 24 d'abril fins al 24 de maig (Corporació anterior). 
 Des de 25 de maig fins al 12 de juny (Corporació en funcions). 
 Des de 13 de juny fins al 4 de setembre (nova Corporació). 

 
 
2.  DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS SINGULARS: 
 
2.1. Decret núm. 4268, de data 28/07/2015, pel qual es determinen les festes laborals 
de caràcter local per a l'any 2016 
 
El secretari general del Ple dóna compte del Decret número 4268, de data 28/07/2015,  
sobre l'assumpte de referència, del tenor literal següent:   

 
 
«Vist que, per part de la Generalitat Valenciana, s’ha procedit a requerir a tots els 
ajuntaments del seu àmbit territorial, als efectes de  procedir a l’elaboració dels calendaris 
laborals per al proper any 2016, que determinen les festes locals de caràcter laboral no 
recuperables als municipis respectius. 
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