ÒRGAN: Ple
SESSIÓ NÚM: PLE2018/5
DATA: 8 de març de 2018
ACTA
En la ciutat de Dénia, sent les 8:30 hores del dia 8 de març de 2018, es reuneixen en el Saló de
Plens, sota la presidència de VICENT GRIMALT BORONAT, els següents assistents:
RIPOLL BERENGUER, MARIA JOSEP
SCOTTO DI TELLA MANRESA, JAVIER
MORERA VENGUT, CRISTINA
ROSELLO SIREROL, FRANCESC JOSEP
CARDONA ALMIÑANA, MARIA ELISABET
MENGUAL GOMIS, OSCAR
MUT MEZQUIDA, MARIA
GALLEGO SERRANO, ISABEL
CARRIO COMPANY, RAFAEL FERRAN
CRESPO FERRER, JOSEP
RONDA IVARS, EVA MARIA
BENITO RIOS, SERGIO
RODENKIRCHEN, ALEXANDER
PALACIOS SANTOS, JULIO
GIMENO ARRONIZ, FULGENCIO
BAEZA MENCHON, CONSTANTINO
26/03/2018 Secretario

Excusen la seua assistència:
CHORNET ADSUAR, ESTEBAN
KRINGE SANCHEZ, ANA MARIA
SIVERA BLANQUER, JOSEFA

FULGENCIO GIMENO
ARRÓNIZ

Firma 1 de 1
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FONT REUS, JOSEFA
LLOBELL PERLES, MIGUEL JUAN
Assistits pel secretari FULGENCIO GIMENO ARRÓNIZ, que dóna fe de l'acte, a fi de celebrar
sessió de caràcter extraordinari del Ple en única convocatòria.
Existint, en conseqüència, el quòrum legalment requerit, es declara obert l'acte per la presidència i
es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria de la següent
forma:

PUNT 1.- 3A10/2017/2. PAI DEVESES-1
La Comissió Informativa de Territori, Qualitat Urbana i Turisme, en sessió celebrada el 5 de març
de 2018, va adoptar el següent dictamen:
El Programa d'Actuació Integrada de referència, va ser aprovat mitjançant acord plenari de
data 27 d'abril de 2006.
Consten emesos informes del Coordinador de l'Oficina Municipal de Planejament el
05/10/2016, de l'Assessor Jurídic extern de la mateixa Oficina Municipal de Planejament el
05/06/2017, així com informes tècnics-jurídics de dates 30/06/2017, 28/12/2017 i 28/02/2018
per l'Arquitecte Municipal i la TAG d'Urbanisme, posant de manifest la procedència de
resoldre la caducitat del PAI, atenent a distintes circumstàncies:
- Grau d'incompliment del programa: no consta subscrit Conveni per al desenrotllament de
l'actuació ni aportació de garanties, no consta aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació, ni s'han executat les obres d'urbanització (informe de l'Enginyer Tècnic
d'Obres Públiques de data 02/06/2017).
Així mateix, consta rebut en data 26/02/2018 dictamen favorable del Consell Jurídic
Consultiu.
Basant-se en els esmentats informes i el dictamen rebut, PROPOSE:
Que per la Comissió Informativa s'acorde elevar al Ple de l'Ajuntament la següent proposta
d'acord:

SEGON.- Notificar als interessats que consten en l'expedient, adjuntant còpia de l'informe
tecnicojurídic de data 28/02/2018, amb indicació dels recursos procedents.
TERCER.- Publicar l’acord
Actuació.

en el DOCV i comunicar-ho al Registre de Programes d’
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PRIMER.- Resoldre la condició d'agent urbanitzador per motiu de caducitat de l'adjudicació
del Programa d'Actuació Integrada de la UE-1 Deveses, atorgada a la mercantil Solide Burg,
S.L.
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La Sra. Ripoll recorda que al juliol de 2017 el Ple va acordar iniciar el procediment de resolució del
programa d'actuació integrada UE-1 Deveses per incompliment per inactivitat de l'agent
urbanitzador. No s'han presentat al·legacions i el dictamen del Consell Jurídic Consultiu és
favorable, per la qual cosa sol·licita l'aprovació de la proposta.
El Ple per unanimitat aprova la proposta d'acord

PUNT 2.- DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ
La Comissió Informativa de Territori, Qualitat Urbana i Turisme, en sessió celebrada el 5 de març
de 2018, va adoptar el següent dictamen:
En relació a l’assumpte de referència, i vist l’informe jurídic emés per la Cap del
Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals amb data 28/02/2018, que
textualment diu:
Vist que en data 13 de febrer de 2018, té entrada escrit d’En Sergio Benito Ríos, regidor del
Grup Polític Ciudadanos, interposant recurs de reposició contra l´acord plenari adoptat en
data 15 de gener de 2018 en l’expedient de les Normes UrbanístiquesTransitòries, en
concret, la remissió a la Consellería d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
de l’informe municipal emés respecte d’això.
El recurs sol.licita la nul.litat de l’acord, al.legant que no va tindre accés dins del termini i la
forma escaient a la documentació inclosa en la sessió de la Comissió Informativa de
Territori, Qualitat Urbana i Turisme de data 15/01/2018 convocada amb caràcter
extraordinari i urgent que tractaria l’assumpte amb caràcter previ al Ple.
Sol.licitat informe al Secretari Municipal, donat que el recurs es plantejava contra la
convocatòria del Ple i per un regidor en exercici de les seues funcions representatives, s´ha
emés el mateix en data 28 de febrer de 2018 amb el següent tenor literal:
“OBJECTE
Recurs de reposició interposat contra acord del Ple.
ANTECEDENTS
1.- El Ple de l'Ajuntament va adoptar acord en sessió de 15 de gener de 2018 sobre
“Projecte de normes urbanístiques transitòries (NUT) per al municipi de Dénia, informació
pública en el DOGV de 12 de desembre de 2017”.

FONAMENTS DE DRET
1.- La lletra b) de l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, estableix:
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2.- En data 13 de febrer de 2018, amb registre número 2018/3790, el regidor Sergio Benito
Ríos va interposar recurs de reposició contra aquest acord.
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“La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, que haja de servir de
base al debat i, si escau, votació, haurà de figurar a la disposició dels Regidors o Diputats,
des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de la Corporació”.
2.- L'article 84 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa:
“Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de base al
debat i, si escau, votació haurà d'estar a la disposició dels membres de la Corporació des
del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria.
Qualsevol membre de la Corporació podrà, en conseqüència, examinar-la i fins i tot obtenir
còpies de documents concrets que la integre, però els originals no podran eixir del lloc en
què es troben posats de manifest”.
3.- En el mateix sentit, el segon paràgraf de l'article 47 del reglament orgànic municipal: “La
documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que haja de servir de base
al debat i, si escau, votació, haurà de figurar a la disposició dels regidors, des del mateix dia
de la convocatòria en la Secretaria de la Corporació”.
4.- D'acord amb l'informe tècnic emés al respecte pel Cap del Departament d'Informàtica i
Administració Electrònica el 13 de febrer de 2018:
“El Regidor D. Sergio Benito Ríos, Portaveu del Grup Municipal Ciutadans, es va personar
en el Departament d'Informàtica d'aquest ajuntament el dia 15/01/2018, a les 8:50
aproximadament, per a informar que no podia accedir a la documentació de la proposta
inclosa en la sessió de la Comissió Informativa de Territori, Qualitat Urbana i Turisme de
data 15/01/2018 (COIPE2018/1) i en la sessió del Ple de caràcter extraordinari amb urgència
(PLE2018/1) de la mateixa data.
Consultat en el mòdul d’“Acords i Resolucions”, de l'aplicació ABSISWeb, la sessió de la
Comissió Informativa COIPE2018/1 i del Ple PLE2018/1, es va comprovar que en aquestes
sessions s'havia incorporat la proposta PRP2018/40 generada des de l'expedient
2017/20918.
Consultada la proposta PRP2018/40, es va comprovar que aquesta contenia el document de
proposta “PROPOSTA NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES (NUT)” i dos fitxers
adjunts, “Informe arquitecte CHOFRE” i “INFORME TECNICO JURIDICO”. Aquests
documents adjunts no eren accessibles pel Regidor D. Sergio Benito Ríos a causa de no
disposar dels permisos d'accés als documents en el gestor documental ABSDoc.

26/03/2018 Secretario

Analitzats aquests documents adjunts que presentaven problemes d'accés es va comprovar
que:
- El document “Informe arquitecte CHOFRE” és una còpia escanejada del document
“INFORME O.M.P. 10.01.18 J. CHOFRE” contingut en l'expedient 2017/20918.
- El document “INFORME TECNICO JURIDICO” és una còpia escanejada de la còpia
autèntica del document “informe tècnic jurídic nut” contingut en l'expedient 2017/20918.
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- En la llista de control d'accés a l'expedient 2017/20918 s'havia inclòs al grup d'usuaris
“Membres Ple” en el qual estan inclosos tots els regidors de la corporació municipal. Per
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tant, el regidor D. Sergio Benito Ríos tenia accés a la carpeta de l'expedient 2017/20918 i tot
el seu contingut.
El mateix dia 15/01/2017 es va informar el regidor D. Sergio Benito Ríos del resultat de
l'anàlisi descrit anteriorment i se li va mostrar en la seua pròpia sessió d'usuari en l'aplicació
ABSISWeb”.
CONCLUSIONS
PRIMER.- La convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del 15 de gener de 2018 va
ser correcta, constant la documentació íntegra dels assumptes a debatre en el Ple, no
produint-se vulneració en la formació de la voluntat dels regidors.
SEGON.- Aqueixa constància es manifesta expressament en l'informe del Cap del
Departament d'Informàtica i Administració Electrònica.
TERCER.- És procedent desestimar el recurs de reposició en tots els seus termes en
atenció als antecedents i en compliment de la legislació al·ludida en els fonaments de dret.”
Considerant la regulació del recurs de reposició i de la competència dels òrgans locals
continguda fonamentalment en els articles 123, 124 i 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i normativa
concordant de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, entre altres.
En conseqüència, per a dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori, Qualitat
Urbana i Turisme i posterior adopció d´acord plenari, es PROPOSA:
PRIMER.- Desestimar el recurs interposat en data 13 de febrer de 2018 per En Sergio
Benito Ríos, regidor del Grup Polític Ciudadanos, contra l´acord plenari adoptat el 15 de
gener de 2018 en l’expedient de les Normes UrbanístiquesTransitòries, en concret, la
remissió a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de l´informe
municipal emés al respecte.
SEGON.-Notificar l´acord que s´adopte pel plenari a l´interessat amb expressió del recurs
contenciós-administratiu procedent.
Basant-se en
PROPOSE:

l’informe transcrit, assumisc íntegrament la proposta, i en conseqüència,

26/03/2018 Secretario

Que la Comissió Informativa Territori, Qualitat Urbana i Turisme dictamine favorablement la
proposta de l’informe jurídic transcrit i posteriorment es trasllade al Ple de l’Ajuntament per a
l’adopció de l’acord corresponent.

El Sr. Benito va interposar recurs de reposició el 13 de febrer per defectes en la convocatòria de la
sessió del Ple de 15 de gener, indica la portaveu del grup socialista. Al·ludeix a l'informe del cap
del departament d'Informàtica, el qual assenyala que la documentació estava disponible per a tots
els membres de la corporació, per la qual cosa la convocatòria era correcta i, per tant, es proposa
la desestimació del recurs.
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El Sr. Benito observa que solament s'ha atés a un dels incompliments que impugna, el de l'accés
a la documentació. En el mateix informe d'Informàtica s'indica que ell no tenia accés a una sèrie
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de documents per la configuració dels permisos. Denuncia que entre la convocatòria i la
celebració van disposar de molt poc temps per a consultar la documentació i resoldre incidències
com l'al·legada, que l'accés estava permés per un mètode diferent de l'habitual, que no s'ha dut a
terme una investigació del succeït perquè no hi ha hagut interés i que en altres àrees, com la
d'Hisenda o la de Seguretat Ciutadana, aquest tipus de problemes no es donen. Anuncia que
estudiarà acudir als tribunals si no es resol a favor seu.
La Sra. Ripoll recorda que la sessió era extraordinària i urgent, per la qual cosa no és necessari
observar una antelació mínima a l’hora de convocar. Afegeix que li va ser comunicada la
convocatòria telefònicament i que se li va traslladar la informació per altres medis. Insisteix en la
contundència de l'informe i que és l'únic regidor que va tenir problemes amb la informació.
Suggereix que estudie la situació i les funcions que exerceix la secretària del grup i que no
trasllade la responsabilitat al govern.
El portaveu de C’s prega a la Sra. Ripoll que siga més respectuosa i no jutge el treball de la
secretaria del seu grup. En la investigació no s'han dirigit a ella, per la qual cosa no poden tenir
idea de l'ocorregut. Demana que les qüestions polítiques es queden entre els polítics i que no es
faça referència a tercers sense veu ni vot.
L'Alcalde posa en dubte que la secretària complisca amb l'horari laboral –com sí que fan la resta
de secretaris-, la qual cosa dificulta que puga dur a terme les seues funcions. Recorda que es
tracta de personal de confiança de l'Alcaldia i que, d'incomplir amb les seues obligacions, caldrà
estudiar mesures.
El Sr. Benito anima a l'alcalde a fer el que considere oportú si creu que la seua secretària no
compleix amb els seus deures laborals. Insisteix que no se li ha preguntat sobre aquest tema i se li
està jutjant i acusant en públic.
El Ple, per deu vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7) i Compromís (3), i un
vot en contra de C’s (1), aprova la proposta d'acord, registrant-se les abstencions de PP (2)
i No Integrats (2).
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No havent-hi més assumptes a tractar, per la presidència s'alça la sessió, de la qual s'estén la
present acta, sent les 8:40 hores, de la qual cosa, com a secretari, done fe.
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