
Minuta núm. 05

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
29 DE MARÇ DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 24.00 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

Srs. REGIDORS:
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCON ESCRIVA
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI:
VICENT FERRER MAS

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS 
ORDINÀRIA DE 23 DE FEBRER DE 2012 I EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE 
MARÇ DE 2012.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  les  actes  de  les  sessions 
ordinària de 23 de febrer de 2012, i extraordinària de 14 de març de 2012, i s’autoritza 
la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

SEGON.  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  APROVACIÓ  DEL  PLA 
D’AJUST PREVIST AL REIAL DECRET LLEI 4/2012.

Resultant que de la relació certificada emesa per Intervenció, en compliment del que 
disposa  l'article  3  del  Reial  Decret  Legislatiu  4/2012  de  24  de  febrer,  pel  qual  es 
determinen  les  obligacions  d'informació  i  mecanismes  necessaris  per  a  establir  un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, hi ha 
obligacions  no aplicades  al  pressupost  així  com obligacions  reconeguts  pendents  de 
pagament.

Considerant que, d'acord amb el que estableix el RDL 4/2012, una vegada realitzada la 
dita certificació, les entitats locals podran bé satisfer els seus deutes o bé acudir a una 
operació financera.

Considerant  que  aquest  mecanisme  de  finançament  comporta  una  operació 
d'endeutament a llarg termini i l'obligació per part de les entitats locals d'aprovar un pla 
d'ajust,  que  ha  de  respondre  a  uns  criteris  bàsics  a  fi  de  garantir  la  sostenibilitat 
financera de l'operació i que haurà de ser aprovat pel Ple de la corporació abans del 31 
de març del 2012.

Vista la proposta de l’Alcaldia i el dictamen Comissió d'Hisenda i Béns Municipals, en 
reunió de 28 de març de 2012, sobre el pla d’ajust.

Atés que, obert el trons d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra. Morell Gómez: “Primer m’agradaria fer un incís, o una matisació; ja li ho he 
comentat al secretari aquest matí, perquè no enteníem per què en el segon punt ve la 
proposta del pla d’ajust, sense haver donat compte anteriorment de la liquidació del 
pressupost de 2011. Consideràvem que primer hi ha una certa vinculació entre el pla 
d’ajust  i  la  liquidació,  perquè  el  pla  d’ajust  és  conseqüència  d’una  liquidació 
negativa de 2,8 milions d’euros. I evidentment també pensem que no té sentit, si no 
liquidem abans, que vinga el pla d’ajust. Aquesta vesprada, mentre repassàvem la 
documentació ens ha sorgit una qüestió que ens agradaria que abans de comentar, i 
entrar  a  valorar,  el  pla  d’ajust,  el  secretari  ens  puguera  traure  d’aquest  dubte. 
Nosaltres  considerem,  ja  ho  hem dit  adés,  que  el  pla  d’ajust  va  vinculat  a  una 
liquidació negativa de 2,8 milions d’euros; i va vinculat a una relació de factures, 
per  import  de  2,5 milions  d’euros,  que  es  vol  contractar  a  través  d’un ICO.  El 
problema ve quan a l’hora de revisar aqueixa relació de factures, hem vist, i ens hem 
adonat, que hi ha tres factures que vénen d’una empresa que és fill, descendent en 
primer grau de consanguinitat, d’una de les regidores del Partit Popular, de la Sra. 
Virginia Cotaina. Hem anat a llegir la Llei de Bases de Règim Local, i en l’article 76 
diu que “Sense perjudici de les causes d’incompatibilitat establertes per la Llei, els 
membres  de  les  Corporacions  locals  s’hauran  d’abstenir  de  participar  en  la 
deliberació, votació, decisió i execució de qualsevol assumpte si concorren alguna 
de  las  causes  a  què  fa  referència  la  legislació  de  procediment  administratiu  i 
contractes  de  les  administracions  públiques.  L’actuació  dels  membres  en  què 
concórreguen tals motius implicarà, si ha sigut determinant, la invalidesa dels actes 
en què hagen intervingut.” La qüestió que nosaltres plantegem és si en aquest cas el 
regidor en qüestió, per tindre un descendent en primer grau de consanguinitat, s’ha 
d’abstindre en aquesta qüestió,  o en aquesta  votació;  perquè pensem que no ens 
agradaria que hi haguera algun motiu que invalidara aquest acord plenari.”

 Sra. alcaldessa: “Pot dir-me la quantitat, i de quina data són les factures?” 

 Sra. Morell Gómez: “Està en la relació de factures de la qual es donarà compte en 
el punt vint-i-sis.”

 Sra. alcaldessa: “Però pot dir-me la quantia i la data de les factures?”

 Sra. Morell Gómez: “Vol que li passe la relació?”

 Sra. alcaldessa: “No, la relació la tinc, però si anem a mirar tota la relació, podem 
estar ací; i ja que vostés ho han tret, per saber.”

 Sra. Morell Gómez: “És que jo crec que és independent de la quantitat. Jo només 
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pregunte si pot el fill d’un regidor portar ací unes factures, que vinga un pla d’ajust 
vinculat a aquesta relació de factures, si hi ha cap problema de legalitat, o no; no 
pregunte si l’import és de dos, cinc, o deu euros; pregunte si hi ha cap problema que 
puga desvirtuar l’acord que anem a prendre; no pregunte res més.”

 Sra. alcaldessa: “I la data de les factures, per favor.”

 Sra. Morell Gómez: “Crec que és del mes de desembre.” 

 Sr. secretari: “Això és el punt 27, no?

 Sra. Morell Gómez: “Sí. Però com que el pla d’ajust ve ara a votació. La relació de 
factures es va donar en la Comissió d’Hisenda, i és en el punt 26, el que passa és que 
considerem que el pla d’ajust va relacionat amb la relació de factures, perquè anem 
a demanar un ICO per pagar aquestes factures.”

 Sr. secretari: “Jo el que puc dir, si em dóna la paraula l’alcaldessa; el punt 26, la 
relació certificada de factures, és donar compte. El Ple no ha de prendre cap acord; 
dóna compte d’una relació certificada que fa la interventora.  Aleshores jo entenc 
que no hi ha causa d’abstenció perquè no hi ha cap acord a prendre. En el punt 26.”

 Sra. Morell Gómez: “És que en la lectura, o en la literatura, del pla d’ajust diu que 
“aquest mecanisme de finançament porta aparellada una operació d’endeutament a 
llarg termini, i obligació per part de les entitats locals, d’aprovar un pla d’ajust.” I 
després parla ací de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament. 
Per això, com està vinculant el pla d’ajust a la relació certificada, que ja s’ha enviat, 
pregunte només si hi ha cap problema, de si hauria d’haver alguna abstenció per part 
de la regidora en qüestió, o no.”

 Sra. interventora: “Jo pense que de la relació certificada es dóna compte. I el pla 
d’ajust és conseqüència de moltes situacions; de la relació certificada també, però si 
en aquest moment es vota el pla d’ajust, entenc que és el pla d’ajust. I en la relació 
certificada  no  hi  ha  cap  votació.  I  la  possibilitat  d’emetre  factures,  amb 
independència  de  la  votació,  d’emetre  factures  per  persones  amb  un  grau  de 
consanguinitat,  tinc entés que si són majors d’edat i independitzats, no hi ha cap 
problema d’emetre-les.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo sí que havia vist en el tema de la incompatibilitat, que sí 
que hi ha prohibició en el cas que estiguen sota la tutela, però això deixa a banda el 
tema  de  l’abstenció.  La  incompatibilitat  prohibia  aqueixa  relació  contractual; 
almenys el que jo tinc ací, que he tret, que diu en l’article 28 de la Llei 30/92, jo sé 
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que ara s’ha fet una aglutinació i ha aparegut una llei d’administracions públiques i 
de procediment  administratiu  nova,  que determina que les  autoritats  s’abstindran 
d’intervindre en el procediment si tenen parentiu de consanguinitat dins del quart 
grau d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d’entitats o societats interessades, i també amb els assessors, representants legals, o 
mandataris que intervinguen en el procediment. Si el Sr. secretari ens diu que no hi 
ha  cap  problema que faça  perillar  la  viabilitat  de  l’acord  plenari,  no  tenim cap 
problema. No posarem cap objecció, continuem i ja està. El que passa és que en 
detectar aquesta anomalia, només volem un aclariment. Si el secretari ens diu que 
endavant, no tenim cap problema.”

 Sr. secretari: “Jo entenc que se li està donant el mateix tractament a aqueixa factura 
que a la resta de factures. És que hi ha assumptes que tenen un abast tan general que 
sempre afecten a algú; és molt fàcil que afecten a algun regidor. Si aprovem un pla 
general tots els regidors estaran afectats, o molts tindran propietats que poden estar 
afectades. Ara mateix es planteja la qüestió, i jo no sé ni l’import de la factura; jo 
entenc que se li haurà donat el mateix tractament que a totes les factures. És una 
qüestió que es planteja i no tinc més elements de judici per a informar d’això.”

 Sra. Morell Gómez: “Si està aclarit, nosaltres continuem. No tenim cap problema. 
Aclarida  aquesta  qüestió,  sí  que  ens  agradaria  entrar  a  valorar  el  que  és  el  pla 
d’ajust. Podem observar, ja he dit abans que ens hauria agradat que haguera vingut 
primer la liquidació, i que després haguérem votat aquest pla d’ajust. Nosaltres ens 
avançarem, i tornarem a repetir els arguments que després donarem, i tornarem a 
repetir, en el punt de la liquidació. El que ens han presentat ací és un pla d’ajust, que 
ve supeditat per haver presentat una liquidació del pressupost negativa, en més de 
2,8 milions d’euros. S’ha triplicat el deute d’aquest ajuntament respecte al de l’any 
passat.  El  PP ha deixat  en les arques municipals  un forat,  i  ho diré  en pessetes 
perquè així se m’entén i la gent comprén i té la sensibilitat del bon forat que ha 
deixat, de més de 470 milions de les antigues pessetes. Considerem que tot això ha 
sigut  a  conseqüència  de  la  nefasta  gestió  del  Partit  Popular,  a  causa  del 
malbaratament  i  la  falta  de  control,  i  hui  ens  presenten  una  liquidació,  quasi 
històrica,  semblant  a  les  de  2003,  on  governava  també  el  Partit  Popular. 
Simplement, han enfonsat el nostre ajuntament. Ara m’agradaria ja entrar en si en el 
que és el pla d’ajust. Una vegada revisat el ple, hem pogut observar, des del nostre 
parer, que el seu objectiu és compensar el forat de 2,8 milions d’euros que vostés 
han deixat, amb l’augment d’impostos als nostres ciutadans. Vostés el que han fet és 
traslladar la seua responsabilitat a les butxaques dels ciutadans, i el que volen és que 
siguen ells els qui paguen la seua nefasta gestió. Ací volen augmentar els ingressos a 
base d’augmentar els impostos i les taxes; perquè mesures de control de despesa, la 
veritat és que n’hi ha ben poques. La veritat és que el PP arruïna l’ajuntament, i ara 
proposa que siguen els  ciutadans  els  qui,  de les  seues butxaques,  paguen el  seu 
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desficaci. Taxes que pugen, les taxes de l’IBI urbà, les taxes del clavegueram, que 
també pugen; i després hi ha un punt que m’ha cridat l’atenció, que és el punt 4 
d’ingressos, que diu que com la taxa ja ha pujat, o pujarà, amb el tema del consorci, 
no consideraven que havia de pujar, però és que ens hem oblidat, i vostés no havien 
dit, que vostés ja havien incrementat la taxa municipal per a 2012 en un 15%, això 
és el que no s’havia dit i el pla no ho recull, però que es va votar en el mes de 
novembre. Aleshores, les mesures van en si a les pujades de tributs i que siguen els 
ciutadans  els  qui  paguen  el  forat  que  vostés  han  deixat.  També,  quan  se’ns  ha 
presentat el pla d’ajust, nosaltres vam recordar que vostés ja van presentar un pla 
antixoc; crec que molts se’n recordaran. I li recorde a la Sra. Virginia, que vosté deia 
que la gent no se’n recorda, amb el pas del temps, les promeses electorals. Ja li vaig 
dir  jo que la gent no se n’oblida;  i  nosaltres tampoc.  Jo faré tot  el  possible  per 
recordar-los  allò  que  vostés  van presentar,  se’n  recordaran  ara  que  ho  veuen,  i 
perquè els ciutadans sàpiguen el que vostés van presentar perquè ací van enganyar 
els ciutadans, perquè de les mesures que vostés van dir pla de xoc anticrisi;  ens 
comprometem davant notari a aplicar aquestes mesures, si tenim els vots suficients 
per governar en solitari, que és el que estan fent ara, governar en solitari; i si volen 
els puc recordar alguna de les propostes que hi havia ací, que són, la veritat, molt 
discrepants i molt diferents amb el pla d’ajust. Primer, baixada dels impostos i les 
taxes municipals, en el primer any de legislatura; mentida. Els aturats pagaran la 
meitat de totes les taxes municipals; mentida. Els jubilats no pagaran la taxa de fem 
del  domicili  habitual;  mentida.  Els  nous  empresaris  no  pagaran  la  llicència 
d’obertura d’activitats;  mentida.  I mentida rere mentida,  fins el punt 10. Després 
deien que si complien se n’anaven; no sé si això ho compliran, o altra vegada serà 
també mentida. També m’ha cridat l’atenció una altra cosa que diu ací, que diu PP 
d’Oliva, pots confiar. No sé el que entendran vostés, però jo crec que el pla d’ajust 
que vostés han presentat, i el pla que vostés van proposar no són el mateix; ben al 
contrari, discrepen molt. I el que van fer vostés és vindre ací enganyant la ciutadania 
i enganyant les persones d’ací; ara vénen i deixen un forat de 2,8 milions d’euros, i 
que siguen les butxaques dels ciutadans els qui paguen el que vostés no han fet, que 
és  controlar  la  seua  despesa,  i  controlar  la  seua  gestió.  Evidentment  nosaltres, 
perquè la crisi no és d’ara, portem quatre anys de crisi, el govern anterior, el que 
vam fer va ser controlar la despesa, reduir la despesa; i clar que hi havia dèficit, però 
vam ser capaços d’absorbir-lo en els pressupostos següents i disminuir-lo. Això vam 
ser capaços. I sempre ens hem negat que siguen les butxaques dels ciutadans els qui 
paguen en aquest moment, en una situació de crisi, perquè l’ajuntament té crisi, però 
els ciutadans també, ens hem negat quan governàvem, i continuarem negant-nos ara 
que  estem  en  l’oposició.  I  evidentment  no  tindran  el  recolzament  del  Grup 
Socialista.”

 Sr. González Martínez: “A mi m’ha sorprés també tota aquesta desvinculació, ja 
que tots els punts, no per aqueixa qüestió a què al·ludia la portaveu socialista, però sí 
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que m’ha sorprés tota aqueixa desvinculació de tots els punts de caire econòmic, ja 
que aquest ve en el primer punt i tota la resta ve al final del plenari, però bé, vosté 
disposa l’ordre del  plenari,  i  per  tant  pot  fer-ho.  Nosaltres  volem,  ens agradaria 
també fer una introducció de per què tenim un pla d’ajust ací. Fa poc, amb el Reial 
Decret 4/2012, l’estat va permetre un endeutament especial al qual podien acollir-se 
els ajuntaments, precisament per poder pagar deutes que tenen amb els proveïdors, 
com la llista de la qual es donarà compte a posteriori i que puja a més de 2,5 milions 
d’euros. L’endeutament al qual poden acudir  els ajuntaments,  és un endeutament 
especial, per a tornar en deu anys, amb dos anys de carència d’amortització. Com a 
condició  imprescindible,  precisament,  per  a  rebre  aquest  préstec,  s’exigeix  que 
l’ajuntament realitze un pla d’ajust com a instrument on garantir el pagament de 
l’esmentat deute, i les despeses normals de l’ajuntament. La càrrega financera per 
als ajuntaments endeutats  serà molt  gran, ja que estaran deu anys tornant aquest 
préstec, encara no han dit els números clars, però es treballa amb números del 5%, 
més  els  pagaments  dels  altres  préstecs  que  ja  devien,  i  que  per  tant  també deu 
l’ajuntament. Encara que demanar el préstec i el pla d’ajust és una cosa voluntària, 
és a dir que no estem obligats, la veritat és l’estat no ens ha deixat altre remei; és a 
dir, ens ha dit sí, o sí; ja que si no ho fem, el que farà l’estat serà a compte de les 
liquidacions, és a dir de la participació dels tributs de l’estat de l’ajuntament, el que 
farà serà descomptar-ho al  mateix  interés  amb el qual hauríem de tornar  aqueix 
préstec de deu anys, o fins i tot major. Per tant, com deia adés, el que està fent l’estat 
és obligar-nos a  acceptar  les seues condicions  d’una manera o de l’altra.  I  d’on 
vénen els diners que l’estat ens deixarà? Doncs vénen del Banc Central Europeu; i a 
quin interés els ha deixat el Banc Central els diners als bancs? A l’un per cent. I 
quina és la gràcia que ens fa l’estat als ajuntaments? Ens els deixarà al cinc per cent. 
És  a  dir,  que  els  ajuntaments,  a  més  de  pagar  el  seu  deute,  a  més  d’aquesta 
inestimable  ajuda  del  govern  central,  el  que  va  a  fer-nos  el  govern  central  és 
aprofitar tot això i aquestos plans d’ajust per recapitalitzar, encara més, els bancs. 
Aqueixa és la realitat i aqueixa és la introducció que ens porta a la gran majoria dels 
ajuntaments, sobretot els ajuntaments grans, que són els qui estan endeutats, perquè 
sempre hi ha ajuntaments que no estan endeutats, però els ajuntaments que estam 
endeutats aqueixa és la gràcia, o el favor, que jo crec que no és cap favor, que ens fa 
l’estat. Diners que es van rebre a l’un per cent, i ens obliga a demanar-los al cinc per 
cent, o si no ens passarà igual els interessos al cinc per cent, per pagar els nostres 
deutes. Per tant és tota una intromissió a l’autonomia local a totes totes; i a més de la 
falta  de  finançament  estructural  dels  ajuntaments,  de  la  qual  hem parlat  moltes 
vegades  ací,  i  tots  els  grups  polítics  hem  presentat  mocions  per  demanar  un 
finançament  local  adequat,  perquè  prestem  serveis  que  no  són  de  la  nostra 
competència,  i  perquè  no  tenim  un  finançament  adequat;  bé  doncs,  aqueix 
finançament, cap govern de l’estat, cap dels governs de l’estat de torn, ni d’un partit, 
ni de l’altre, s’ha atrevit a millorar el nostre finançament local, i ara ens obliga, a 
més, a pagar aqueix deute en les condicions que ens imposen. I clar, si un repassa el 
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deute, aqueix forat al que es fa molta al·lusió normalment en la televisió, un veu que 
del deute total de l’estat espanyol, resulta ser que l’estat central, que té la majoria de 
competències descentralitzades a les comunitats autònomes, del global el 80% o més 
és de l’estat; el 15 % és de les comunitats autònomes; i el cinc per cent del global 
del dèficit de l’estat el representa els ajuntaments; ja saben vostés, l’administració 
més pròxima als ciutadans, la que no pot llevar un servei perquè sí, la que té el veí 
sempre prop, etc. la que més serveis presta en definitiva. I per què dic això –i no 
m’agradaria  perdre’m– per  acabar  aquesta  introducció?  Perquè resulta  ser  que a 
banda de  recapitalitzat,  o  finançar,  els  bancs  per  pagar  el  nostre  deute,  a  banda 
d’això, vostés saben, perquè així ho vaig demanar en un informe a la Intervenció 
municipal,  vaig demanar  en el  seu dia,  el  Bloc va demanar,  quants diners havia 
pagat l’ajuntament a proveïdors, diners que estaven afectats per subvencions d’altres 
administracions,  bé fóra la Generalitat,  la Diputació,  la Federació de Municipis i 
Províncies, i sobretot, perquè l’informe va ser ben clar, la Generalitat Valenciana; i 
ens devien quasi dos milions d’euros. No ens devien dos milions d’euros. Estem 
parlant de diners que l’ajuntament ja ha pagat a proveïdors. És a dir, si l’estat fóra 
amb  la  Generalitat  tan  dur  com  amb  els  ajuntaments  per  tal  que  pagara  als 
proveïdors, i que ens pagara la Generalitat, probablement no estaríem parlant d’un 
pla d’ajust de l’abast del que hui se’ns presenta i que ara repassarem les dades, sinó 
que  estaríem  parlant  d’un  pla  d’ajust  probablement  molt  més  suau,  i  estaríem 
parlant, a posteriori d’una liquidació, probablement, ben diferent; perquè ens deuen 
entre totes les administracions, i la cosa no ha variat molt, i no vam voler que la  
interventora,  o la Intervenció,  ens fera un altre  informe perquè sabíem que tenia 
molta feina, no volíem col·lapsar el departament, però ja sens va dir en comissió que 
la cosa no havia variat molt; és a dir quasi dos milions d’euros que l’ajuntament ha 
pagat,  que  els  ciutadans  han pagat,  i  que  no tenim;  i  que  ara  hem d’enviar  les 
factures a l’estat i pagar el cinc per cent. Aqueixa és la realitat a la qual ens ha 
abocat l’estat. Moltes gràcies. I bé, amb aquesta realitat no tenim més remei que fer 
un pla d’ajust; és així; jo també ho entenc, és un pla d’ajust que necessàriament hem 
de fer, i  ara discutirem molt, podem repassar molt el pla d’ajust,  podem vore de 
quines partides; el pla d’ajust el que fa és, bàsicament, agarrar el compromís que no 
es gastarà més sobretot en el capítol II, en general, que no es gastarà molt més; 
alguna pinzellada com que les subvencions passaran a un màxim de 600.000 euros, i 
alguna coseta més; però sobretot la part més sucosa és la part dels ingressos, perquè 
evidentment ens fa falta més entrada de diners. Ací ara discutirem molt, perquè, 
probablement parlarem que la taxa del cementeri pujarà, disculpe’m, es recaptarà 
per  nínxols,  s’actualitzarà  la  taxa  per  serveis  esportius,  per  la  guarderia,  per 
celebració de matrimonis, per serveis culturals, museus –que fa tres mesos volien 
llevar  les  taxes,  però  ara  resulta  que  no,  que  les  pujarem  i  recaptarem  més,  – 
clavegueram,  noves  concessions,  com la  de  l’ORA, la  dels  Mupis,  la  ciutat  del 
transport, però la realitat és que discutirem sobre tot això, però el que tenim ací és 
una pujada d’impostos severa, molt severa; i per què dic això, perquè tenim una 

Pàgina: 8



pujada d’impostos; el pla d’ajust en definitiva, i sobretot, és una pujada d’impostos a 
través de l’IBI, i si no poden traure vostés les dades; a partir de 2014, perquè ara 
recorden que l’IBI pujarà un 10% per manament de l’estat entre 2012 i 2013, a partir 
de  2014  una  pujada  del  5%  més  una  revisió  cadastral  que  anirà  fent-se 
progressivament; i amb això aconseguirem la major part dels ingressos. En 2014, la 
major part dels ingressos de més que recaptarem amb aquest pla d’ajust, que són poc 
més d’un milió d’euros, en 2022 acabarem recaptant més de cinc milions d’euros 
més; en 2014 ve el 87% de les butxaques dels ciutadans directament, en impostos 
directes, de l’IBI; en 2015 passarem al 94%; en 2018 passarem al 95%, i en 2022 
que  és  quan acaba  aquest  pla,  passarem al  96%; és  a  dir,  del  global,  dels  cinc 
milions d’euros de més que acabarem recaptant amb aquest pla d’ajust, o que ens 
comprometem a recaptar, en 2022 el 96% ve d’impostos directes; és a dir, pel dret.  
Ací ara se’ns dirà que hi ha fórmules imaginatives, però s’ha anat pel dret, i s’ha 
tirat directament a la part més fàcil,  que és a la butxaca directa dels ciutadans, a 
través de l’IBI. Per tant, aqueixa és la realitat. S’agarra el compromís de no gastar 
més, el pla no diu res dels compromisos de despesa que s’han anunciat, la veritat no 
molt alts però s’han anunciat compromisos de despesa, que aquest portaveu i aquest 
partit ja dèiem que votàvem perquè era positiu, però suposàvem que algú tindria en 
compte això per al futur pressupost; per exemple el conveni amb la Universitat de 
València, que valorem positivament, però és un compromís de despesa, que això no 
apareix  en  el  pla  d’ajust;  el  conveni  amb  la  UNED;  el  periòdic  d’informació 
municipal, que ja se’ns va deixar clar que es pretenia tirar endavant; el BUO, bus 
urbà d’Oliva, que supose que serà una concessió també, no apareix la concessió; 
estarà  equilibrat?  Hi  haurà  aportació  municipal?  Això  s’ha  anunciat  en  premsa 
també; en gener es va anunciar i estem ja en abril. La posada en funcionament del 
servei, Sra. alcaldessa,  del servei de bici,  de la qual cosa tampoc hem rebut cap 
informació,  i  ens  hem  hagut  d’assabentar  a  través  del  DOCV;  sí,  el  servei  de 
bivicleta; hem rebut una subvenció; no es quede així, Sr. regidor d’Esports, supose 
que serà sabedor vosté que hem rebut una subvenció; no s’ha informat però hem 
rebut una subvenció de 112.000 euros que cobrirà el 70% del servei de la futura bici, 
de lloguer de bicis; el 30% que resta l’haurà de posar l’ajuntament, un compromís 
més de despesa; i després s’haurà de mantindre el servei, perquè normalment els 
serveis de bicis  solen ser deficitaris  els  primers  anys,  i  per tant l’ajuntament  ho 
haurà de compensar. Bé, doncs tot això en el pla d’ajust no apareix, simplement es 
diu; i més coses que ja aniran eixint, però tot això no apareix en el pla d’ajust. En 
definitiva el que estem dient-los és que no coneixem el pressupost municipal; que 
hauria  estat  molt  bé  que  aquest  pla  d’ajust  haguera  vingut  juntament  amb  el 
pressupost municipal, i així fins i tot ens hauríem plantejat, amb temps clar, perquè 
en 24 hores, o amb 48 hores si volen, un pla d’ajust de l’abast del que ens presenten  
vostés no pretendran que ens l’estudiem amb profunditat; tampoc tenim a la nostra 
disposició tot l’estaf tècnic de l’ajuntament. En definitiva, si com a mínim haguera 
vingut juntament amb el pressupost municipal, potser ens hauríem plantejat la seua 
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votació. Però mire, nosaltres tampoc donarem recolzament a aquest pla d’ajust, ens 
oposem a donar-li recolzament, però també entenem que tombar aquest pla d’ajust i 
oposar-nos al pla d’ajust que ens proposa el govern municipal, no faria altra cosa 
més que agreujar les conseqüències per les quals travessa aquesta administració. Per 
tant,  nosaltres  no  el  votarem,  no  el  votarem  a  favor.  És  una  injustícia  per  als 
ciutadans,  per  als  ciutadans  d’Oliva  que  són  els  qui  sustenten  l’ajuntament, 
recapitalitzar en part els bancs; és una injustícia que la Generalitat ens dega diners i 
que nosaltres hàgem de pagar, a sobre, l’interés d’aqueixos diners, de les factures 
que ja hem abonat; no hem tingut temps d’estudiar-lo, i sobretot no ve aparellat del 
pressupost municipal.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado:  “És  evident  que  estem  davant  d’una  mesura 
importantíssima pel que fa al futur econòmic de la nostra ciutat. Estem parlant d’un 
pla d’ajust que sense cap dubte vindrà a hipotecar el futur dels olivers i oliveres 
durant els pròxims deu anys. I per què dic això? Hipotecar en certa forma; perquè és 
evident  que,  com  ja  s’ha  dit  ací,  és  un  encobriment  d’una  série  de  pujades 
d’impostos,  sobretot  directes,  també  indirectes  per  suposat,  molt  important,  tan 
important  com quasi  mai  havia  tingut  l’Ajuntament  d’Oliva.  I  això  per  què  ha 
ocorregut? Doncs és evident que perquè s’ha fet una molt mala gestió econòmics, 
sobretot  en  l’any 2011;  així  de  clar.  Estem obligats  a  prendre aquestes  mesures 
perquè  al  llarg  de  2011  s’ha  liquidat  el  pressupost  amb  un  dèficit  totalment 
desorbitat.  Estem parlant  de  2.800.000 euros.  I  això  és  normal,  l’ajuntament  no 
disposa d’aqueixos diners per fer front, en tant que les mesures que ha pres l’estat en 
el tema del finançament, sobretot en el tema del dèficit, és evident que l’Ajuntament 
d’Oliva es veu obligat a prendre aquestes mesures per poder fer front, sobretot a una 
partida econòmica de factures impagades, per valor al voltant de 2.600.000 euros. 
Parlant en euros es diu molt prompte, però parlem al voltant de 500 milions de les 
antigues pessetes. I clar, davant d’això, què fem? És evident que hem de fer front a 
la  situació,  com he  dit,  sobretot  en  el  sentit,  que  ningú em malentenga,  ja  que 
evidentment  s’havia  de  prendre  aquesta  mesura  per  part  del  govern,  perquè 
evidentment el govern té grandíssima part de culpa que durant l’any 2011 haja fet un 
forat tan important  a les arques municipals.  El mínim que pot fer és fer front a 
aqueixa  situació,  tot  i  que  siga  una  situació  que,  com he  dit  al  començament, 
hipoteque les butxaques, durant deu anys, dels olivers i les oliveres. És evident que 
aquest pla d’ajust ve a dir-nos, ni més ni menys, que ací l’únic que ha de fer l’esforç 
per pal·liar aquesta situació són els ciutadans, els contribuents; perquè per part del 
govern municipal l’esforç que es fa a reduir la despesa és mínim, molt mínim. I no 
m’agradaria  haver  de parlar  en aquestes  condicions,  perquè no m’alegra  que els 
ciutadans d’Oliva, que ja sofreixen una tributació altíssima, que ara hagen de vore 
incrementada la tributació, i de quina forma. Perquè tinguen una idea del que estic 
dient, ací s’han fet algunes pinzellades, però jo vull matisar aquest tema i aprofundir 
en la qüestió. Anem a vore; si ja de per si en 2012 i en 2013 l’IBI urbà sofrirà un 
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increment, com està manat a través de l’estat, a conseqüència dels dèficits produïts 
en  les  diferents  administracions,  en  aquest  cas  el  d’Oliva  també,  sofriran  un 
increment del deu per cent; això ja d’eixida; no té res a vore el deu per cent amb el  
pla d’ajust, durant 2012 i 2013; però a partir d’ahí, el 2014 es vorà incrementat en 
un cinc per cent, tot i que el deu per cent es deixarà de costat, no s’aplicarà el deu, 
però sí que s’aplicarà un cinc per cent; i el problema quin és amb aquest cinc per 
cent? És la revisió cadastral que ve aparellada. És evident que aqueix cinc per cent 
s’aplicarà a una revisió cadastral molt severa, que paulatinament anirà augmentant, 
de forma que arribarem a 2012 i perquè tinguen una idea molt clara, per exemple 
una vivenda, un immoble que hui pague 600 euros, quan arribe a 2012 pagarà quasi 
1.000 euros, de contribució urbana; així de clar. Això és el que pretén. Si s’aprova 
aquest pla d’ajust és el que passarà durant aquestos deu anys. Per exemple l’IBI 
urbà, perquè tinguen una idea, a partir de 2014, pujarà un 12%, a banda de 500.000 
euros la revisió cadastral; després en 2015 pujarà un 18,5% més, el doble de revisió 
cadastral,  passarem  de  500.000  euros  a  1.000.000  d’euros.  Després,  en  2016, 
500.000 euros més de revisió cadastral, 1.500.000, això suposarà un 25% sobre el 
que pagàvem. Així en 2017 un 31,5% sobre el que pagàvem, en 2018 un 38,5%, en 
2019 un 45% del que pagàvem de contribució urbana, en 2020 un 51,5% del que 
pagàvem de contribució  urbana,  en 2021 un 58,5% del  que pagàvem fins ara,  i 
arribarem a 2022, quan s’acaba el pla d’ajust aquest, i pagarem un 65% més del que 
pagàvem fins ara de contribució urbana. Així que preparem-nos; olivers i oliveres, 
preparem les butxaques. I tot això, torne a dir, per la mala gestió que s’ha portat a 
cap, i pel forat econòmic que s’ha deixat, sobretot i com ja parlarem més endavant, 
en la  liquidació  del  pressupost  de 2011,  en  gran part  per  la  part  del  govern de 
l’Ajuntament  d’Oliva  que  ha  administrat  els  recursos  durant  almenys  set  o  vuit 
mesos fins ara. Les previsions que s’han fet és evident que no eren les millors, i els  
compromisos que s’han pres, sense tindre les consignacions econòmiques, ens han 
portat a aquesta situació caòtica parlant en termes econòmics. Això per un costat, 
però és que no només patirem les conseqüències d’un IBI urbà desmesurat, sinó que 
també s’aplicaran unes revisions a uns locals, que hui per exemple tenen un ús que 
és diferent al permés, i també una série de revisions de casetes que hi ha pel terme, 
que pel  que es veu no paguen contribució urbana.  Això és el  que marca el  pla. 
Després també tenim les taxes del cementeri, que s’incrementaran també en bona 
mesura;  els  serveis  esportius,  aquells  que  vulguen  utilitzar  els  serveis  esportius 
hauran  de  pagar  més,  aproximadament  un  12% més;  les  guarderies  infantils  és 
evident que no, perquè ja van sofrir un augment del 54% no fa molt, i ara només 
sofriran  un 5%, afegit  al  54% que ja  havia pujat,  com he dit,  no fa  massa;  els 
matrimonis, els actes culturals, i altres, també hauran de pagar més; la recollida de 
fem també acabarà pagant més, un 5%, però a això se li ha d’afegir la pujada que 
vam tindre del 12% i a més el que ens vindrà per part de la diputació, i després el 
clavegueram,  que  també  acabarà  pagant  un  5% més.  Sembla  ser,  pel  que  vam 
indagar i preguntar en l’última comissió, que també es farà una nova concessió de 
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l’ORA,  la  zona  blava,  que  sembla  ser  pel  que  ens  han  dit  que  no  sofrirà  una 
increment, però sí que es fa una previsió d’un increment amb la concessionària del 
servei; esperem que no sofresca cap increment. Altres qüestions com ara els Mupis, 
i altres com quioscos, parades del mercat, etc. també sofrirà un increment. Tot això 
és el que ens ve, però és que a més d’això, els mateixos veïns, sobretot el teixit 
associatiu de la nostra ciutat, també vorà reduïdes les subvencions que fins ara estan 
rebent. Un 25% menys també. Les previsions que s’hagen pogut fer les mateixes 
associacions, la veritat és que quedaran fetes a trossos en el moment que hagen de 
rebre la subvenció, com he dit, aproximadament al voltant d’un 25% menys. Per tant 
estem parlant els ciutadans i les ciutadanes d’Oliva hauran de suportar una tributació 
altíssima, molt alta, i a més les associacions de la nostra ciutat voran minvada la 
seua subvenció aproximadament un 25%. Això sense comptar la pressió fiscal que 
estem sofrint des de fa molts anys, que estem sofrint una pressió fiscal altíssima, i 
que anirà en augment paulatinament, i sense mesura. Per tant és un pla d’ajust que, 
tot i que evidentment aquells que han prestat un servei al nostre ajuntament, estic 
parlant d’empresaris i proveïdors, han de cobrar, ells han prestat un servei i han de 
cobrar pel servei o el treball realitzat; però és evident que per part nostra no estem 
disposats a castigar més del que ja ho estan els nostres conciutadans, en el tema 
tributari. No podem donar el vot favorable. No es pot votar favorablement aquest pla 
d’ajust,  per les conseqüències econòmiques que, com he dit,  pot tindre per a les 
butxaques dels nostres conciutadans, però és evident que tampoc podem oposar-nos, 
perquè com he dit hi ha 2.600.000 euros en factures de persones que han fet un 
treball, o han prestat un servei al nostre ajuntament, que han de cobrar perquè ja 
l’han prestat. I sota aqueixa responsabilitat no votarem en contra, no direm que no a 
aquest pla d’ajust, però tampoc a favor; el mínim que podem fer és abstindre’ns, i en 
aquest sentit ens abstindrem, perquè com he dit és evident que la mala gestió del 
nostre govern no té per què pagar-la els ciutadans. I jo he vist la portaveu del Partit 
Socialista,  Ana Morell,  que ha ensenyat un pamflet  semblant a aquest; nosaltres, 
com som un grup més menut,  el  pamflet  és més menut,  però el  significat  és le 
mateix. De deu propostes del decàleg no se’n compleix cap. I encara no fa un any. 
“Y si  no  cumplimos,  no vamos.”  Vosté  mateix.  Jo ja  no  li  he  dir  res  més,  i  ja 
continuarem parlant de temes econòmics més endavant.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva hem estat revisant el pla d’ajust que se’ns va 
presentar ahir, amb molt poc de temps, perquè la comissió informativa va ser ahir a 
migdia, i per tant hem hagut de fer-ho de pressa i buscant hores d’on fóra, però la 
conclusió que arribem al cap de tot és que no ens estranyen les conclusions del pla 
d’ajust; vull dir, es pujarà l’IBI per l’estat, o està previst pujar l’IBI per l’estat en el 
10%,  vosté  proposa  per  a  2014  una  pujada  del  cinc  per  cent  més;  el  tema  del 
cementeri també es pujarà la taxa, el clavegueram per a 2013 pujarà un cinc per 
cent, un altre cinc per cent el 2019; els serveis esportius, i els serveis culturals també 
sofriran una pujada; també per suposat el fem, que recorde a aquesta corporació que 
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l’únic partit que va votar en contra d’aqueixa pujada, fa només tres mesos, va se 
Projecte Oliva; tots van votar a favor de la pujada del fem, amb l’abstenció de Gent 
d’Oliva. Ara ací, ens tornen a plantejar que hi haurà, previsiblement, una pujar, com 
també les hi haurà en els serveis culturals i en els serveis de la piscina. De tot aquest 
tema la conclusió a què arriba Projecte Oliva és que s’ha fet una mala gestió; una 
mala gestió i la prova ens ho diu. Jo considere que el partit que governa, el Partit 
Popular, va fer cas omís quan Projecte Oliva va demanar l’endemà de constituir la 
corporació,  de  fer  una  auditoria;  tal  vegada  si  en  aquell  moment  s’haguera  fet, 
encara que ara sembla que es farà, en aquell moment s’haurien pogut començar a 
prendre mesures;  ara es prenen tard i  malament.  Per tant,  jo crec que ara és un 
moment  de  reflexió,  que  en  aquell  moment  era  el  moment  indicat  per  fer  una 
auditoria  i  vore  realment  quina  era  la  situació  en  què  es  trobava  l’ajuntament. 
Recordem tots que no fa massa, tres mesos, vam aprovar ací un ICO, d’un milió 
d’euros, per pagar factures de l’anterior  equip de govern, que eren fins el 31 de 
març, i per tant aqueixes factures, però que en quedaven moltes de factures i moltes 
despeses que no entraven dins d’aqueix concepte. Per tant, des de Projecte Oliva 
volem manifestar  la nostra preocupació;  entenem que s’ha de fer un pla d’ajust, 
entenem que hi ha dos milions i mig d’euros que s’han de pagar, i que s’ha de vore 
la  forma  de  pagar-los,  cal  ser  responsable;  però  també  voldria  deixar  clar  que 
nosaltres entenem que responsabilitat de l’equip de govern, de vosté Sra. alcaldessa; 
crec que no ha fet els deures aquestos nou o deu mesos que governa; crec que hauria 
d’haver agilitat molt més la qüestió econòmica de l’ajuntament, i també, per què no 
dir-ho, mala gestió de l’anterior equip de govern, el PSOE i el Bloc; a mi m’agrada 
ser just, i intentar ser equànime. La responsabilitat del que està passant ací no és 
només  de  fa  nou  mesos;  tant  uns  com  altres  han  tingut  en  les  mans  la  gestió 
econòmica de l’ajuntament i no han sabut traure-se-la dels dits; demanant préstecs 
s’han `pagat factures i s’han tapat forats; ha hagut factures que s’han pagat amb 
modificació de crèdits de mesos anteriors del fem i s’estan pagant ara; una falta de 
previsió que ens dóna a entendre que no s’ha fet una bona gestió; i no és que ho diu 
Projecte Oliva, és que ens ho diuen els números. Jo no sé si a la fi, en plantejar la 
liquidació  del  pressupost,  no  sé  si  era  el  moment  de  saber  la  realitat;  si  hi  ha 
1.800.000 euros de romanent de tresoreria negatiu,  és bo saber-ho; el que sí que 
pense és que aqueixos números s’han de posar sobre la mesa i buscar solucions; i les 
solucions,  perdonen  que  els  diga,  però  tant  l’equip  que  governava,  com el  que 
governa  ara,  un  zero  en  economia,  un  zero  en  matemàtiques,  perquè  no  s’ha 
gestionat  bé;  i  és  més,  s’han pres les  mesures  tard,  i  malament.  L’auditoria  ens 
hauria pogut dir en juny quina era la situació real de l’ajuntament i quines mesures 
calia prendre en un any. Hem perdut un any. Entenc també la situació que hi havia 
en l’anterior membre del PP que va dimitir, el regidor d’Hisenda; però això no és 
prou per justificar que amb els diners de la gent del poble s’ha de jugar clar. I la llei 
de  transparència  que  ara  sembla  ser  que  aplicarà  l’estat,  donarà  responsabilitat, 
perquè nosaltres pensem que hem de ser responsables; nosaltres som responsables 
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en cada casa de la nostra economia, i quan estem a l’ajuntament més encara. Aquest 
forat que hi ha a l’ajuntament, i que és preocupant, i que hem anat tapant a base de 
préstecs i crèdits, a la fi qui ha de pagar són tots els propietaris; tota la gent del 
poble s’ha de rascar la butxaca. De manera que pense que cadascú ha d’assumir la 
seua responsabilitat, i cadascú ha d’assumir quina és la part de responsabilitat que ha 
tingut. Des de Projecte Oliva pensem que aquest pla d’ajust nosaltres no recolzarem 
la seua aprovació; ens abstindrem. Però també li diem que pensem que vosté, Sra. 
alcaldessa,  ha pecat  d’inexperiència,  de precipitació,  i  en moltes  ocasions  de no 
poder  gestionar  bé  l’àrea  econòmica.  Aquest  pla  d’ajust  condemnarà  a  aquest 
ajuntament, durant deu anys, a estar hipotecat. Per tant, pense que una reflexió entre 
l’equip que està governant, i l’equip que ha governat fins ara, per assumir la seua 
part de responsabilitat; i li dic més, no sé d’ací uns mesos, d’ací un any o dos, qui  
governarà, si serà el partit socialista, si serà el PP; però sí que li demane que no 
caiguen en l’error d’intentar gestionar l’ajuntament sense comptar amb la resta de 
membres de la corporació. És una tasca de tots, i estem tots embarcats en la mateixa 
barca i ara es veu ací; aquest endeutament que té l’ajuntament i aquest pla és per a 
deu anys, i el sofrirem els regidors que estem ací i les persones que estan en el 
carrer.”

 Sra. Gascon Escrivá: “El pla d’ajust que hui es proposa aprovar és el resultat de les 
exigències  previstes  en  el  Reial  Decret  Llei  4/2012,  pel  qual  es  determinen  les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals. El govern ens obliga 
a  tots  els  ajuntaments  a  pagar  tot  el  que  devem als  proveïdors,  i  ens  atorga  un 
préstec per fer front a aquest pagament. El préstec el tornarem en deu anys, però per 
a poder obtindre’l hem de presentar al ministeri un pla d’ajust que pose en evidència 
que som capaços de pagar despeses corrents amb els ingressos corrents; en altres 
paraules,  que  amb  el  que  recaptem  podem pagar  les  despeses  ordinàries:  llum, 
serveis,  nòmines,  etc.  L’import  de  les  factures  a  pagar  als  proveïdors  puja  a 
2.834.128,28 euros, dels quals ja s’han pagat 347.312,90 euros. Per tant, el deute és 
de 2.560.458,85 €, i necessitem un préstec per aquest import. Les factures provenen 
de l’exercici 2011 i 2010. Sí que vull fer ací un incís; no són totes del Partit Popular,  
el 5% no és del PSOE i el 95% no és del Partit Popular. I donaré un exemple; tenim 
unes  factures  de  Vulcano Safor,  que el  total  de  les  factures  puja a  53.148,67,  i 
aquestes van ser prèvies a entrar el Partit Popular en el govern. I el total d’aquestes 
factures són el resultat que en l’últim exercici s’han recaptat menys del previst, i 
s’ha gastat més del previst. Abordem ara l’explicació del contingut del pla d’ajust; el 
pla  d’ajust  preveu majors  ingressos  i  redueix  les  despeses  per  poder  aconseguir 
donar compliment a l’article 7 del RDL 4/2012, i en resum les mesures adoptades 
són fer un canvi d’ús de locals, locals de planta baixa; hi ha locals que estan en 
concepte de magatzem i estan fent una altra activitat; en 2012, l’ingrés es preveu de 
10.000 euros i en 2013 de 20.000 euros; revisar l’IBI que paguen els disseminats, no 
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és una pujada sinó una actualització, ja que molts xalets disseminats paguen molts 
menys que els pisos que tenim en la zona urbana. Es preveu un increment del 5% de 
l’IBI per a 2014; això implicarà una pujada, per exemple un pis que paga 250 euros,  
en pagarà 265 d’euros. Per a 2012, per al cas de l’entrada en vigor de nous valors 
cadastrals, s’aplicarà la reducció legal que comença en el 10% i que s’estendrà al 
llarg de deu anys. Estem davant d’un imperatiu legal d’ajustar comptes, garantint 
que continuaran  prestant-se serveis.  Tenim dos imperatius  legals,  prestar  serveis 
obligatoris,  i  ajustar  comptes  per  tal  que amb els  ingressos  es  puga fer  front  al 
pagament de tots els serveis. Ara bé, hi ha una altra alternativa que el govern del 
Partit popular no ha volgut ni considerar, es poden eliminar subvencions, totes, i 
deixar l’IBI com està; això comportava l’empobriment de la tasca que duen a terme 
les associacions, juntes de festes i totes les activitats subvencionades, la qual cosa 
suposaria  una  pèrdua  per  a  tots  els  sectors.  Pensem  que  el  cinc  per  cent  és 
assumible,  i  ens  comprometem  que  en  la  mesura  que  s’incrementen  els  altres 
ingressos, com ara puga ser l’impost de construccions, poder tornar l’IBI al seu fet 
imposable  actual.  La  inspecció  de  l’impost  de  construccions,  hi  ha  expedients 
pendents des de 2007 fins a 2010; 250.000 euros entre 2012 i 2013. Cementeri, és 
necessari  actualitzar  la  taxa  perquè és  obligatori  fer  nous  nínxols;  es  preveu un 
increment  per a  2014.  Revisions  de tarifes  pels  serveis esportius,  es preveu que 
l’actualització minore la subvenció d’explotació de la piscina. Taxa per matrimoni i 
preu públic per activitats  culturals,  abordarà una pujada anual de 5.000 euros en 
total,  per  l’escassa  importància  que  suposen  aquestos  ingressos.  Subscripció  de 
conveni  amb  l’Agència  Tributària,  permetrà  millorar  la  recaptació  executiva. 
Transferències d’altres administracions, no es preveu increment sinó que es preveu 
una minoració perquè hem de tornar a l’estat allò que ens va ingressar de més els 
anys 2008 i  2009. Total  a  tornar per una equivocació en el  nombre d’habitants, 
564.012,14 euros. Cànon per noves concessions, ciutat del transport, renovació del 
contracte de la zona blava, nous quioscos en la plaça d’Europa i Passeig-Monges 
Clarisses, i concessions per al mercat de la platja en sector 5 i en la Mitja Galta. Pel 
que fa a l’alienació de parcel·les, no es preveu en el pla d’ajust, per a ser prudents,  
encara  que  sí  que  es  preveu  que  si  es  realitzen  ingressos  per  aquest  concepte, 
s’incrementarà  el  capítol  de  despeses  en  inversions.  El  capítol  no  preveu  les 
operacions de préstec per a les inversions en 2014, i augmentarà en 2015. Pel que fa 
a  la  reducció de despeses.  En personal  no es  preveu increment,  però tampoc es 
preveu l’acomiadament de personal. Això no obstant, a partir de 2014 es preveu un 
increment de dos per cent per actualització de retribucions. Capítol II, despeses en 
béns  corrents  i  serveis,  es  preveu  reducció  amb  el  compromís  d’evitar  la 
contractació menor, i primar en licitacions al preu més econòmic. Capítol III i IX es 
preveu la despesa necessària per fer front al pagament dels préstecs, interessos, i 
amortitzacions.  Capítol IV, subvencions, es redueix a 600.000 euros. Tinguen en 
compte que no es pot reduir dels serveis obligatoris, per imperatiu legal, i s’ha de 
reduir d’ací per poder ajustar. Les inversions, capítol VI, es mantenen en 1.109.000 
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euros,  des  de 2015 a 2022.  El  pla  es  remetrà  al  ministeri,  i  s’aprovarà,  així  ho 
esperem,  dins  del  termini  d’un  mes.  En  el  cas  que  el  ministeri  no  l’aprove, 
l’ajuntament no tindrà la totalitat de la participació en tributs de l’estat. No és una 
tasca fàcil, però sí que és fàcil la crítica, ja que ens veiem abocats, per imperatiu 
legal, a quadrar comptes, que arroseguem un dèficit, i això és una tasca complicada, 
que aquest ajuntament ja ha sofert en vàries ocasions, i que suposa un increment 
dels tributs que hem descrit. Això no obstant, sí que hem de tindre en compte que el  
pla actua a nivell de mínims, el que suposa que en un futur, que esprem pròxim, en 
veure un increment d’ingressos per conceptes que han deixat de generar-los, impost 
de construccions, llicències, podem tornar a deixar els tributs en la situació actual. 
Per tant, podem dir que estem davant d’una situació transitòria. Jo demane, a tots els 
grups  polítics,  que  en  un  acte  de  responsabilitat,  amb  l’objectiu  de  sanejar  els 
comptes municipals, aprove el pla d’ajust per poder pagar als proveïdors d'aquesta 
casa.  Hi  ha  moltes  famílies  i  empreses  que  es  voran  beneficiades  per  aquesta 
mesura, i per això demane que deixen de banda les diferències i atorguen el vot 
favorable als qui ens han prestat serveis al nostre poble. Les factures que es pagaran 
gràcies al pla d’ajust provenen de la contractació del govern anterior i de l’actual. 
En el cas que el pla d’ajust no s’aprove, vull fer un incís, l’estat ens ho llevarà per al 
pròxim any en la participació de tributs de l’estat; això implica que tindrem menys 
diners per poder oferir serveis al nostre municipi, nòmines, neteja, enllumenat, etc.”

 Sr.  González  Martínez: “Anem  a  vore;  aquesta  era  la  intervenció  que 
probablement  hauria d’haver tingut lloc al  principi,  perquè li  hem dit  que estiga 
tranquil·la que el pla d’ajust, si fa comptes, probablement isca endavant. Jo ja per 
contestar algunes cosetes, jo no sé Sr. Peiró si vosté ha escoltat quan jo he dit que la 
Generalitat ens deu 1.800.000 euros que l’ajuntament ja ha pagat. No sé si ho ha 
escoltat, o ha volgut obviar-ho vosté. Home, jo entenc que no ens aprove la gestió al 
govern anterior, que encara que jo no portava Hisenda era corresponsable de les 
decisions que es prenien; però home, un zero; vosté ha repassat també els números 
de les liquidacions; veritat? Supose que en 2007 quan ja la majoria d’ajuntaments, 
en  2007,  van  liquidar  amb  dèficit,  nosaltres  vam liquidar  amb  un  superàvit  de 
860.000 euros. No sé si ho recorda. 2008 va vindre la primera baixa important, es va 
liquidar amb 1.065.000 euros, no de romanent de tresoreria negatiu sinó en global, 
de romanent de tresoreria negatiu més les factures que estaven fora de consignació; 
és a dir 860.000 euros en positiu en 2007, 1.000.000 i un poc més en negatiu en 
2008, 1.300.000 euros en 2009 en negatiu, quan tots els ajuntaments, inclús prou 
menors que Oliva tancaven amb dèficits de tres milions, 2,7 recorde Tavernes, de 
Gandia ja ni parle;  vull  dir,  perquè clar,  la crisi  no la tenia  només l’Ajuntament 
d’Oliva;  això supose que sí  que podrem coincidir,  no?  Que la  crisi  no afectava 
només  l’Ajuntament  d’Oliva,  afectava  tots  els  ajuntaments.  Com  conéixer  és 
comparar, aqueixes eren les xifres que eixien. En 2010 tornem a baixar a 1.110.000 
euros.  Efectivament  es  va  produir  un  dèficit  gran  en  2008,  perquè  només  amb 
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l’impost de construccions va baixar de 2,2 milions d’euros que recaptàvem a poc 
més de 600.000 euros, crec recordar. Només el forat en aqueix impost, va ser el que 
després  van i  poc a  poc vam recuperar.  En 2010,  com deia,  1.110.000 euros.  I 
casualment, en 2011, que és quan té lloc la gestió compartida, perquè jo crec que no 
he  dit  que tota  la  culpa  la  tenia  l’actual  govern,  però  evidentment  hi  ha un fet 
incontestable; la gestió, i així ho ha reconegut la regidora d’Hisenda, és compartida. 
Però és curiós que quan és compartida és quan fa el bot a 2.834.000 euros. En fi, jo 
això ho deixe ahí perquè s’ho pense. He preguntat sobre una série de coses que no 
s’han  esclarit;  supose  que  com  ho  portava  escrit.  No  s’han  esclarit  i  són 
compromisos de despesa que vosté tindrà; vostés, com a govern, hauran de decidir; 
la bici, per exemple; el BUO; en totes les ciutats, fins i tot a Gandia, que és més 
gran, on hi ha un bus urbà he repassat les xifres i és prou deficitari; no conec cap 
ciutat que tinga un bus urbà, mesura que compartim, que tinga beneficis; per tant, no 
sé com es muntarà el BUO, i altra série de despeses, compromisos de despesa que 
s’han adquirit. A nosaltres no ens sembla malament que les subvencions baixen un 
poc; nosaltres ja ho vam fer, nosaltres, Sr. Peiró, en el seu dia, quan vam començar a 
ajustar el capítol II de despeses, també vam haver de prendre una série de mesures; 
no es deia pla d’ajust, es deia d’una altra forma, però vam haver de prendre una série 
de mesures. Les subvencions van baixar, en una primera instància un 15%, amb tot 
el  que  comportava  de  mala  premsa.  Després  van  tornar  a  baixar  un  20%  les 
subvencions. La taxa de clavegueram, que no sé en quin any la van pujar, es va 
posar en la legislatura passada com a mesura, perquè no n’hi havia i això tenia un 
cost; tenia una justificació, però també va suposar un ingrés més. Les reduccions de 
capítol II de despesa corrent, repassen els pressupostos; evidentment haurien pogut 
ser  més  grans,  però  eren  reduccions,  en  alguns  anys  tremendes,  autèntiques 
reduccions del 30% i del 40% en les partides de capítol II, en un context de crisi 
molt  sever i que no afectava només a l’Ajuntament d’Oliva.  Per tant,  no diguen 
vostés que no es va fer res, i  gestió econòmica zero, perquè evidentment es van 
prendre mesures per tal de reduir al mínim, o com a mínim per a controlar el dèficit. 
Després,  en  personal,  no  es  toca  personal;  molt  bé.  No  he  escoltat  res  de  les 
gratificacions,  perquè  últimament  estem  acostumats  a  vore  decretets  de 
gratificacions; nosaltres creiem que en un context actual, està bé que l’ajuntament 
no  toque  personal,  en  això  coincidim,  però  tampoc  és  massa  normal,  i  no 
compartim, el tema de la gratificacions extraordinàries. Pensem que això s’hauria de 
mirar, el pagament de gratificacions en personal; és un apunt ahí perquè el tinguen 
en compte. Clar, en personal van haver negociacions, i el Sr. Salazar probablement 
se’n recordarà, perquè també venia, molt dures amb els sindicats, perquè es va haver 
d’abordar el capítol de personal per a reduir al màxim també el capítol de personal, i 
això era molt impopular en la casa, i van haver tota una série d’amortitzacions de 
places,  i  van haver tota una série de mesures d’estalvi  en personal,  que no eren 
dramàtiques, i que es van portar a cap, i per això es va baixar molt el capítol de 
despeses, i per això vostés ara es poden permetre no tocar personal, perquè està, 
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certament, molt ajustat; vam congelar promocions, vam congelar totes les promeses 
de millores salarials, perquè consideràvem que com ho estaven passant de malament 
els ciutadans fora, com a mínim, ací dins havíem de donar exemple en aqueixos 
temes. Va ser suficient? Doncs és evident que no. És evident que no perquè en un 
entorn social i econòmic com el que hi havia, evidentment aqueix dèficit provocat 
en la primera part, en el primer any de crisi, només un milió i poc més, en el forat en 
l’ICO, evidentment això va anar arrossegant-se perquè vostés també sabran que el 
dèficit va arrossegant-se; el dèficit no és que els 2,8 milions d’euros se li sumen al  
1,1 que es va produir en 2010, sinó que va arrossegant-se; tenim 1,8 milions més 
d’euros de dèficit. Tot això es va fer, i per tant, això és el que he de dir-los. Miren la 
série història, superàvit en 2007, primer any de la crisi un milió,  que poc més o 
menys es va mantenir, i enguany casualment que és l’any de gestió compartida, puja 
a 2.800.000 euros. Ahí està la relació de factures. Jo no sé, per acabar, Sra. Escrivá, 
sí  que  portava  vosté  ben  estudiat  el  programa electoral;  ja  li  ho  han tret  altres 
portaveus,  sí  que  el  portava  vosté  ben  estudiat;  quasi  com  tenia  vosté  grup 
municipal, que presidia un partit que tenia grup municipal ací a l’ajuntament, i podia 
fer-la sabedora abans de fer aqueixes promeses de més treball i menys impostos en 
el context actual; quasi com portava vosté el programa ben estudiat. Ho dic perquè 
recorde una conversa en campanya electoral mentre penjàvem cartells, que ara no ve 
al cas; però en fi, no s’apure, encara li queda, com li han recordat, una promesa que 
pot complir.”

 Sra. Morell Gómez: “Me n’alegre Sra. Gascón, perquè vosté acaba de resumir per 
què s’ha generat 2,8 milions d’euros de dèficit. Ho acaba de dir, perquè s’ha gastat 
més del previst; i ho ha resumit que jo mai ho hauria fet millor que vosté. Pel que fa  
als 2,5 milions de factures, tota la relació aquesta de factures, que hi ha ací, té raó, 
un 5% no és nostre perquè m’havia deixat tres factures a sumar, és un 6,2. És a dir, 
que de 2,5 milions d’euros, 160.000 euros és del govern anterior, un 6,2%; “cada 
palo que aguante su vela”,  però no em podrà negar  que la  majoria,  un 94% de 
factures siguen de vostés, no poden tirar la culpa al govern anterior. Pel que fa a la 
gestió que ha fet el govern anterior, Grup Socialista-Bloc en aquestos últims anys, al 
Sr.  Blai  Peiró,  nosaltres  hem fet  una gràfica,  no em remuntaré  com el  portaveu 
David  González,  podem  vore  en  2009  el  dèficit  que  hi  havia,  el  2010  que  ja 
portàvem  tres  anys  de  crisi  vam  ser  capaços  d’absorbir  el  dèficit  de  2009  i 
disminuir-lo en més de 200.000 euros. Això no és una mala gestió; el problema és 
que ara hem passat d’ací a dalt, aqueix és el problema. Que hem quasi triplicat les 
xifres. Pel que fa a la gestió, en 2003 nosaltres arribàrem ací i hi havia quasi 19 
milions de deute en aquest ajuntament. i hem aconseguit rebaixar-lo a 14 milions; és 
a dir, més de quatre milions i mig hem aconseguit rebaixar, el govern anterior, en 
aquestes dues legislatures, des de l’any 2003 a ara. Jo crec que no ha sigut obra de 
l’esperit sant, ha sigut obra d’un control de la despesa i d’una bona gestió. Pel que fa 
a nosaltres hem acabat, sí que hem governat quasi sis mesos el Grup Socialista-Bloc, 
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i sis mesos el Partit Popular. Nosaltres deixàrem, i volem recordar, que per això està 
l’acta d’arqueig, una acta que és publica i qui vulga la pot comprovar, firmada per 
l’alcaldessa,  pels  serveis  d’Intervenció,  pel  regidor  d’Hisenda  que  eixia.  Hi  ha 
quatre milions d’euros líquids. Hi havia factures per pagar? Sí; a data màxima 30 
d’abril, es va establir un ICO, factures nostres, per un milió. Li deixe quatre milions, 
un milió de factures perfectament les pot pagar, i encara li queden quasi tres milions 
per continuar pagant; però és que això no ho han fet. Què han fet amb els diners? 
Això és cosa seua; jo crec que això és vosté qui ens ha de donar una resposta a 
nosaltres. Nosaltres vam deixar els números ben clars. I ja li dic que no tinc cap 
problema d’assumir la nostra responsabilitat, la que ens pertoque; però no vulguen 
exculpar-se donant les culpes al govern anterior. I ja li dic, crisi, n’hi havia, situació 
roín per a aquest ajuntament? clar; si portem quatre anys; que on estaven? No se 
n’havien adonat que portem quatre anys de crisi? Les coses no són fàcils, ni ara, ni  
abans. el que s’ha de fer és paretar-se el cinturó; i el que un no pot fer és vindre ací a 
dir jo no tinc culpa; jo no tinc culpa; jo? El d’abans. això no, això ho fan els xiquets  
de l’escola, que quan han fet una malifeta l’assenyales i li dius si ha sigut ell i diu  
que  no,  que  ha  sigut  el  del  costat;  això  és  el  que  estan  fent.  Ací  han  vingut  a 
governar,  i  assumir  responsabilitats;  nosaltres  assumim les  que  ens  pertoquen,  i 
vosté han d’assumir les que els corresponen.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Per al·lusions al Sr. González i a la Sra. Morell, dir-los que 
nosaltres,  Projecte Oliva,  no estem intentant  carregar tintes  sobre l’equip que ha 
governat  en els  últims quatre  anys;  però sí  que volem que mentre  tant  el  Partit 
Socialista, i el Bloc, i el PP, no assumesquen que les coses no s’han fet del tot bé, no 
podrem alçar el  cap. Si no reconeixem que la gestió que s’ha fet no ha sigut la 
millor, i que ha hagut errades, i que s’ha presentat un pressupost, l’últim, el de 2011, 
que no era real amb la situació econòmica que hi havia, si això no sabem assumir-
ho, i no sabem mirar endavant, pocs forats podem tapar; però ja li dic que pense que 
tan criticable és la gestió que ha fet el Partit Popular en aquest any, com part de 
responsabilitat, i això no m’amague de dir-ho, té l’equip que ha governat abans. No 
vull defensar a ningú, però sí que vull que tots assumim la responsabilitat que tenim. 
I  mentre  tota  la  corporació  no  ens  fem  a  la  idea  que  si  en  2011  hi  havia  un 
pressupost a aprovar, i ja sabíem la crisi que hi havia, i es va quadrar els números 
fent matemàtiques,  si això no sabem assumir-nos, és que no ens ensenya res,  ni 
podrem canviar  la  situació  econòmica;  perquè  simplement  és  reconéixer  que les 
coses  no s’han fet,  i  que  en 2012,  en el  pressupost  de  2012,  tota  la  corporació 
haurem de tindre un poc de sentit de la situació econòmica que hi ha per quadrar-ho. 
No es tracta de tirar pedres contra ningú; es tracta que mentre no veiem el que s’ha 
fet no bé darrere, no podrem tirar endavant tota la corporació.  Simplement això. 
Recorde també que hi havia un pla de sanejament  en 2009, i  que després d’uns 
informes d’intervenció aqueix pla de sanejament crec que no es va aplicar mai; per 
tant pense que és moment que tots mirem quina part de responsabilitat tenim, que 
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l’assumim, i que treballem junts. Simplement pense que és la millor forma de tirar 
endavant el pressupost de 2012.”

 Sr. Aparisi Romero: “Quan funciona el que és l’ajuntament, al cap i a la fi és una 
acció política;  en l’acció  política  es concreten  els  pressupostos;  el  pressupost  de 
2011  realment  no  ha  estat  ajustat  a  la  situació  real,  perquè  ha  hagut  capítols 
d’ingressos que no s’han correspost amb la situació que ha vingut posteriorment. Els 
ingressos que s’havien estipulat, de 22 milions, i les despeses haurien d’haver sigut 
per la mateixa quantia, no ha sigut així. Ha hagut una diferència de quasi 700.000 
euros en ingressos, uns ingressos que estaven condicionats per l’ICIO, per les taxes, 
i per tot. O siga que encara estaven pensant que els ingressos de l’ajuntament havien 
de vindre de la part corresponent a tota la part immobiliària, i realment això no s’ha 
comptat. Realment partim d’un dèficit pel que fa als ingressos. Posteriorment, sí que 
és veritat que nosaltres agarrem la gestió de govern a partir del mes de juny, però a 
partir  del mes de juny portem ja una despesa d’11 milions sobre un total  de 21 
milions que haurien de ser els ingressos; sí que hi ha un arqueig de quatre milions, 
correcte; un arqueig de quatre milions que ha volat,  i ací estan les xifres, només 
pagant les nòmines del mes de juny, l’IRPF, les operacions de tresoreria, la nòmina 
de juliol, un REX; total que arribem a 3.916.000; aleshores quan ens trobàvem en 
l’arqueig amb 3.907.00, resulta que ens hem trobat amb una diferència negativa de 
8.000 euros. Realment no hi ha tants diners. Nosaltres sí que som gestors d’una 
quantitat  fins  el  31  de  desembre,  perquè  ara  el  que  estem és  en  un  pressupost 
prorrogat.  Aleshores  caldria  valorar  quina  és  la  situació  real  dels  pressupostos, 
perquè estem parlant sempre que un pressupost s’ha de fer per complir; i em done 
per al·ludit  que haurem de vore com quadrem el pressupost de 2012. Sí; s’ha de 
quadrar. Cal assumir les despeses. Serà molt dur; i no sé com ho farem, sincerament, 
perquè la situació en aquest moment és la que hi ha. Però que també necessita Oliva 
tindre la situació corresponent als ingressos i poder tindre les factures cobertes. Crec 
que en aquest moment sí que és responsabilitat entre tots, perquè jo no tire la culpa 
de  cap  gestió  a  ningú,  sinó  simplement  és  l’any  en  què  hem  estat  tots  junts 
gestionant aquest ajuntament, una banda i altra; no tire culpes. El que crec és que 
realment necessitem la col·laboració per a poder fer un pla d’ajust, necessari per a 
aquest ajuntament, i que siga valedor per a mantindre els serveis que ja estan en 
funcionament; que no tinguen un cost personal com ha tingut en ciutats pròximes ací 
que  per  un  pla  d’ajust  es  tira  la  gent  al  carrer;  i  això  no  és  el  que  volem,  ací 
pràcticament el que es vol és continuar prestant serveis a la gent, i vorem com es 
quadra. Aqueixa és la situació.  Els pressupostos són importants.  Realment  estem 
tots treballant en aqueix tema, i necessitem tots un mateix camí. És el que més o 
menys vull entendre, perquè parlar ara que si gestió bona o gestió roïna, podem anar 
després a les liquidacions  i  parlarem;  però un pla  d’ajust  és necessari  en aquest 
moment per a l’ajuntament està ahí. Tirar-se ara la pedra uns a altres, crec que no és 
el moment. Ara és el moment de decidir, de resoldre aquest pla d’ajust, com vostés 
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van  fer  altres  anys;  i  una  vegada  fet  vore  com  es  resol  perquè  realment  la 
repercussió sobre el  veïnatge siga la menor possible.  I que no merme tampoc la 
qualitat  dels serveis que presta aquest ajuntament, perquè els serveis, com ha dit 
molt  bé  el  Sr.  González,  moltes  vegades  l’administració  municipal  estem  fent 
serveis  que  no  ens  toquen,  i  que  realment  hauríem de  reclamar  els  dos  milions 
aproximadament,  que  són  diners  ja  d’aquest  ajuntament  i  que  poden  ajudar  a 
quadrar els pressupostos, perquè ja estan gastats; i per tant són nostres. Sí que anem 
en  el  mateix  camí;  hem  d’anar  en  el  mateix  camí  per  poder  fer  que  tota  la 
repercussió, tota aquesta crisi, siga el menys gravosa per a nosaltres.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec, anem a vore, això que no s’han de donar culpes a 
ningú; s’ha de tirar culpes; els polítics que estem gestionant, tenim responsabilitats. 
Ja està bé que ací en aquest país ningú tinga cap responsabilitat de res. És a dir, que 
el forat que fan vostés, el paga el poble i ací ningú té culpa de res, la culpa la té el  
poble que és qui paga el plat. Jo perdoneu però si hi ha algú que no li agrade el que 
estic dient, ho sent molt, però cal ser realistes.”

 Sra. alcaldessa: “Disculpe Sr. Salazar, crec que és el to; el micròfon va molt fort, 
baixe un poc el volum, per favor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Serà ara, perquè em van dir en l’anterior plenari que no es 
sentia res. No ho sé. Jo crec que sí, com tot en aquesta vida; si un està al front d’una 
empresa, i l’empresa es gestiona malament i fracassa, s’ha de fer responsable de la 
situació; una família que administra malament, i se’n va a fer punyetes per la mala 
administració, també es fa responsable de la situació. Els polítics, els qui tenen la 
responsabilitat de governar, si la gestió és roín, ha de dir que ha sigut roín; per què? 
Pels motius que siguen. Perquè no ha sabut més, o perquè no ha pogut més, o pel  
que  siga.  Però  a  la  fi,  els  diners  que  administren  els  polítics  són  els  que  els 
contribuents aporten a través dels seus impostos; que per cert, per culpa de la mala 
gestió  hauran  d’aportar  en  molta  més  quantitat.  Per  tant,  sí  que  demane 
responsabilitats. Faltaria més. O què passa, que ací un fa el que li dóna la gana i 
ningú  és  responsable  de  res?  No,  ens  hem  d’acostumar  a  responsabilitzar-nos; 
perquè serà l’única forma de filar prim en la gestió; si no, continuarà el desgavell de 
factures sense pagar, o encomanar serveis a empreses sense tindre la consignació 
pressupostària, i a la fi arriben les conseqüències que arriben. Un ha de gastar el que 
té  i  no  el  que  no  té.  Això  és  un  polític  responsable,  igual  que  un  empresari  
responsable  o  un  cap  de  família  responsable.  Per  tant  jo  sí  que  demane 
responsabilitats.  Faltaria  més  que  no  en  demanar.  És  evident  que  la  ponent 
d’Hisenda, ens ha deixat ben clar, i no del tot, però en part sí; el resultat del RDL; el 
resultat del RDL no, el resultat de la mala gestió econòmica, que és evident que en 
gran part la té qui ha administrat aqueixos recursos que en gran part la té qui ha 
administrat  els recursos, perquè estem parlant  de la  gestió de 2011, i  vostés,  els 
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agrade o no, han tingut la possibilitat d’administrar els recursos econòmics en gran 
part,  per tant tenen grandíssima part de culpa del forat que s’ha fet durant l’any 
2011; i ja està bé. no llancen balons fora. Després vorem com i de quina forma 
salvem els mobles; els mobles es salvaran com estem parlant ací, que és a través 
d’una pujada d’impostos, i taxes municipals, brutal, perquè ja estem pagant molt a 
Oliva;  estem  pagant  uns  impostos  prou  alts.  També  ha  dit  que  molts  xalets 
disseminats paguen molt menys que els que estan en la zona urbana; sí, però també 
molts xalets d’aqueixos disseminats tenen molts menys serveis que els que estan en 
la zona urbana, de neteja, de recollida de fem, etc. això no ho ha dit. és evident que 
tots han de pagar la part que els correspon, però també rebre els serveis que els 
corresponen en base als tributs que paguen; i això no ocorre; no ocorre ni tan sols en 
algunes urbanitzacions de la nostra ciutat, que l’agranadora no la veuen en tot l’any, 
i paguen molt, li ho puc assegurar. El PP no ha volgut considerar la retirada total de 
les subvencions,  allà vostés; és evident que això és una decisió política,  però és 
evident que vostés sí que apliquen un alt percentatge, en la partida de subvencions, 
de retirada de subvencions; faltaria més que la retiraren del tot. Estem parlant del 
que estem parlant. Les empreses, per suposat que se’n voran moltes beneficiades pel 
pla  d’ajust  aquest  que  s’aprovarà,  segurament  amb els  vots  del  Partit  Popular  i 
l’abstenció de la resta de grups; però quantes famílies del poble d’Oliva es voran 
perjudicades per la pujada d’impostos, a causa de la mala gestió que s’ha fet en 
l’economia.  Quantes? Totes les famílies del poble es voran perjudicades.  Alguns 
empresaris,  efectivament,  es voran beneficiats;  però totes les famílies  d’Oliva es 
voran perjudicades amb la pujada tan severa que tindrem; i això és així de clar, i les 
coses s’han de dir clar, com són; sense ambigüitats, perquè jo crec que ja som tots 
prou majorets i sabem el que ens posem entre mans. Per tant estem parlant d’una 
situació econòmica molt difícil; i també estem parlant que ací hi ha factures, 660 
factures de la llum sense pagar des del mes de juliol fins ara; fins a finals d’any. El  
que no sé és com no ens han tallat la llum. No ho sé. I així, una rere l’altra. I per tant 
sembla que ací ningú no té responsabilitat de res; no, hi ha responsabilitat,  i una 
grandíssima responsabilitat aquell que gestiona, aquell que governa, i qui no vulga 
tindre la responsabilitat que se’n vaja a casa. Això què vol dir. Cadascú al lloc que li 
correspon, i qui tinga la responsabilitat que se’n faça càrrec; i si té la responsabilitat 
d’una àrea que sàpiga el que es porta entre mans i no ens passarà el que ens ha 
passat ara. Per tant, aqueixa és la situació. No tornaré a dir que ens abstindrem, pel 
que ja he dit. No sé en quin gran té la responsabilitat el govern anterior, no sé si és 
un 6 o un 10% de les factures que hi ha ací; jo ho he mirat per damunt, i sembla que 
a data que vostés estaven serà sobre un 10% calcule, no sé si arribarà; però la resta 
és evident que han entrat quan vostés governen, i no és que vulga tirar culpes, el que 
vull és responsabilitat, ni més ni menys.”

 Sr. Escrivá Tormo: “Jo volia esclarir un incís que ha fet el Sr. David González, 
portaveu del Grup Bloc-Compromís. El fet que les rodes de les bicicletes, a dia de 
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hui, encara estan desinflades; el fet  de no haver rebut aqueixa subvenció,  sí que 
tenim la possibilitat de rebre la subvenció, però que el dèficit d’aqueixa subvenció a 
l’any li repercutesca a l’Ajuntament d’Oliva uns 80.000 euros de dèficit que tindrà 
l’empresa, i haurà de reclamar a l’ajuntament, el Partit Popular en aquest cas, haurà 
de desistir d’aqueixa subvenció; perquè el fet que els ciutadans tinguen un servei i 
l’ajuntament li pertoque donar mobiliari urbà, Mupis, senyalització, per a assumir 
aqueix dèficit i aqueixa despesa, evidentment, fins que no s’estudie la situació no 
s’aprovarà aqueixa subvenció.”

 Sr. González Martínez: “Molt curtes. Gràcies per informar-nos. Jo el que li he dit 
és que en el DOC, no recorde el dia, però crec que era el 20 de gener, diu “atorgar a  
l’Ajuntament d’Oliva una subvenció de 112.000 euros per a posar en funcionament 
el servei de la bici.” No ens han informat, no se’ns ha dit res en comissió i fa tres 
mesos. Diu que coma data límit en setembre haurà d’estar en marxa. No sabem si va 
a fer-se, si no es farà, i per tant, com a mínim, ho han d’explicar en la comissió que 
pertoque,  Serveis  Socioculturals  o  on  pertoque,  perquè  volem  saber-ho.  No  ho 
posaran  en  funcionament,  desistiran  de  la  subvenció  dels  112.00  euros,  o  estan 
estudiant-ho; doncs bé, ja sabem alguna cosa més.”

 Sra. alcaldessa: “Per finalitzar m’agradaria dir en referència al que s’ha dit per part 
dels grups polítics sobre el pla d’ajust,  que si vostés, el Partit  Socialista  i  Bloc-
Compromís, o Partit Socialista, igual fa, l’equip de govern anterior, únicament vol 
fer-se responsable del 10% a nosaltres ens fa igual, nosaltres el que volem és que els 
proveïdors  cobren;  i  si  no  volen  fer-se  càrrec  del  total  de  les  factures  que  els 
corresponen, no passa res, però sàpiguen que és perquè vostés no havien ni tan sols 
dotat  de partida  pressupostària,  ni  tan  sols  per  pagar  la  llum,  ni  tan sols  per  al 
tractament del fem; per això. D’acord? I és més, a mi m’agradaria dir alguna cosa 
més, vostés tenien previst la pujada de l’IBI, perquè vull mostrar a tots els ciutadans 
un paper  del  dia  30 de març de 2011, firmat  per l’anterior  alcalde Sr.  Salvador 
Fuster, on demana una revisió cadastral “pregue que dispose el que calga perquè es 
realitze a la major brevetat possible.” Per tant, d’ahí era sabut que anava a fer-se una 
revisió cadastral, ahí està la pujada de l’IBI.”

 Sr. Fuster Mestre: “Sra. alcaldessa, per al·lusions. Vosté sap, igual que la resta de 
companys de la resta de corporació, que fa molts anys que no s’ha fet la revisió 
cadastral; i que d’alguna forma ens van obligar a demanar-la, i per tant s’ha de fer; i 
tot el que s’han estalviat els ciutadans d’Oliva durant aquestos anys, benvingut siga. 
Jo no sabia, finalment, ni vosté, ni ningú, quina seria el resultat electoral, perquè 
vosté  parle  de la  forma ha parlat  del  document.  Aqueix document  és  legal,  per 
imperatiu legal; per tant estiguera qui estiguera en aquell moment tenia l’obligació 
de firmar-lo; i torne a repetir,  tot  els que s’han estalviat,  i  ens hem estalviat  els 
ciutadans d’Oliva, amb la pujada de l’IBI urbà, benvingut siga.”
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 Sra. alcaldessa: “Possiblement,  vull  contestar-li  també per al·lusions,  Sr. Fuster, 
que aqueix estalvi és el que ha portat a la situació que estem. Perquè vaig a dir-li una 
cosa, l’última revisió cadastral va ser en 1997; vosté sap que les revisions cadastrals 
s’han  de  fer  cada  10  anys;  també  he  de  dir-li  que  al  2007  l’haurien  d’haver 
sol·licitat; la sol·liciten en 2007 i després la retiren en 2008, la retiren i diuen que no 
es faça perquè s’està fent el pla general d’ordenació urbana; però en canvi sí que 
demanen que es faça en ponències parcials, com pot ser les partides de Burguera, 
Sector 15, Aigua Blanca, i altres. per tant jo ho enten perfectament; però des de 
2007 fins a 2011 anem a cuidar-nos un poc en salut, i ací cadascú que assumesca la 
part de culpes que corresponen. Jo crec que la situació que està patint-se tan dolenta 
no  és  qüestió  d’estar  sis,  set  mesos,  o  nou mesos,  l’equip  de  govern  del  Partit  
Popular.”

El Ple de l’Ajuntament,  amb el vot favorable dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. 
Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots favorables 
del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. 
Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  Soria  Escrivá,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, 
Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 abstencions: 6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 
1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda: 

Primer.- Aprovar el Pla d'Ajust que s’incorpora a l'expedient per a accedir a l'operació 
d'endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, per un import 
màxim de 2.560.458.85 €, comprometent-se, per tant, l'Ajuntament d'Oliva a aplicar les 
mesures detallades en l'indicat Pla: 

[PLA D'AJUST PREVIST EN EL REIAL DECRET LLEI 4/2012 DE L'AJUNTAMENT 
D'OLIVA . (PERÍODE 2012-2022)

NORMATIVA.
La greu situació de crisi  econòmica ha generat  una forta caiguda de l'activitat  econòmica i  
correlativament una forta baixada en la recaptació de recursos per part de les entitats locals i, 
també, per Ajuntament d'Oliva. Açò està ocasionant retards acumulats en el pagament de les 
obligacions que ha contret amb els seus proveïdors, amb la consegüent incidència negativa en la 
liquiditat de les empreses. 
D'altra banda, seguixen mantenint-se exigents restriccions d'accés al crèdit el que unit als retards 
mencionats dificulta el finançament de les empreses i la seua competitivitat. 
Per a això, el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions  
d'informació  i  mecanismes  necessaris  per  a  establir  un  mecanisme  de  finançament  per  al  
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pagament als proveïdors de les entitats locals, suposa la posada en marxa d'un mecanisme àgil  
de pagament i cancel·lació de deutes amb proveïdors d'entitats locals i del seu finançament. Açò 
permetrà:  subministrar  liquiditat  a  les  empreses,  recolzar  financerament  a  les  entitats  locals 
afrontant  el  pagament  a  llarg  termini  dels  seus  deutes,  complementat  amb  la  deguda 
condicionalitat fiscal i financera. 
Així,  podran  acollir-se  al  mencionat  mecanisme  els  proveïdors  que  tinguen  obligacions 
pendents de pagament amb l'Ajuntament d'Oliva que reunisquen diversos requisits concurrents: 
ser vençudes, líquides i exigibles; anteriors a 1 de gener del 2012 i que es tracte de contractes 
inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Com vullga que el bon funcionament del mecanisme requerix d'una informació financera fiable  
s'establixen obligacions d'informació a càrrec de les entitats locals i el procediment per al seu 
compliment, que s'inicien per mitjà d'un instrument de remissió d'informació, certificada per 
part  de les entitats  locals  al  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques,  que permetrà  
identificar el volum real de deute amb els seus proveïdors. 
A partir d'eixe moment, les entitats locals podran bé satisfer els seus deutes o bé acudir a una 
operació financera.
Este  mecanisme  de  finançament  comporta  una  operació  d'endeutament  a  llarg  termini  i 
l'obligació per part de les entitats locals d'aprovar un pla d'ajust,  que ha de respondre a uns 
criteris bàsics a fi de garantir la sostenibilitat financera de l'operació. Este pla d'ajust haurà de 
ser valorat favorablement pel Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques perquè quede 
autoritzada la concertació de l'operació d'endeutament.

La Legislació aplicable és la següent:
El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d'informació 
i  mecanismes  necessaris  per  a  establir  un  mecanisme  de  finançament  per  al  pagament  als 
proveïdors de les entitats locals 
Reial  Decret  Llei  7/2012,  de  9  de  març,  pel  que es  crega el  fons  per  al  finançament  dels  
pagaments a proveïdors.
Orde HAP/537/2012, de 9 de març, per la que s'aprova el model de certificat individual,  el  
model per a la sol·licitud i el model del Pla d'ajust, previstos en el Reial Decret 4/2012, de 24 de 
febrer.
La relació certificada de les obligacions pendents de pagament que reunixen els requisits de 
l'art.  2  del  RDL4/2012  ascendix  en  l'Ajuntament  d'Oliva  a  2.560.458,85  €.  Una  vegada 
certificada  les  entitats  locals  podran  satisfer  els  seus  deutes  o  bé  acudir  al  mecanisme  de 
finançament regulat en el RDL4/2012.
Este mecanisme de finançament comporta una operació d'endeutament a llarg termini amb un 
període d'amortització que no podrà superar els 10 anys i admetent-se un període de carència de 
2 anys,  estarà garantida amb la participació en tributs de l'Estat  i  s'ha considerat  el  mètode  
d'amortització francés, interés fix del 5%, quota única anual.
Així mateix, l'operació de finançament precisa l'obligació per part de la corporació d'elaborar un 
Pla d'ajust amb anterioritat al dia 31 de març, informat per l'interventor, que s'estendrà durant tot  
el  període d'amortització de l'operació que haurà  de respondre a  uns  criteris  bàsics  a  fi  de  
garantir la sostenibilitat  financera de l'operació,  devent els pressupostos generals anuals que 
s'aproven durant el mateix. Esta Pla haurà de ser valorat favorablement pel ministeri d'Hisenda i  
Administracions Públiques perquè quede autoritzada l'operació d'endeutament.
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El pla d'ajust haurà de remetre's per l'entitat local l'endemà de la seua aprovació pel ple a l'òrgan 
competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb firma 
electrònica, qui realitzarà una valoració del pla presentat, i li la comunicarà a l'entitat local en un 
termini de 30 dies naturals a comptar de la recepció del pla. Transcorregut el dit termini sense  
comunicació de l'esmentada valoració, esta es considerarà desfavorable.
5. Valorat favorablement el pla d'ajust s'entendrà autoritzada l'operació d'endeutament prevista  
en l'article 10.
La  generació  de  romanent  de  tresoreria  negatiu  per  a  gastos  generals  en  el  període 
d'amortització  de  l'operació  d'endeutament,  comportarà  la  prohibició  de  realitzar  inversions 
noves en l'exercici següent finançades amb endeutament, siguen estes materials, immaterials o 
financeres, directes, o indirectes a través de subvencions concedides a entitats dependents.

2. SITUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA EXERCICI 2012
El Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2011  
presenta un saldo negatiu de 1.868.914,19 €, si bé, és l'indicador més clarificador de la situació 
econòmica de l'Ajuntament, és el romanent de Tresoreria per a gastos generals ajustat amb les  
obligacions pendents d'aplicar a pressupost a 31 de desembre (965.224,09€) que ascendix a 
-2.834.138,28 €, la qual cosa aconsella acollir-se al mecanisme de finançament del RDL4/2012 
a la vista del que establix l'art. 193 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,  en cas  de romanent  de 
Tresoreria negatiu.

3. MESURES I ACTUACIONS D'ACOMPANYAMENT

3.1- Pressupost d'Ingressos.
Per  a  Pressupostar  el  capítol  1  del  Pressupost  que es  preveu per  al  segon quadrimestre  de  
l'exercici 2012 l'inici dels treballs de revisió del canvi d'ús de locals en planta baixa, la qual cosa  
pot suposar un increment de la recaptació d'enguany en uns 10.000€ i en 20.000€ per a l'exercici 
2013, així mateix, està prevista la revisió de l'IBI de disseminats, estant prevista l'inici d'esta  
revisió a partir  del mes d'abril  i  estimant l'obtenció d'ingressos de 10.000€ en 2012 i altres 
10.000€ en 2013.
En 2013 s'aprovarà un increment del 5% del tipus de l'IBI urbana, per a la seua entrada en vigor 
en 2014, la qual cosa unit a l'inici de l'aplicació de la revisió cadastral permetrà este eixe any 
mantindre els  ingressos per este impost a pesar que deixarà estar  vigent  la pujada del  10% 
aprovada per al 2012 i 2013 pel RDL 20/2012.
En el  capítol 2 es manté la important reducció respecte a exercicis anteriors durant els dos  
pròxims exercicis  conseqüència de l'actual  situació econòmica,  situació que pot  començar a  
canviar a partir de l'exercici 2014 any a partir del qual es preveu un increment anual de 50.000 €  
i un altre increment de 50.000 € en 2015 any a partir del qual es preveu la seua estabilització 
quedant encara així lluny d'allò que s'ha liquidat en altres exercicis i, no tenint, previst canvis en  
el tipus impositiu.
No obstant això , es van a reiniciar de forma immediata els treballs d'inspecció i comprovació de 
l'ICIO, existint expedients pendents de part del 2007 i fins al 2010, per la qual cosa s'estima que 
poden recaptar-se uns 250.000€, si bé, la major part de la recaptació s'obtindrà en l'exercici  
2013.
No preveu un increment significatiu en la previsió del capítol 3 perquè algunes taxes han patit  
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una important actualització en l'exercici 2012, com la taxa d'arreplega de fem, desapareixent en 
este exercici la taxa per transport i tractament de RSU que només s'aplicarà durant el primer 
semestre degut a l'entrada en funcionament del Consorci del Pla Zonal Residus Àrea de gestió 2,  
Zones X, XI, XII que prestarà este servici i ho recaptarà directament dels ciutadans, no obstant  
està pendent de revisió el cost d'este servici d'anys anteriors el que suposarà un augment del cost 
i requerirà l'actualització i estudi de la taxa i de la distribució tarifària, si bé l'increment de 2012 
unit a l'increment que suposarà per al ciutadà el rebut del tractament del consorci no aconsellen 
un increment pròxim d'esta tarifa, actualitzant-se un 10% a partir de 2016.
El preu públic pel servici de guarderia infantil, igualment ha patit un important increment en 
este  exercici  com  a  conseqüència  de  l'entrada  en  funcionament  d'una  nova  guarderia  que 
aconsellava l'adaptació de tarifes, si bé s'espera l'actualització permanent d'estos preus, l'entrada  
en funcionament de la nova guarderia impedix l'adaptació als seus costos, a l'existir una altra 
guarderia de gestió privada amb costos inferiors.
Es té previst realitzar una revisió de les tarifes per servicis esportius, si bé això podrà suposar  
una increment de les taxes recaptades per estos servicis, els servicis de piscina coberta entre 
altres són prestats per concessió, sent el concessionari el que rep directament la recaptació, si bé  
l'actualització de taxes  suposarà la minoració de gastos corrents,  com a conseqüència de la 
reducció de la subvenció que l'Ajuntament aporta per al manteniment de l'equilibri econòmic de 
la concessió. 
Respecte a la taxa de cementeri es preveu la seua actualització en l'exercici 2013, la qual cosa 
unit a la construcció de nous nínxols pendents des de fa 3 exercicis supose un increment de 
recaptació mínim de 50.000€ previst en l'exercici 2014 i següents, sempre que es realitze la  
construcció dels nínxols necessaris.
La taxa de clavegueram s'incrementarà un 5% per a l'any 2013 i un altre 5% per a l'any 2019 per 
a evitar que es produïsca una desviació respecte al cost.
Respecte  a  la  taxa  de  matrimoni,  entrada  museus  i  el  preu  públic  per  activitats  culturals  i 
festives, es pretén revisar en els pròxims exercicis, si bé l'escassa importància de la recaptació 
per estes taxes i preus sobre el total del pressupost d'ingressos impedix que la quantificació 
d'esta actualització resulte significativa, s'estimen 5.000 anuals. 
A més de les necessàries actuacions a adoptar en compliment d'allò que s'ha exigit en el Reial  
Decret Llei 4/2012, que permetran la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament, es té  
intenció  de  subscriure  un  Conveni  amb  l'Agència  Estatal  de  l'Administració  tributària  que 
permeta la millora de la recaptació executiva.
En este capítol 4 s'arrepleguen algunes transferències que es perceben anualment però la major  
incidència  en este  capítol  correspon a  la  participació en  tributs  de l'Estat,  en  este  sentit  la 
previsió inicial de l'exercici 2012 arreplega l'import la devolució de la liquidació negativa de 
l'any 2008 i 2009, així com també l'ingrés la liquidació positiva de l'any 2010 que ascendix a un 
total de 564.012,14 € i que seran ingressats al llarg del 2012. A partir de l'any 2016 finalitza la  
devolució de la liquidació de l'exercici 2008 i en 2017 la de l'exercici 2009, no contemplant-se  
variacions respecte al seu import anual, si bé es contempla cada exercici un ingrés igual a la  
devolució de la liquidació de 2012.
En el  capítol  5  es  preveu un  increment  dels  ingressos  per  cànon conseqüència  de  la  nova 
concessió del servici hora, de la cuideu del transport, de quioscos en la plaça Europa i Monges 
Clarisses o del mercat de la Mitra Galta i Sector 5.
En el capítol 6 d'alienacions No s'arreplega cap previsió, si bé és cert que l'Ajuntament d'Oliva 
està  estudiant  l'alienació d'unes  parcel·les,  es  desconeix si  esta  alienació  es  reflectirà  en el  
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pressupost  inicial  o  no,  per  la  qual  cosa  s'opta  per  No  considerar-la  en  l'elaboració  de 
pressupostos advertint que si es realitza l'increment d'este capítol suposarà un increment en la  
mateixa quantia en el capítol 6 de l'estat de gastos.
En el capítol 7 únicament es pressuposta una subvenció que es percep anualment per a obres no 
estant previst al dia de la data cap canvi significatiu en la mateixa.
El capítol 9 arreplega l'operació de préstec anual per a inversions que es manté en 500.000 
d'euros  l'any  2014 i  a  partir  del  2015 i  fins  al  2022 s'augmenta  a  1.000.000,  la  qual  cosa 
permetrà complir d'allò que s'ha disposat fins a la data per la Llei d'Estabilitat pressupostària.

3.2.- Pressupost de Gastos.
Es té previst no incrementar els gastos de personal a la vista de la impossibilitat de creació de  
noves  places,  si  bé  es  preveu  un  increment  anual  del  2%  a  partir  de  l'any  2014  com  a 
conseqüència de l'actualització de retribucions.
El capítol 2 de gastos es reduïx considerablement el primer anus del pla sent necessari en estos  
exercicis,  per  tant,  rigor  en  el  compliment  del  procediment  de  amb  l'autorització  prèvia  i  
retencions de crèdit prevista en les bases d'execució, per un costat i, d'un altre, l'establiment de 
processos d'avaluació i selecció de proveïdors, la formalització de contractes de caràcter per als 
subministraments i servicis, per a aconseguir economies d'escala en la gestió de compres, la 
nova licitació d'importants contractes com la neteja viària i de platges que permeta servicis més 
econòmics.
En el capítol 3 i en el 9 es pressuposta la quantitat necessària per a fer front a interessos i  
amortitzacions per als préstecs vigents i els que es preveu concertar cada exercici considerant 
tipus actuals més un marge que permeta cobrir tant els diferencials com possibles variacions 
dels tipus d'interés, així mateix, cada exercici es pressuposten aproximadament 90.000 € per a  
poder fer front a altres gastos financers i a interessos que es meriten de pòlissa que, si és el cas,  
siga necessari concertar.
El  capítol  4 arreplega les  transferències  corrents que concedix l'Ajuntament,  este  capítol  es 
reduïx a quelcom menys de 600.000 euros cada un dels anys del pla, la qual cosa obeïx a la  
necessitat i obligació de l'Ajuntament d'Oliva d'adequar els seus pressupostos a la normativa  
actual i sent molt difícil reduir el gasto previst per a altres capítols, si bé, ha d'advertir-se que  
l'actualització de tarifes d'esports permetrà reduir  l'aportació anual  de 218.000€ que realitza 
l'Ajuntament al concessionari del servici de piscina. 
La Inversions pràcticament es mantenen en 1.109.000 d'euros des del 2015 al 2022, en l'exercici  
2014 de 609.000,  si  bé el  seu finançament,  que inicialment està prevista únicament amb el  
préstec  que està  previst  concertar  i  la  subvenció anual  de la  Diputació donada la  limitació 
d'incrementar l'endeutament municipal imposada per la Llei d'estabilitat pressupostària, si bé a  
partir de l'any 2020 es preveuen alguna aportació de recursos corrents.
El capítol 7 corresponent a transferències de capital s'igualment es veu considerablement afectat  
per la necessitat reducció de gastos, per la qual cosa s'establix com a màxim 13.000€ anual fins 
a l'any 2019 a partir del qual s'incrementa esta quantitat a 53.000€
S'incorporen  a  l'expedient  les  taules  facilitades  pel  Ministeri  per  al  subministrament 
d'informació així com altres confeccionades per a l'estimació d'ingressos i gastos.

Estes taules s'incorporen com annexos a este dictamen.]

Segon.-  Remetre  l'endemà  de  la  seua  aprovació  pel  Ple  a  l'òrgan  competent  del 
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Ministeri  d'Economia  i  Administracions  Públiques,  per  via  telemàtica  i  amb  forma 
electrònica.

Tercer.- Donar compte d'aquest acord al departament d'Intervenció i Tresoreria.

TERCER. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 14 DE 
JULIOL  DE  2011,  REFERENT  A  L’ESTABLIMENT  DE  RÈGIM  DE 
DEDICACIÓ  EXCLUSIVA  A  DETERMINATS  MEMBRES  DE  LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia 14 de juliol de 
2011,  i  referent  a  l’organització  de  l’Ajuntament  2011,  d’entre  altres  qüestions,  va 
acordar l’assignació del règim de dedicació exclusiva i parcial a determinats membres 
de la Corporació.

Vist que el regidor Sr. Juan Francisco Pi Aparisi, va renunciar al seu càrrec de regidor, 
renúncia de la qual el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que va tindre lloc el 
dia 10 de febrer d’enguany va prendre coneixement.

Atés que, la Sra. TERESA GASCÓN ESCRIVÁ, ha pres possessió com a regidora de 
l’Ajuntament d’Oliva en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia 14 de març de 
2012.

Vist  que,  a  conseqüència  d’aquestos  canvis  en  la  composició  corporativa,  i  la 
reestructuració que això comporta fonamentalment en quant a delegacions municipals, 
cal introduir una modificació en l’acord plenari de 14-07-2011 pel que fa a l’establiment 
del règim de dedicació exclusiva, que no altera per a res el règim retributiu ja acordat, 
sinó que tant sols afecta a la denominació del càrrec/funcions i evidentment al nom del 
regidor, en aquest cas regidora.

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres farem la mateixa intervenció, i el mateix sentit del 
vot, en els punts tercer, quart, cinqué i sisé, per tal de no repetir el mateix argument. 
El Grup Socialista, en el seu moment ja ho vam manifestar, i així ho vam fer, vam 
votar a favor de la constitució de qualsevol òrgan de govern, siga d’àmbit local, 
comarcal, o autonòmic; els donàrem el punt de confiança i l’espenta per començar a 
treballar. Ara pensem que la situació és molt diferent, perquè el que hui es porta ací 
al plenari és la substitució i reestructuració del govern local, a causa de les disputes 
internes al si del Grup Popular, que va acabar amb la dimissió del regidor Joan Pi. 
Entenem  que  la  responsabilitat  d’aquesta  reestructuració  és  del  govern  local,  i 
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motivat per raons internes del mateix grup. I en això el Grup Socialista no entrarà, i 
per tant anunciem l’abstenció, en els punt tres, quatre, cinc, i sis.”

Vista la proposta de l’Alcaldia, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Governació de data 9 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot 
favorable dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots favorables del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 abstencions: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), 
acorda:

Primer.- Modificar el primer punt de la part dispositiva de l’acord plenari adoptat en 
sessió extraordinària que va tindre lloc el dia 14 de juliol de 2011, relatiu a l’establiment 
del règim de dedicació exclusiva, de manera que el càrrec denominat “Sr. portaveu del 
Grup PP, regidor d’Hisenda, etc.” passe a denominar-se “Sra. regidora d’Hisenda, etc.”, 
per tal que aquest règim retributiu s’aplique a favor de la Sra. Teresa Gascón Escrivá.

Segon.- Aquest acord tindrà efectes econòmics des del dia de la presa de possessió del 
càrrec de regidora de la Sra. Teresa Gascón.

Tercer.- Publicar aquest acord BOP de Valencia.

QUART.  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  DESIGNACIÓ  DE 
REPRESENTANT  MUNICIPAL  EN  LA  COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT  DEL 
CONVENI AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL.

El Ple de l’Ajuntament,  en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia catorze de 
juliol  de  dos  mil  onze,  va  adoptar,  d’entre  altres,  l’acord  per  a  la  designació  de 
representants de l’Ajuntament d’Oliva en la Comissió de Seguiment del Conveni amb el 
Centre de Gestió Cadastral, en base a la Moció que presentava l’Alcaldia, designació 
que  entre  altres  persones  va  recaure  en  el  Sr.  Juan  Francisco  Pi  Aparici,  regidor 
d’Hisenda i Béns Municipals de l’Ajuntament d’Oliva, en aqueixos moments.

Atés que el dia 26 de març de 1998 es va signar el Conveni entre la Secretaria d’Estat  
d’Hisenda (DG del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de Col·laboració en matèria de 
gestió cadastral, que havia aprovat el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 
1997,  Conveni  que  a  la  seua clàusula  novena preveu la  creació  d’una Comissió de 
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Seguiment, formada per tres membres de cadascuna de les parts, presidida pel Gerent 
Territorial, que tindrà les funcions que s’especifiquen en la clàusula esmentada.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de 
la qual va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va 
tindre lloc el passat 10 de febrer d’enguany, es fa necessari modificar la designació 
abans esmentada.

Vista la proposta de l’Alcaldia, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Governació de data 23 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot 
favorable dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots favorables del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 abstencions: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), 
acorda:

Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària que va tindre lloc el 
dia 14 de juliol de 2011, sobre designació de representants de l’Ajuntament d’Oliva en 
la Comissió de Seguiment del Conveni amb el Centre de Gestió Cadastral, en el sentit 
de canviar la designació efectuada a favor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici,  regidor 
d’Hisenda i Béns Municipals de l’Ajuntament d’Oliva, per tal de designar a partir d’ara, 
a la Sra. Teresa Gascón Escrivá, regidora d’Hisenda i Béns Municipals de l’Ajuntament 
d’Oliva.

Segon.-  Trametre  certificat  de  l’acord  a  la  Gerència  Territorial  del  Cadastre  de 
València, als efectes oportuns.

CINQUÉ.  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  DESIGNACIÓ  DE 
REPRESENTANT  MUNICIPAL  EN  LA  XARXA  DE  MUNICIPIS 
VALENCIANS CAP A SOSTENIBILITAT.

El Ple de l’Ajuntament,  en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia catorze de 
juliol  de  dos  mil  onze,  va  adoptar,  d’entre  altres,  l’acord  per  a  la  designació  de 
representants de l’Ajuntament d’Oliva en la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la 
Sostenibilitat, en base a la Moció que presentava l’Alcaldia, designació que va recaure 
en els Regidors Sr. Juan Francisco Pi Aparici com a titular i el Sr. Andrés Jesús Sánchez 
Gámez com a suplent, en aqueixos moments.
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Atés l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, pel qual l’Ajuntament Ple ha d’adoptar els acords oportuns amb vista a 
designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Atesa la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de la qual va 
prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va tindre lloc 
el  passat  10  de  febrer  d’enguany,  es  fa  necessari  modificar  la  designació  abans 
esmentada.

Vista la proposta de l’Alcaldia, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Governació de data 23 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot 
favorable dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots favorables del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 abstencions: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), 
acorda:

Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària que va tindre lloc el 
dia 14 de juliol de 2011, sobre designació de representants de l’Ajuntament d’Oliva en 
la Xarxa de Municipis  Valencians  Cap a la Sostenibilitat,  en el  sentit  de canviar  la 
designació efectuada a favor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici,  i  substituir-lo per la 
regidora  Sra.  Teresa  Gascón  Escrivá,  com a  titular,  mantenint  al  Sr.  Andrés  Jesús 
Sánchez Gámez com a suplent.

Segon.-  Trametre certificat  de l’acord a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la 
Sostenibilitat.

SISÉ.  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  DESIGNACIÓ  DE 
REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 
DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII.

El Ple de l’Ajuntament,  en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia catorze de 
juliol  de  dos  mil  onze,  va  adoptar,  d’entre  altres,  l’acord  per  a  la  designació  de 
representants de l’Ajuntament d’Oliva en Consorci de l’Àrea de Gestió 2 del Pla Zonal 
de Residus de les Zones X, XI i XII, en base a la Moció que presentava l’Alcaldia, 
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designació que va recaure en els regidors Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez com a titular 
i el Sr. Juan Francisco Pi Aparici com a suplent, en aqueixos moments .

Atés l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, pel qual l’Ajuntament Ple ha d’adoptar els acords oportuns amb vista a 
designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Atesa la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de la qual va 
prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va tindre lloc 
el  passat  10  de  febrer  d’enguany,  es  fa  necessari  modificar  la  designació  abans 
esmentada.

Vista la proposta de l’Alcaldia, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Governació de data 23 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot 
favorable dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots favorables del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 abstencions: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), 
acorda:

Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària que va tindre lloc el 
dia 14 de juliol de 2011, sobre designació de representants de l’Ajuntament d’Oliva en 
el Consorci de l’Àrea de Gestió 2 del Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII, en 
el sentit de canviar la designació efectuada a favor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici , 
per  tal  de  substituir-lo  per  la  regidora  Sra.  Teresa  Gascón Escrivá,  com a  suplent, 
mantenint al Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez com a titular.

Segon.- Trametre  certificat  de  l’acord  a  la  Presidència  del  Consorci  als  efectes 
estatutaris procedents.

SETÉ.  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA  GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA, ART. 37, ENTRESOLATS. INICI TRÀMIT.

Vista  la  proposta  de  modificació  puntual  de  les  Normes  Urbanístiques  del  PGOU, 
consistent  a  substituir  l’actual  redacció  de  l’article  37,  relatiu  als  entresòls,  per  la 
següent:
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ARTICLE 37. Entresòls
L’entresòl  és  una  planta  més  a  efectes  urbanístics,  excepte  en  el  nivell  “Articulació 
Eixamplament” i en la “Zona Residencial Eixamplaments” que no computarà com a planta si  
l’altura  de  la  planta  baixa  és  igual  o  inferior  a  quatre  metres,  sense  miradors,  balcons  o 
qualsevol cos ixent sobre l’alineació oficial, i útil per a usos diferents de la resta de plantes pis.  
Queda expressament prohibit l’ús de vivenda.

ARTICLE 37. BIS (A)
1.-  A  l’entrada  en  vigor  de  la  present  normativa,  en  els  nivells  tipològics  de  “Articulació 
Eixamplament” i en la “Zona Residencial Eixamplaments” les plantes entresòl construïdes sense 
llicència  municipal  o  vulnerant  les  condicions  de  la  llicència  concedida,  s’integraren  i  
sotmetran,  necessàriament,  a  un  procediment  de  legalització  i  al  pagament  del  Cànon  de 
Compensació d’Aprofitament Urbanístic en la forma i amb les condicions que es regulen.
2.- L’Ajuntament procedirà a la legalització urbanística d’aquestes plantes entresòl, de forma 
singularitzada per  a  cada una d’elles,  mitjançant  una resolució expressa de l’Alcaldia previ 
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i  la liquidació i  pagament del Cànon de  
Compensació de l’increment d’aprofitament urbanístic pel seu valor urbanístic íntegre, calculat  
d’acord amb les regles contingudes en els articles 21, 22 i 24 del RDL 2/2008 de 26 de juny,  
que aprova el Text Refós de la Llei del Sòl.
3.- Aquest Cànon de Compensació serà exigible sempre que no concórrega en l’edificació el 
supòsit previst en la Disposició Transitòria Cinquena del RDL 2/2008 de 26 de juny. No obstant 
això, si després de l’entrada en vigor de la present normativa s’incoaren expedients de protecció  
de la legalitat urbanística per infraccions no legalitzables que afectaren aquesta planta entresòl,  
amb independència de l’adopció de les adequades mesures de restauració i de la imposició de la 
corresponent  sanció,  resultarà  exigible  al  titular  de  la  planta  el  pagament  del  Cànon  de 
Compensació.
4.- Sempre que a la planta entresòl indegudament construïda no li siga aplicable el que disposa 
la Disposició Transitòria Cinquena del RDL 2/2008 de 26 de juny i que dit immoble no haja 
sigut  alienat  a  favor  de  tercers  de  bona  fe,  l’Ajuntament  disposarà  el  que  calga  perquè,  a 
l’entrada en vigor de la present normativa es procedisca a l’anotació registral, en nota marginal 
referida  a  la  planta  entresòl,  sobre  la  subjecció  de  la  mateixa  al  pagament  del  Cànon  
Compensatori.
5.- La liquidació i pagament del referit Cànon Compensatori serà independent de l’import de les 
sancions que es deriven de la tramitació dels corresponents expedients iniciats amb ocasió de la  
infracció urbanística comesa, i podrà fraccionar-se, a petició de l’interessat, per Resolució de  
l’Alcaldia.
6.-  La present  normativa urbanística reguladora del  Cànon de Compensació d’Aprofitament 
Urbanístic podrà complementar-se mitjançant l’aprovació d’una Ordenança Especial per part de 
l’Ajuntament.

ARTICLE 37. BIS (B)
1.-A  l’entrada  en  vigor  de  la  present  normativa,  en  els  nivells  tipològics  de  “Articulació 
Eixamplament” i en la “Zona Residencial Eixamplaments”, de forma simultània a la presentació 
de sol·licitud de llicència d’obres d’edifici de nova planta en el Projecte de la qual es contemple  
la construcció d’una planta entresòl, i en qualsevol cas abans de la resolució de la llicència, el  
sol·licitant de la llicència haurà de formalitzar amb l’Ajuntament un Conveni regulador de la 
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liquidació de la  compensació econòmica equivalent  a la  valoració íntegra  de l’aprofitament  
constructiu de la planta entresòl, al marge i amb independència dels tributs aplicables a l’obra.
2.-  L’Alcaldia procedirà a l’aprovació dels models singularitzats de Convenis per a la seua 
formalització i incorporació a l’expedient administratiu de la llicència.
3.- A sol·licitud de promotor de la llicència, i amb un informe previ dels serveis d’Intervenció 
municipal, l’Alcaldia podrà aprovar el fraccionament de l’import de la indicada compensació  
econòmica.
4.- A l’entrada en vigor de la present normativa, l’Ajuntament disposarà el que calga per a 
l’anotació registral marginal acreditativa de la subjecció del terreny no edificat al pagament de 
la quantitat compensatòria de l’aprofitament regulada en aquest apartat 2.

ARTICLE 37. BIS (C)
1.- L’obligació de pagament de l’import del Cànon de Compensació regulat en l’article 37 BIS 
(A) i de la quantitat compensatòria regulada en l’article 37 BIS (B), incumbix exclusivament al 
promotor de l’edificació, sempre que, a l’entrada en vigor de la present normativa, mantinga la  
planta  entresòl  dins  de  la  seua  esfera  patrimonial.  Podrà  ser  considerat  subjecte  obligat  al  
pagament l’adquirent de l’immoble si, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta normativa,  
s’haguera  produït  l’anotació  registral  de  l’inici  dels  expedients  de  protecció  de  la  legalitat  
urbanística i sancionador amb ocasió de l’execució indeguda de la planta entresòl.
2.- El que disposen els articles anteriors no serà aplicable en l’àmbit d’aquells sectors que, amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la present normativa, tingueren regulada la planta entresòl en 
les seues corresponents normes i ordenances urbanístiques particulars.
3.- Les quantitats recaptades amb ocasió dels procediments regulats en els articles anteriors,  
tindran la naturalesa de béns integrants del Patrimoni Municipal del Sòl, tal com es disposa en 
l’article 260 de la Llei Valenciana 16/2005 de 30 de desembre.
4.- La legalització de plantes entresòl seguint el procediment previst en l’article 37 BIS (A)  
facultarà al seu titular per a destinar-les als usos previstos per a aquest tipus d’espais i que  
siguen compatibles amb la normativa del planejament vigent aplicable a la concreta zonificació. 
No obstant això, no es tramitaran ni concediran llicències per a l’activitat que se sol·licite si no  
s’acredita prèviament el pagament del Cànon de Compensació.

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 21 de març de 
2012,  després  d’estudiar  els  informes tècnics,  va  emetre  el  corresponent  dictamen i 
proposta d’acord.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres, el nostre grup, votarem afirmativament, ja que els 
suggeriment que en el seu moment vam plantejar a l’arquitecte municipal es recullen 
en el  dictamen.  Per  al  nostre  grup era  molt  important  recalcar  que l’ajuntament 
incidesca en el fet que els entresols no siguen habilitats com a vivendes, entre altres 
coses, principalment perquè això vulnera la legalitat, i per tota la problemàtica que 
comporta després amb la resta de veïns de l’edifici, i la falta de serveis necessaris en 
una  vivenda  normal.  Amb  aquesta  modificació  entenem  que  poden  haver  uns 
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beneficiats, com ara els promotors i constructors; per tant el més normal és que hi 
haguera una compensació per al  nostre  ajuntament,  cosa que també es recull  en 
aquest dictamen, amb el pagament del cànon de compensació d’aprofitament. Per tot 
això, el nostre grup votarà a favor d’aquest dictamen.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres també, el Grup Bloc-Compromís, una vegada 
va  passar  açò  per  la  Comissió  d’Urbanisme,  crec  que  aqueixa  la  presidia 
l’alcaldessa, també vam demanar que el tema es paralitzara, perquè pensàvem que hi 
havia  un  aprofitament  sobrevingut  a  l’hora  de  legalitzar  aquestos  entresols; 
aprofitament, efectivament, per als promotors, i això s’havia de compensar d’alguna 
forma  per  a  la  ciutat.  Això  es  va  recollir,  l’informe  ens  va  donar  la  raó  al 
suggeriment que vam fer des del Bloc, i ho va definir com a cànon de compensació 
que aniria a incrementar el patrimoni municipal del sòl, és a dir diners per a gastar 
en  determinades  inversions  en  benefici  de  tot  el  poble  per  aqueix  excés 
d’aprofitament.  Com  que  també  se’ns  va  explicar  en  el  mateix  sentit  de  la 
possibilitat  que els entresols foren utilitzats  com a vivendes, nosaltres votarem a 
favor.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva votarà a favor d’aquesta modificació, pensem 
que és una reivindicació de fa molt de temps, pensem que és el moment de donar 
una solució als entresols, i per suposat que estem en el dictamen de considerar que el 
cànon de compensació és una forma justa que repercutira a la fi en el poble, o en les  
arques municipals. Per tant, sí que votarem a favor, i sí que vam manifestar, i en la 
comissió ho vam demanar, sí que pregàvem a l’Alcaldia que es prengueren mesures 
per tal que els entresols deixaren de ser en alguns casos vivendes que tots sabem que 
no estan habilitats com a tal i que és una situació que al veïnat preocupa molt.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que és un problema que s’arrossega des de fa 
molts anys, i ens alegrem que ara arribe aquesta proposta, que ve treballada des de 
fa molt de temps, i raonada. I pensem que és una bona solució per poder resoldre, o 
legalitzar alguna situació, que era un tant desagradable, sobretot per una irregularitat 
a l’hora de construir uns entresols que d’una forma o altra no estaven marcats en els  
projectes com a tals, i això havia afectat fins i tot a alguns propietaris que havien 
comprat aqueixos locals sense saber les conseqüències de tipus de la construcció i 
en les condicions que s’havia portat a cap, i per tant hi havia molts propietaris que 
estaven patint les conseqüències a l’hora de poder optar a una activitat, per culpa 
d’aquesta  irregularitat.  És  evident  que  a  partir  d’ara  tot  això  es  legalitzarà,  es 
regularitzarà,  i  alhora  podrem optar  a  una compensació  per  aqueix  aprofitament 
urbanístic,  i  que per tant  li  vindrà bé a l’Ajuntament  d’Oliva.  No crec que siga 
massa, però alguna cosa serà, i tot el que siga sumar en temes econòmics sempre és 
bo. Per tant ens alegrem, perquè és una solució que s’està demanant des de fa molt 
de temps, i ara, com marca el dictamen, se solucionarà un problema que com he dit, 
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moltes persones propietàries, i promotors també, fa temps que estan demanant.”

 Sr. Aparisi Romero: “M’alegre, perquè açò és un fons en què per primera vegada 
anem tots junts, de la mà. Hi ha un benefici per al poble, i per a l’ajuntament, de 
portar una cosa ordenada i que puga donar uns servies. Per tant el Partit Popular no 
pot més que sumar-se a la proposta, i votar en conjunt. M’alegre.”

 Sra. alcaldessa: “La proposta la va portar endavant el Partit Popular; era com molt 
bé han dit tots els partits, alguna cosa que s’estava reivindicant per pura necessitat i 
anem a procedir la votació.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana, 
consistent a substituir l’actual redacció de l’article 37 de les Normes Urbanístiques per 
la que es detalla en el present Acord.

Segon.-  Disposar el sotmetiment de la present modificació a un període d’informació 
pública d’un mes, en la forma prevista en l’article 94 en relació amb els articles 83.2 a) 
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva.

VUITÉ.  PROPOSTA  DE REVISIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL 
PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA.  NORMATIVA  HOTELERA. 
INFORMACIÓ DE L’ESTAT DE TRÀMIT.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 27 d’octubre del 
2011,  va  disposar  sotmetre  a  informació  pública  la  proposta  de  rectificació  de  la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva a fi de corregir errors, 
matisar l’aplicació correcta de l’articulat i adaptar determinats paràmetres en coherència 
amb els exigits en altres Normes locals.

RESULTANT, que la proposta es va sotmetre a informació pública per mitjà d’anunci 
aparegut en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6654, de 18 de novembre 
del 2011.

RESULTANT, que dins del període d’informació pública s’ha presentat les al·legacions 
següents:

Al·legació  1a.-  Presentada  per  l’Associació  de  càmpings  d’Oliva,  de  data  13  de 
desembre del 2011.
Al·legació 2a.-  Presentada per Construcciones  Hispano Germanas,  SA, de data  9 de 
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desembre del 2011.
Al·legació 3a.- Presentada per D. Jose Just Monzó, de data 15 de desembre del 2011.
Al·legació  4a.-  Presentada  per  D.  Miguel  i  Sra.  Elvira  Just  Pérez,  de  data  15  de 
desembre del 2011.
Al·legació 5a.- Presentada per Miguel Calatayud i José Just, SL, de data 15 de desembre 
del 2011.
Al·legació  6a.-  Presentada  per  l’Associació  de Promotors  i  Constructors  d’Oliva,  de 
data 16 de desembre del 2011.
Al·legació  7a.-  Presentada  per  l’Associació  d’Hostaleria  Gastroliva,  de  data  19  de 
desembre del 2011.
Al·legació 8a.- Presentada per D. Juan Fuster Piera i Sra. Mª Pilar Just Escrivá, de data 
19 de desembre del 2011.

Revisada novament  dita normativa es fa necessària  la distinció de la tipologia entre 
mitgeres en funció de com es concrete l’aprofitament sobre les parcel·les: per nombre de 
plantes  i  profunditat  edificable o per edificabilitat,  i  s’admet la  seua aplicació  en la 
franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre, proposant-se la 
redacció següent:

TÍTOL VI. RÈGIMS ESPECIALS.

ARTICLE 367. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1.- La present normativa addicional, modificativa de la Normativa del vigent Pla General, serà 
aplicable, únicament i exclusivament, a l’ús hoteler, entenent per tal:
a) Aquelles construccions i instal·lacions afectades expressament el dit ús i que es destinen 

exclusivament a l’allotjament turístic temporal.
b) Les  dites  construccions  constituiran  l’objecte  d’una  explotació  mercantil  autoritzada 

administrativament i emparada per les corresponents llicències per al seu funcionament.
c) Amb caràcter  general,  serà aplicable  a aquelles edificacions i  instal·lacions previstes en 

l’article  2n del  Decret  153/1993 de 17 d’agost  de  la  Conselleria  d’Indústria,  Comerç i 
Turisme i en l’article 2 del Decret 91/2009 de 3 de juliol, sempre que es tracte de bloc de  
vivendes turístiques que comprenga la totalitat d’un edifici integrat per apartaments o que  
complint amb els requisits i serveis addicionals regulats per tal norma puguen qualificar-se  
com  apartotel,  amb  exclusió  expressa  de  la  resta  de  modalitats  de  blocs  de  vivendes 
turístiques i els conjunts turístics.
Les edificacions i instal·lacions destinades a allotjament turístic rural interior, campaments 
de turisme, motels, pensions, residències d’estudiants, colònies de vacacions, residències de 
tercera edat i geriàtrics, residències de naturalesa sanitària, balnearis, etc. es regularan per la  
normativa  general  del  Pla  General  i  la  normativa  autonòmica  o  estatal  que  els  resulte 
aplicable, quedant excloses de l’aplicació de la present normativa, sense perjudici que tals  
edificacions  i  usos,  o  algunes  d’elles,  puguen  ser  objecte  d’algun  tipus  de  mesura  de 
benefici de caràcter tributari sempre que es contemple amb tal caràcter en la corresponent  
Ordenança Fiscal Municipal, en allò que afecta el règim de l’obtenció de llicències per a 
obres i l’activitat.
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La present Normativa és aplicable en sòl urbà, per a cada una de les tipologies edificatòries, 
en qualsevol  àmbit  on així  ho permeta l’ordenació urbanística,  amb caràcter  preferent  i  
obligatori quan ja existisca normativa específica per a l’ús hoteler i amb caràcter potestatiu 
quan no; amb independència de les Normatives Sectorials que també s’apliquen. 

2.- Esta Norma específica per a l’ús hoteler no serà aplicable en les Zones urbanes delimitades 
com “Nucli Històric” (que coincidix amb la delimitació del Nucli Antic aprovada pel Ple de  
l’Ajuntament  en  sessió  de  28  de  setembre  de  1995),  “Ampliació  de  Casc”  i  “Articulació 
Eixamplament”  segons  classificació/qualificació  urbanística  proposta  en  la  Revisió  del  Pla 
General (en fase de gestió).

ARTICLE 368. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA AÏLLADA.
1.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les  
condicions generals de l’ús dominant de la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o Sector on es 
troben, amb les excepcions següents:
a) Les edificacions (excepte les que es troben en una franja de 200 metres terra dins a partir de  

la Línia Marítima Terrestre) podran incrementar el nombre màxim de plantes autoritzat en  
una planta més, quan el nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga de fins a 
tres plantes (planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan el cas general permeta més  
plantes. L’altura màxima de cornisa podrà incrementar-se sobre la màxima autoritzada amb 
caràcter general en (N x 3.10) m. (sent N el nombre de plantes afegides sobre el nombre  
màxim de plantes autoritzades amb caràcter general).

b) La distància a límits que hagen de guardar les plantes autoritzades per la normativa amb 
caràcter general, es veurà incrementada en 3 metres sobre aquella que haja de guardar-se  
amb caràcter  general;  excepte  la planta  semisoterrani,  que haurà  de guardar  almenys la  
distància  a  límits  exigits  amb  caràcter  general.  Cada  planta  afegida  sobre  el  màxim 
autoritzat  amb caràcter  general  es  permetrà  de  manera  que  (sense  comptar  baranes  de 
protecció enfront de la caiguda des de terrasses de coberta) no invadisquen el pla imaginari 
ideal de 45 graus que passe per la línia d’intersecció del pla vertical que definix la distància  
a límits exigits a l’edificació fins al número de planta autoritzat amb caràcter general i del  
pla  horitzontal  que  definix  l’últim  forjat  en  funció  de  l’altura  de  cornisa  màxima 
autoritzable.

c) L’ocupació màxima de parcel·la serà l’exigida per la normativa de la Zona Urbanística, 
Unitat d’Actuació o Sector on es trobe l’edificació; però, l’ocupació de parcel·la, en zones 
d’ús dominant residencial, no serà en cap cas superior al 50%.

d) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de  
cornisa, així com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a  
cota 3.25 m sobre el nivell de la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200  
metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la  
vorera en tots els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres,  
almenys en el 70% d’ocupació real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra 
dins a partir de la Línia Marítima Terrestre).

2.-  Quant  al  còmput  de  l’edificabilitat  neta  sobre  parcel·la  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa 
l’article 70 de les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, 
amb les particularitats següents:
a) En la planta semisoterrani  podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del 

Pàgina: 39



servei d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, establiments comercials, vestíbul general  
d’accés, habitacions de planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les 
escales  i  corredors  d’accés  exclusiu  a  les  mateixes,  no  sent  computable  a  l’efecte  
d’edificabilitat.  Ara  bé,  computaran  a  l’efecte  d’edificabilitat  les  zones  comercials  dels 
hotels que siguen un servei afegit i no exclusiu de l’hotel.

b) Les terrasses cobertes i sense tancament perimetral no computaran a l’efecte d’edificabilitat  
fins una superfície màxima equivalent al trenta per cent (30%) de l’edificabilitat computable 
total, realment consumida.

3.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l’hotel es construïxen menys de deu unitats. Si es  
construïxen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de 
quatre habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació  
Urbana.

ARTICLE 369. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA ENTRE MITGERES.

a)  CAS  DE  L’APROFITAMENT  DETERMINAT  PEL  NOMBRE  DE  PLANTES  I  LA 
PROFUNDITAT EDIFICABLE.
1.-  Les  condicions  de  les  edificacions  acollides  a  esta  Norma addicional,  s’ajustaran  a  les 
condicions generals de l’ús dominant de la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o Sector on es 
troben, amb les excepcions següents:
A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu, es  
permetran plantes escalonades, de manera que no invadisquen el pla ideal de 45 graus que passa 
per  la  línia  d’intersecció  del  pla  de  façana i  del  pla  de l’últim forjat  permés  amb caràcter  
general. En concret, es podrà incrementar una planta més, quan el nombre d’aquestes autoritzat 
per la normativa general siga de, almenys, tres (planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan 
el cas general permeta més plantes. Cada planta afegida, sobre l’altura de cornisa, presentarà 
una altura màxima total buit/ple de 3.10 m. 
La  superfície  ampliable  sobre  la  màxima  altura  edificable,  segons  el  paràgraf  anterior  del  
present apartat, no podrà superar la superfície dedicada a zones destinades a ús comú pròpies 
del servei d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, vestíbul general d’accés, habitacions de  
planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les escales i corredors d’accés  
exclusiu a les mateixes, siga quina siga la planta on s’ubiquen. 

b) CAS DE L’APROFITAMENT DETERMINAT PER L’EDIFICABILITAT. 
2.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les  
condicions generals de l’ús dominant de la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o Sector on es 
troben, amb les excepcions següents:
a) A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu 

(excepte les situades en la franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima 
Terrestre), es permetran plantes escalonades, de manera que no invadisquen el pla ideal de 
45 graus que passa per la línia d’intersecció del pla de façana i del pla de l’últim forjat  
permés amb caràcter general.  En concret,  es podrà incrementar una planta més, quan el 
nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga de, almenys, tres (planta baixa  
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més dos)  i  en  dos  plantes  més,  quan el  cas  general  permeta  més  plantes.  Cada  planta  
afegida, sobre l’altura de cornisa, presentarà una altura màxima total buit/ple de 3.10 m.

b) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de  
cornisa, així com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a  
cota 3.25 m sobre el nivell de la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200  
metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la  
vorera en tots els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres,  
almenys en el 70% d’ocupació real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra 
dins a partir de la Línia Marítima Terrestre). 

3.-  Quant  al  còmput  de  l’edificabilitat  neta  sobre  parcel·la  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa 
l’article 70 de les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, 
amb les particularitats següents:
a) En la planta semisoterrani  podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del 

servei d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, establiments comercials, vestíbul general  
d’accés, habitacions de planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les 
escales  i  corredors  d’accés  exclusiu  a  les  mateixes,  no  sent  computable  a  l’efecte  
d’edificabilitat.  Ara  bé,  computaran  a  l’efecte  d’edificabilitat  les  zones  comercials  dels 
hotels que siguen un servei afegit i no exclusiu de l’hotel.

b) Quan siga possible la seua construcció, les terrasses cobertes i sense tancament perimetral  
no computaran a l’efecte d’edificabilitat fins una superfície màxima equivalent al trenta per  
cent (30%) de l’edificabilitat computable total, realment consumida.

c) EN AMBDÓS CASOS.
4.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l’hotel es construïxen menys de deu unitats. Si es  
construïxen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de 
deu habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació  
Urbana.

ARTICLE 370. NORMES COMUNES.
1.- De les llicències que atorgue l’Ajuntament, acollides a aquesta normativa específica per a ús 
hoteler,  quedarà  constància  en  el  Registre  de  la  Propietat,  mitjançant  anotació  en  els  Fulls 
registrals  corresponents  a  la  finca  afectada.  En  la  mateixa  es  deixarà  constància  que  les  
construccions i instal·lacions destinades a l’ús hoteler quedaran necessàriament afectades a tal 
ús per la totalitat del període d’amortització de l’immoble, fent-se extensiva aquesta afectació i 
vinculació a la total superfície de la parcel·la en què s’emplace l’edificació, sense que la resta de  
la parcel·la puga ser objecte de posteriors segregacions ni destinada a usos distints de l’hoteler. 
2.- En tals casos, transcorreguts més de vint anys, des de la data de concessió de la llicència  
d’activitat, i amb caràcter excepcional, les construccions i instal·lacions afectades a l’ús hoteler, 
podran  destinar-se  a  altres  usos  d’interés  social,  com ara  residències  d’ancians,  centres  de  
rehabilitació sanitària i altres de similars, compatibles amb l’estructura tipològica de l’immoble,  
sempre  que  es  justifique  el  canvi  d’ús  i  el  mateix  es  considere  convenient  per  part  de 
l’Ajuntament. En cap cas podran destinar-se a ús residencial vivenda. 
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3.- L’Ajuntament d’Oliva, a través de la modificació de les corresponents Ordenances Fiscals,  
podrà aprovar un règim especial de bonificació de tributs sobre l’activitat hotelera exclusiva, 
sobre el concepte de Béns Immobles i sobre Taxes per l’expedició de les llicències.”

CONSIDERANT, que s’ha produït una modificació substancial en la redacció original 
de la modificació proposada, fa falta d’un nou tràmit d’informació pública per període 
d’un mes.

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 21 de març de 
2012,  després  d’estudiar  els  informes tècnics,  va  emetre  el  corresponent  dictamen i 
proposta d’acord.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  ja  li  manifestem  el  nostre  vot  afirmatiu. 
Considerem que aquesta  normativa  és  una  modificació  d’alguna  cosa  que  es  va 
presentar  en  el  seu  moment  i  que  tenia  alguns  errors  material,  o  errades 
d’interpretació, i per tant nosaltres pensem que és el camí per tal que Oliva, i el 
sector  turístic,  puga  posar  facilitats  a  les  persones  que  volen  construir  hotels. 
Pensem que és una bona redacció,  una redacció que hem de felicitar  als  tècnics 
municipals,  i  per suposat també a tots  els sectors, els  promotors,  l’associació de 
càmpings, els hostalers, que han col·laborat d’alguna forma presentant al·legacions 
perquè aquesta normativa tire endavant.”

 Sra.  alcaldessa:  “Per  part  del  Grup  Popular  dir  que  introduir  aquestes 
modificacions perquè puguen construir hotels, i portar benefici a la nostra ciutat és 
molt important, i que s’hagen pogut dur a terme, el fet de començar el tràmit, és 
molt beneficiós per a tots, i el vot favorable farà que puga continuar.”

 Sr. González Martínez: “Disculpe; recordar que ja es va aprovar una normativa, 
també hotelera, que es va tornar a rectificar, i que ara es torna a rectificar.”

 Sra. alcaldessa: “Molt bé, la rectifiquem i anem millorant-ho.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Introduir les modificacions que conté el present Acord en la redacció de la 
nova normativa específica per a l’ús hoteler.

Segon.- Disposar  el  sotmetiment  de  la  present  modificació  a  un  segon  període 
d’informació pública d’un mes, en la forma prevista en l’article 94 en relació amb els 
articles 83.2 a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, amb caràcter previ a la seua 

Pàgina: 42



aprovació definitiva.

NOVÉ. PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 9. TOSSAL GROS. 
DICTAMEN I PROPOSTA D’ACORD.

Vist  novament  l’expedient  que  es  tramita  per  a  l'aprovació  i  adjudicació  del  Programa 
d'Actuació Integrada del Sector 9 TOSSAL GROS per part de la mercantil ROIG URBANA, 
SL.

RESULTANT, que les Bases Particulars per a l'adjudicació del  referit  Programa d'Actuació 
Integrada, que desenvolupen les Bases Generals Reguladores de la Gestió Indirecta aprovades 
com Ordenança Municipal pel Ple de l'Ajuntament d'Oliva el  27 de juliol de 2006,  van ser  
aprovades pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el 25 de juny de 2009.

RESULTANT, que les referides Bases Particulars se sotmeten a informació pública mitjançant 
anunci publicat en el DOCV de 10 d'agost de 2009.

RESULTANT, que com a conseqüència dels recursos presentats, les Bases Particulars van ser 
modificades per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 27 de 
maig de 2010.

CONSIDERANT, que amb data 25 de juny de 2010, es va publicar en el Diari Oficial de la  
Comunitat  Valenciana  núm.  6.297  l'anunci  de  concurs  per  a  la  programació  i  selecció 
d’urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del Sector 9 Tossal Gros, i la mercantil Roig 
Urbana, SL va presentar, en les dependències de l'Ajuntament i en la Notaria de D. Vicent Simó 
Sevilla. una proposta de programació, l'Alternativa Tècnica de la qual s'integra pel projecte de  
Pla Parcial i Projecte d'Urbanització d'aquest Sector.

CONSIDERANT,  que  mitjançant  anunci  publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat 
Valenciana núm. 6.484, de 21 de març de 2011, se sotmet l'Alternativa Tècnica a informació 
pública per termini d'un mes, i es presenten les següents al·legacions:

- Escrit 4.472, de 15 d'abril de 2011, presentat per D. Shaun Bernard O'Gorman i 25 més 
que s'acrediten com propietaris en l'àmbit del Sector 9.

- Escrit 4.528, de 18 d'abril de 2011, presentat per D. Shaun Bernard O'Gorman i 25 més 
que s'acrediten com propietaris en l'àmbit del Sector 9.

CONSIDERANT, que sobre el contingut de les al·legacions presentades, la mercantil que es 
postula com Agent Urbanitzador, ha emès informe, mitjançant escrit de data 11 de novembre de 
2011 i també els Serveis Jurídics del Departament d'Urbanisme, l'extracte del qual és del tenor  
literal següent:

“1.-  AL·LEGACIONS  REFERIDES  AL  TERMINI  DE  PRESENTACIÓ  DE 
L'ALTERNATIVA TÈCNICA.
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En contra d’allò que pretenen els al·legants, la pròrroga acordada per l'ajuntament amb data 28  
d'octubre de 2010, sobre la base de la petició expressa formulada per l'aspirant a urbanitzador, la  
mercantil ROIG URBANA, SL, amb data 22 de setembre de 2010, ha de considerar-se com un 
acte de tràmit no expressament prohibit i que no resulta contrari a dret. I això pels següents  
motius:

A) La  proposta  de  prorroga  la  sol·licita  la  mateixa  entitat  que,  en  el  seu  moment,  va  
presentar  la seua sol·licitud per a la programació del  Sector 9,  adduint  la necessitat 
d'adaptar la seua posterior proposta a les condicions socioeconòmiques sobrevingudes i 
justificant la necessitat d'un major termini.

B) L'aprovació d'una prorroga o termini addicional sobre el regulat en les Bases Particulars 
de Programació no suposa, de cap manera, una alteració substancial d'aquestes Bases 
Particulars,  doncs tal  ampliació no suposa indefensió de cap classe als  propietaris  i 
interessats i tampoc pot apreciar-se en aquesta pròrroga la vulneració de la concurrència 
competitiva,  ni  del  principi  d'igualtat,  ni  el  de seguretat  jurídica,  doncs tal  prorroga 
opera, no sol per a aquell que la va sol·licitar, sinó també per a qualsevol altre interessat 
a adquirir la qualitat d'agent urbanitzador i que pot, evidentment, beneficiar-se d'aquesta 
ampliació i tindre més temps per a presentar una Alternativa Tècnica.

Una vegada assegut l'anterior respecte de la prorroga acordada per l'Ajuntament amb data 28 
d'octubre de 2010, resulta que la mercantil ROIG URBANA, SL publica en el DOCV núm. 
6.484, de 21 de març de 2011, anunci pel qual se sotmet a informació publica la documentació  
de l'Alternativa Tècnica presentada quan, en realitat, tal com al·leguen els interessats, aquest  
termini de presentació opera per a la presentació de les proposicions una vegada efectuat el  
tràmit d'informació publica, i a la qual s'ha d'acompanyar acta notarial acreditativa d'haver-se  
efectuat aquesta informació publica. En tal sentit han d'interpretar-se els articles 133 de la Llei 
Urbanística Valenciana i article 298 del Decret 67/2006 de 12 de maig.

Cap,  doncs,  concloure  que  la  informació  publica  de  l'Alternativa  Tècnica  que  presenta  la  
indicada mercantil es produeix, donada la data de l'anunci oficial, fora del termini establert per a  
això, fins i tot computant el període addicional de prorroga (14 de gener de 2011) i això podria 
tenir  un efecte invalidant  sobre la prossecució del  procediment administratiu,  més encara si 
considerem que, immediatament posterior, l'Ajuntament aprova inicialment, amb data 28 d'abril 
de  2011,  una  revisió  de  planejament  general  que  afecta  a  aquest  sector  i  que  modifica 
determinacions  de  planejament  que  incideixen  de  forma  especifica  en  la  programació  i  
desenvolupament del Sector 9, tal com es tindrà ocasió de tractar en aquest mateix informe.

2.-  AL·LEGACIONS  REFERIDES  A  LA  DOCUMENTACIÓ  DE  L'ALTERNATIVA 
TÈCNICA.
Deixant a part els efectes de l’extemporaneïtat en la presentació de l'Alternativa Tècnica del  
Programa i centrant-nos en l'aspecte formal referit a la documentació que necessàriament ha 
d'integrar una Alternativa Tècnica, l'article 126 de la Llei Urbanística Valenciana, determina el  
contingut mínim d'una Alternativa Tècnica:
Article 126 . Contingut de l'Alternativa Tècnica.
L'alternativa tècnica d'un programa d’actuació integrada contindrà la documentació següent:

a. Identificació del document de planejament que regule l’ordenació detallada a desenvolupar, si el mateix estiguera  
ja aprovat amb anterioritat  al  concurs per a la selecció de l’urbanitzador. En qualsevol altre cas, l'alternativa  
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tècnica  haurà  d'anar  acompanyada  necessàriament  d'un  document  de  planejament  que  incloga  una  proposta  
d’ordenació detallada per a l’àmbit del programa.

b. Àmbit de l’actuació integrada.
c. Justificació del compliment de les condicions d’integració de l’actuació amb l'entorn.
d. Existència o no d’agrupació d’interés urbanístic i, si escau, estatuts i acords socials de la mateixa.
e. Terminis que es proposen per al desenvolupament de l’actuació integrada, determinant els corresponents a les  

obres d’urbanització i els de les obres d’edificació dels solars resultants.
f. Projecte d’urbanització determinant el corresponent a les obres d’urbanització i el de les obres d’edificació dels  

solars resultants.
g. Enunciat dels objectius complementaris que es proposen conforme a l’article 124.2, amb indicació expressa, si  

escau, dels compromisos d’edificació simultània a la urbanització que estiga disposat a assumir per sobre del  
mínim legal.

h. Mesures de control de qualitat i compliment de les normes de qualitat ambiental, si escau.
i. Inventari preliminar de construccions, plantacions i instal·lacions, la demolició, destrucció o eradicació de les  

quals exigisca la urbanització.
j. Estimació  preliminar  i  general  d'aquelles  despeses  d’urbanització  variables  l'import  de  la  qual,  àdhuc  sent  

repercutible als propietaris, no es puga determinar per la concurrència d'ofertes.
k. Si la proposta de programa modificara l’ordenació estructural, haurà d'incorporar la documentació establerta en 

els articles 72 a 74.

En les Bases Particulars de Programació aprovades pel Ple de l'Ajuntament amb data 25 de juny 
de 2009, es reprodueix el contingut de la transcrita disposició legal.

La documentació que la mercantil ROIG URBANA, SL presenta com Alternativa Tècnica és la 
següent:

• Projecte de Pla Parcial del Sector 9 Tossal Gros d'Oliva.
• Projecte d'Urbanització i projectes elèctrics complementaris.
• Estudi de Seguretat i Salut.

En aquesta Alternativa Tècnica es nota a faltar la presentació dels següents documents:
• Proposició de terminis concrets per al desenvolupament de l'actuació integrada, tant de 

l'execució de les obres d'urbanització com de l'edificació dels solars resultants.
• Enunciat  dels  objectius  complementaris  a  què  es  refereix  l'article  124  de  la  Llei 

Urbanística  Valenciana,  amb  expressa  significació  i  esment  dels  compromisos  que 
proposa assumir l’urbanitzador per sobre dels mínims legals.

• Mesures de control de qualitat i compliment de les normes de qualitat ambiental.
• Inventari preliminar de construccions, plantacions i instal·lacions la demolició de les 

quals o eradicació exigisca la posterior urbanització.
• Estimació preliminar i general d'aquelles despeses d'urbanització variables l'import de la 

qual, àdhuc sent repercutible als propietaris, no es puga determinar per la concurrència 
d'ofertes.

La indefinició de terminis concrets referits al desenvolupament de l'actuació integrada, tant amb 
referència  a  la  urbanització  com  a  l'edificació  dels  solars  resultants  de  l'ulterior  procés  
d’equidistribució suposa un significatiu defecte documental de l'Alternativa Tècnica amb vista a 
poder determinar la viabilitat socioeconòmica d'aquesta programació.

No  s'observa  el  compliment  dels  objectius  complementaris  de  la  programació  que  es  
contemplen en el punt 2.i) de la Base de Programació IV, que fixa com objectiu complementari  
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d'aquest Programa, l'execució dels programes de restauració paisatgística, dins de l'àmbit del  
Sector 9, amb subjecció a les directrius establertes en la Llei Valenciana 4/2004 de 30 de juny.

La documentació de l'Alternativa Tècnica manca de proposta alguna de control de qualitat i 
compliment  de  la  normativa  de  qualitat  i  protecció  mediambiental,  més  encara  si  es  té  en 
compte  que  aquesta  documentació  resulta,  per  l'especifica  normativa  aplicable,  exigible 
legalment i, en major mesura, en una actuació com la present, que es tracta d'una urbanització  
residencial en paratge de muntanya i que s'envolta de sòl que es classifica en el vigent Pla  
General especial protecció de forests i paisatge. En conseqüència, es manca d'una document 
apte per a determinar l'adequada integració d'aquest sòl urbà en el seu entorn.

També manca l'Alternativa Tècnica d'una estimació preliminar d'aquelles edificacions, cultius o 
instal·lacions que hagen de desaparèixer amb motiu de l'execució del programa. Es tracta d'una 
estimació  preliminar,  ja  que  la  definitiva  vindrà  contemplada  en  el  posterior  Projecte  de 
Reparcel·lació. No obstant això, àdhuc amb caràcter preliminar, té aquesta document una certa 
importància a nivell informatiu a indicatiu, al marge de tractar-se d'un primer avanç que ha de 
posar-se en coneixement d'aquells propietaris que puguen veure's afectats per aquest tipus de  
mesures i que els possibilitaria efectuar unes primeres al·legacions en fase de planejament i no 
haver d'esperar al document posterior de gestió, una vegada aprovat el planejament que motiva i  
empara aquest perjudici per a les seues propietats.

En aquest sentit ha d'interpretar-se el disposat en el punt 3 de l'article 308 del ROGTU.

Finalment, l'article 308, apartats 1 i 2 del ROGTU, es manifesta en el següent sentit:
1. L’estimació preliminar i general de les despeses d’urbanització variables que la seua quantia no es  
puga determinar per la  concurrència d'ofertes  inclourà,  almenys,  la  de les obres d’urbanització  que  
s’hagen d’executar per compte d'una actuació distinta i posterior però que, beneficiant a l’actuació que 
és  objecte  de  l'Alternativa  Tècnica,  haja  de  ser,  en  part  sufragada  a  càrrec  d’ella  a  través  del 
corresponent cànon d’urbanització.
2.  Així  mateix,  tindran la  consideració de despeses variables aquelles derivades de les actuacions i  
treballs necessaris per a l’elaboració dels informes arqueològics i paisatgístics que resulten exigibles per  
al desenvolupament urbanístic de l’actuació, així com els corresponents a l’execució de les mesures que  
procedisca adoptar d'acord amb les resolucions administratives derivades d'aquests informes.

No cap obviar que aquest Sector confronta amb el Sector 10 Bellavista del sòl urbà del Pla  
General i amb sòl urbà del terme confrontant de La Font d'En Carròs, i l'Alternativa Tècnica  
hauria de contemplar, amb vista a l'adequada integració urbanística del sector, aquelles obres 
d’urbanització que afecten al sòl urbà confrontant i que hagen de sufragar-se pel Sector 9 o,  
almenys, justificar la innecessarietat o improcedència d'aquest tipus d'actuacions urbanístiques  
de  vora,  circumstància  que,  a  pesar  de  resultar  exigible,  no  es  contempla  en  l'Alternativa 
presentada.

3º.-  AL·LEGACIONS  REFERIDES  A  LA  NECESSITAT  DE  DOCUMENTACIÓ 
HIDROLÒGICA I AMBIENTAL.
Contràriament a les pretensions de la mercantil ROIG URBANA, SL, en el seu escrit d’11 de 
novembre de 2011, pel qual s'oposa a les al·legacions presentades pels interessats, el funcionari 
que subscriu considera que, sobre la base de la vigent legislació en matèria mediambiental i  
urbanística,  resulta necessària l'aportació a l'expedient,  juntament amb l'Alternativa Tècnica, 
d'aquells estudis, projectes i informes a què es refereixen els al·legants.
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a) L'article 307.3 del ROGTU determina la necessitat d'obtenció d'informes sectorials, que 
haurien d'exposar-se simultàniament al públic juntament amb l'Alternativa Tècnica, en 
cas de resultar exigibles. Això, unit al disposat en les Bases Particulars de Programació,  
que  apunta  la  necessitat  d'aportar  informes  sectorials  de  les  administracions  les 
competències de les quals puguen resultar afectades per l'actuació, fa que resulte, en 
aquest cas, necessària l'aportació d'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
amb vista a apreciar-se la suficiència dels recurs hídrics que hagen de ser consumits per 
aquesta  actuació,  per  la  previsió de població que això implica.  En aquest  sentit  no 
resulten acceptables les manifestacions que formula la mercantil  que es postula com 
agent urbanitzador, en el seu escrit d’11 de novembre, atès que aquest informe resulta 
legalment exigible. En el mateix sentit es pronuncien la vigent Llei d'Aigües i l'article 
15 del  Text  Refós de la Llei  del  Sòl  de 2008,  havent  de versar aquest  informe, no 
solament sobre els recursos hídrics disponibles per a la població sinó també l'impacte o 
incidència d'aquesta actuació urbanística sobre la protecció del domini públic hidràulic.  
No és aquest un tema baladí si tenim en compte que, en la nostra Comunitat Autònoma, 
han arribat a desestimar-se propostes de programació basades única i exclusivament, en 
la falta, insuficiència o inadequació dels recursos hídrics disponibles. El funcionari que 
subscriu entén que aquest informe previ resulta essencial per al posterior pronunciament 
municipal amb vista a l'aprovació de la proposta de programació.

b) Per altra banda no cap obviar que, en el cas que ens ocupa, es tracta de la programació 
d'un sòl  urbanitzable que s'incrusta en sòl classificat com no urbanitzable d'especial  
protecció de muntanyes i paisatges, per la qual cosa no resulta legalment improcedent  
l'exigència de la presentació d'un Estudi  d'Impacte Ambiental,  en els  termes que es 
regulen en la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (Llei 4/2004 de 30 
de juny). 

I més que de procedència de la presentació d'aquest Estudi d'Impacte Ambiental hauríem de 
referir-nos a la seua exigibilitat legal, juntament amb el corresponent Estudi d'Integració 
Paisatgística. Tot això, tal com es preveu en els articles 11.3 de la indicada Llei 4/2004 i  
article 48 del Decret 120/2006, que desenvolupa reglamentàriament aquella.

c) El contingut mínim de l'Estudi d'Impacte Ambiental serà el regulat per l'Ordre de 3 de 
gener de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, en desenvolupament de les  
determinacions de la Llei 2/1989 de 3 de març d'Impacte Ambiental

La  falta  d'Estudi  d'Impacte  Ambiental,  així  com la  falta  d'Estudi  de  Paisatge  i  la  falta  de 
l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica del Programa a què es refereix l'article 15 de la 
Llei estatal del Sòl de 2008, amb independència i sense perjudici que puguen contemplar-se en 
les Bases Particulars de Programació aprovades, constitueix una exigència legal ineludible que 
no  pot  resultar  convalidable  per  posterior  aportació,  doncs  constitueix  una  documentació 
informativa essencial que ha de sotmetre's a informació publica juntament amb l'Alternativa 
Tècnica i que resulta necessària per a poder fonamentar una decisió municipal de programació 
amb caràcter previ  a l'adjudicació del programa doncs són documents que incideixen no en  
l'elecció de l’urbanitzador sinó en la pròpia i prèvia determinació de la viabilitat de la proposta  
de programació presentada.
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4º.- SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA DE L'ASPIRANT A URBANITZADOR.
La Base de Programació XVI, quan regula la presentació de proposicions, estableix que en el  
denominat Sobre “C”, es presentarà, entre altres, la documentació acreditativa i justificativa de 
la solvència tècnica i econòmica de l'aspirant a urbanitzador. 

La regulació legal d'aquestes condicions o requisits per a poder adquirir legitimació com agent 
urbanitzador, es contemplen en els articles 122 i 123 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre:

Article 122 . Solvència econòmica i financera de l’urbanitzador.
1. La justificació de la solvència econòmica i financera de l’urbanitzador s'acreditarà per un o alguns dels mitjans següents:

a. Informe d'institucions financeres o,  si  fa  el  cas,  justificant  l'existència d'una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals.

b. Si es tractara de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o del seu extracte, en el cas que la seua  
publicació siga obligatòria en la legislació del país on l'aspirant a urbanitzador estiga establert.

c. Declaració  sobre  el  volum  global  de  negocis  i,  si  escau,  sobre  el  volum  de  negocis  relacionat  amb  el  
desenvolupament i la promoció d'actuacions semblants que són objecte de concurs, corresponent com a màxim als  
tres últims exercicis.

2.  Si  per  raons  justificades  l’urbanitzador  no  estiguera  en  condicions  de  presentar  les  referències  sol·licitades  per  
l'ajuntament,  podrà  acreditar  la  seua  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altre  document  que  
l’administració considere suficient, podent basar-se en la solvència d'altres entitats, amb independència dels vincles jurídics  
que tinguen establerts entre ells. A aquests efectes, les agrupacions d’interés urbanístic podran acreditar la seua solvència  
econòmica i financera amb l’acreditació de la titularitat registral dels drets sobre els terrenys que van servir de base per a la 
seua constitució.
Article 123 . Solvència tècnica i professional.
1. La justificació de la solvència tècnica i professional de l’urbanitzador s'acreditarà per un o varis dels mitjans següents:

a. Presentació d'una relació dels programes d’actuació integrada promoguts i gestionats pel concursant.
b. Indicació de l'equip tècnic, estiga o no integrat en l'estructura organitzativa de l’urbanitzador, que vaja a participar  

en la gestió del programa d’actuació integrada, i especialment dels responsables del control de qualitat.
c. Titulacions acadèmiques i professionals del personal de direcció de l’urbanitzador.
d. Declaració que indique la mitjana anual de personal, amb esment, si escau, del grau d'estabilitat en l'ocupació i la 

plantilla del personal directiu durant els tres últims anys.
e. Declaració del material, instal·lacions i equip tècnic amb el qual conta l’urbanitzador per al compliment dels seus 

compromisos.
f. Declaració  de  les  mesures  adoptades  per  a  controlar  la  qualitat  durant  el  desenvolupament  i  execució  del  

programa d’actuació integrada, incloent els mitjans d'estudi i investigació dels quals es dispose.

A la  vista  de  la  documentació  presentada,  no  consta  suficientment  acreditada  la  solvència 
econòmica i financera de la mercantil que es postula com agent urbanitzador, puix que no aporta  
ni els informes d'institucions financeres, ni una assegurança suficient i adequada per a cobrir les 
seues responsabilitats  professionals,  a  més de no aportar  els  comptes anuals d'explotació ni  
informació  sobre  el  volum  de  negocis  relacionat  amb  el  desenvolupament  i  la  promoció 
d'actuacions semblants a aquella que és objecte de concurs, corresponent com a màxim als tres 
últims exercicis.  Amb aquesta parca informació econòmica que es disposa resulta difícil  un 
pronunciament sobre la solvència econòmica de l'aspirant a urbanitzador.

Aquest aspecte econòmic resulta especialment rellevant en l'actual moment socioeconòmic que 
ha de pronunciar-se l'administració sobre l'adjudicació del Programa atès que s'ha de valorar de 
forma especial aquesta solvència econòmica i una mínima capacitat de “resistència” financera  
per  a  l'execució  del  projecte  urbanitzador  ja  que  van  a  resultar  previsibles,  dificultats  de  
pagament per part dels propietaris del sòl i l'Ajuntament ha d'apreciar i sospesar el risc evident 
de no ultimar l'acció urbanitzadora deixant inacabada l'actuació per falta de mitjans financers.
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Tampoc queda, a la vista de la normativa transcrita, adequadament justificada i acreditada la  
solvència tècnica de la mercantil proponent, i no solament pel concret aspecte de la titulació del  
personal tècnic i jurídic mínim, sinó també per la falta d'informació sobre la realització d'altres 
actuacions d’urbanització anàlogues o similars, i la falta d'informació sobre els mitjans tècnics i 
de material amb què es conta per a abordar aquesta concreta programació.

5º.- AL·LEGACIONS REFERIDES AL COEFICIENT DE BESCANVI
Encara  que  el  denominat  Coeficient  de  Bescanvi  per  al  pagament  de  despeses 
d'urbanització en terrenys edificables per part dels propietaris, és un aspecte més propi 
de la Proposta Jurídica Econòmica, que no és objecte del present informe. No obstant 
això,  i  al  fil  de les manifestacions  dels al·legants,  sí  que s’ha de fer una important 
puntualització, i és el fet que l'Ajuntament d'Oliva, fins a la data, no ha atorgat la seua 
aprovació a cap proposta de programació que supere un coeficient de bescanvi superior 
al  45%-50%,  és  a  dir,  que  seguint  aquest  criteri,  una proposta  de  programació  que 
injustificadament  superara  aquest  coeficient,  no  serioa  objecte  d'aprovació  per 
l'Ajuntament.  En  cas  de  procedir  a  l'obertura  de  la  proposta  jurídica  econòmica  i 
observar-se que el coeficient de bescanvi és superior als indicats paràmetres, l'adequació 
i  reducció  del  mateix  operària  com condició  d'ineludible  compliment  perquè l'agent 
urbanitzador adquirira tal condició de forma definitiva.

6.-  AL·LEGACIONS  COMPLEMENTÀRIES  REFERIDES  A  DEFECTES 
DOCUMENTALS DEL PROJECTE DE PLA PARCIAL.
Aquestes al·legacions complementàries es presenten en escrit de data 18 d'abril de 2011 i en el  
mateix  es  fa  referència  de  determinades  deficiències  i  manques  que  afecten  a  la  Memòria 
Informativa, Plànols d'Informació del Pla Parcial i Memòria Justificativa.
Dels  defectes  documentals  ressenyats  pels  al·legants  resultarien  esmenables  per  part  de  
l'aspirant a agent urbanitzador. No obstant això, l'aspecte més important dels al·legats és el que 
fa referència a la falta de justificació de les solucions a adoptar pel que fa al règim aplicable a  
les edificacions consolidades en el Sector.

En aquest sentit ha de tenir-se en compte el disposat en l'article 113.4 del ROGTU:

4. En la delimitació d'àrees de repartiment per a àmbits on hi haja edificacions consolidades els Plans Parcials podran, per a  
les parcel·les consolidades per l'edificació, delimitar per a cadascuna d'elles un àrea de repartiment uniparcel·lària, assignant-
se a la parcel·la aprofitaments tipus acords amb el tipus edificatori corresponent a l'edificació consolidada, de conformitat  
amb el  regulat  en l’article  29 de la  Llei  Urbanística Valenciana.  La delimitació d'àrees de repartiment  uniparcel·làries  
constitueix ordenació detallada que desenvolupa l'estructural, sense que es considere modificació d'aquesta quan s'ajusten al  
determinat en aquest article.

Aquesta previsió legal de planejament té , evidentment, una especial transcendència amb vista a 
la concreta determinació de l'àrea de repartiment de l'actuació, que determinarà, al seu torn, el  
cost de la urbanització i el muntant a repartir entre els propietaris, atenent a la seua situació 
jurídica preexistent, en apreciar-se en el Sector parcel·les consolidades per l'edificació i unes 
altres  no  edificades,  i  també  té  especial  transcendència  en  la  determinació  de la  superfície  
computable del sector al  qual  s’han d'aplicar els  índexs d'edificabilitat  ja  que,  en situacions  
d'àrees consolidades o semiconsolidades, la superfície computable del sector per a l'obtenció de 
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l'edificabilitat bruta del mateix, pot no resultar coincident amb la superfície real del sector si 
s'aprecia l'existència legal de superfícies consolidades que meresquen el tractament d'actuacions 
aïllades i la superfície afectada de les quals s’ha de vore exclosa de la computable total del  
sector.

No es contempla aquest  particular  extrem en la documentació de planejament  presentada,  i  
resulta que l'Ajuntament manca de la totalitat  dels elements de planejament essencials per a 
motivar una resolució i per a poder determinar, en fi, la viabilitat de la proposta presentada, i  
això  per  no  poder-se  acreditar  amb  el  mínim  grau  d'exactitud  exigibles,  l'aplicabilitat  de 
paràmetres  com  ara  la  superfície  del  Sector  a  l'efecte  del  càlcul  del  seu  aprofitament  i  
edificabilitat.

7.-  AL·LEGACIONS  COMPLEMENTÀRIES  REFERIDES  A  DEFECTES 
DOCUMENTALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ.
Dues  qüestions  mereixen,  d'entre  els  defectes  documentals  que  els  al·legants  atribueixen  al 
Projecte d'Urbanització presentats, esment especial i que llancen una ombra de dubte, més que 
raonable, en la viabilitat de l'execució de les obres d'urbanització proposades.

1.- No s'aporten estudis específics que poden resultar més que convenients, i que es refereixen a 
l'ordenació del trànsit rodat en el sector, prevenció del risc d’inundabilitat i sistemes d'evacuació 
i reutilització d'aigües.

2.- L'article 157. 3 i 4 de la LUV exigeix que en els Projectes d'Urbanització en Actuacions 
Integrades es resolguen totes les necessitats de connexió i integració de l'actuació amb el seu 
entorn  territorial  i  urbà,  i  també  resoldre  el  tema  de  la  connexió  dels  serveis  urbans  i 
l'acreditació  de  la  seua  suficient  capacitat,  i  això,  en  casos  de  subministradors  privats,  
mitjançant  informe  de  les  empreses  subministradores  que  acrediten  tal  suficiència.  La 
documentació  presentada  manca  de  documentació  alguna  que  garantisca  la  viabilitat  i 
suficiència de tal subministrament, tant d'energia elèctrica com d'aigua potable.

3.- Finalment, quant al Projecte d'Urbanització tampoc queda resolt el tema de les preexistències 
de xarxes d'instal·lacions de subministrament que alimenten a les edificacions existents i que, 
depenent del seu grau de conservació i capacitat podran determinar una reparació, substitució o 
permanència de les mateixes, amb la minoració de costos d'urbanització que d'això pot derivar-
se.

En conseqüència cap manifestar que dels defectes imputables a la documentació del Projecte 
d'Urbanització i que es relacionen en l'escrit d'al·legacions complementàries, cobren especial  
rellevància aquells que poden contenir dades i magnituds tècniques i econòmiques que, àdhuc 
no  suposant  la  inviabilitat  de  les  obres  d'urbanització,  si  suposen  o  poden  suposar  la 
impossibilitat de procedir a un estudi i informe amb el mínim grau de rigor exigible i que puga 
fonamentar un acte municipal d'adjudicació.

8.- QÜESTIONS REFERIDES A LA COMPATIBILITAT DEL PLANEJAMENT.
El Ple  de l'Ajuntament,  en  sessió  que va tindre  lloc  el  dia  28  d'abril  de  2011,  va aprovar 
inicialment la Revisió i Homologació del Pla General d'Ordenació Urbana, i aquest procés de 
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revisió del planejament general afecta, entre altres determinacions, les especifiques del Sector 9 
TOSSAL GROS, tot  introduint uns canvis que poden considerar-se significatius respecte de 
l'ordenació del Pla de 1982 i, en el cas de la superfície del Sector s'introdueixen canvis que 
afecten a l'ordenació estructural.

Un simple estudi de la fitxa de planejament i gestió de la Revisió del Pla General bastarà per a  
apreciar  unes notables diferències entre aquest  aspecte del  nou Pla General,  en tràmit,  i  les  
determinacions i paràmetres urbanístics de la proposta de programació que ara s'estudia:

Revisió PGOU Programa S-9
Superfície del Sector 215.631'20 m2 223.000'00 m2
Domini Públic afectat 0'00 m2 5.672'00 m2
Sup. Computable Sector 202.298'00 m2 217.328'00 m2
Edificabilitat global 30.344'73 m2t 32.599'20 m2t
Densitat 14'98 viv/ha 8 viv/Ha

S'ha donat,  doncs,  la circumstància que,  pràcticament en paral·lel,  s'han produït  dos tràmits  
d'informació publica i  de  preparació de documents  de planejament que incideixen sobre un 
mateix àmbit superficial, el Sector 9, instruments de planejament que no poden compadir-se 
amb  un  grau  d'identitat  que  poguérem  considerar  acceptable,  atès  que  en  la  revisió  del 
planejament general, en avançat estat de tramitació i que conta amb una aprovació inicial per 
part  de  l'Ajuntament  es  manegen  unes  dades  superficials  que,  en  definitiva  afecten  a  la 
delimitació  del  Sector  i,  quant  a  la  superfície  computable  afecten  a  la  determinació  d'un  
aprofitament tipus diferent que el manejat en la proposta de programació tractada, amb la qual 
cosa s'afecten elements de planejament que s’han de considerar com ordenació estructural sobre  
la base del disposat en l'article 36 de la Llei Urbanística Valenciana.

Mancaria  de  sentit  procedir  en  aquests  moments  a  l'aprovació  d'aquesta  proposta  de 
programació que se sustenta en paràmetres urbanístics distints dels inicialment aprovats per 
l'Ajuntament  dins  de  l'expedient  de  revisió  del  Pla  General.  Això  suposaria  una  palesa 
contradicció entre ambdós acords municipals i  no podria qualificar-se aquest  programa d'un 
planejament modificatiu de l'existent quan, en realitat s'ajusta als paràmetres del Pla General de  
1982 i no podríem parlar de modificació d'un acord d'aprovació inicial d'aquest Pla General.

En conseqüència, en l'estat de tramitació del present Programa d'Actuació Integrada en el qual  
encara no s'ha superat  la fase prèvia de tramitació de la informació pública, i  no havent-se  
produït  un  acte  administratiu  d’aprovació  ni  havent-se  consolidat  cap  dret  a  la  concreta 
programació,  resulta  legalment  necessari  adaptar  aquesta  proposta  de  programació  a  les 
previsions contingudes en la revisió del Pla General i aquesta adaptació, donades les diferències  
en els paràmetres urbanístics empleats, passaria necessàriament per la redacció “ex novo” dels  
documents de l'Alternativa Tècnica,  reiniciar el  tràmit  des del  principi  i  deixar sense efecte 
l'actuat fins a la data.

9.- POTESTATS PÚBLIQUES DE PLANEJAMENT
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Íntimament relacionat amb el manifestat en l'apartat anterior, significar que el planejament i  
ordenació del territori és una funció i una potestat publica irrenunciable i que persegueix unes 
finalitats legalment amatents,  i en tal sentit  l'article 3 de la Llei Estatal del Sòl de 2008, es  
pronuncia
Article 3. Ordenació del territori i ordenació urbanística.
1. L’ordenació territorial i la urbanística són funcions públiques no susceptibles de transacció que organitzen i defineixen 
l'ús del territori  i  del  sòl  d'acord amb l’interés general,  determinant  les facultats  i  deures del  dret  de propietat  del  sòl  
conforme  a  la  destinació  d’aquest.  Aquesta  determinació  no  confereix  dret  a  exigir  indemnització,  llevat  dels  casos 
expressament establerts en les lleis.
L’exercici de la potestat d’ordenació territorial i urbanística haurà de ser motivat, amb expressió dels interessos generals que 
serveix.
2. La legislació sobre l’ordenació territorial i urbanística garantirà:

a. La direcció i el control per les Administracions Públiques competents del procés urbanístic en les seues fases  
d’ocupació, urbanització, construcció o edificació i utilització del sòl per qualssevol subjectes, públics i privats.

b. La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l’acció dels ens públics en els termes previstos per  
aquesta Llei i les altres que siguen d’aplicació.

c. El  dret  a  la  informació dels ciutadans i  de les entitats  representatives dels interessos afectats  pels processos  
urbanístics, així com la participació ciutadana en l’ordenació i gestió urbanístiques.

3. La gestió pública urbanística i de les polítiques de sòl fomentarà la participació privada.

En anàlegs termes es pronuncia l'article 3 de la Llei Urbanística Valenciana.

Això implica que la potestat  de planejament ha de servir,  com a funció publica que és,  als  
interessos  generals,  i  l'adopció  d'una  concreta  actuació  de  planejament  competeix  a 
l'Administració  Publica  que  legalment  té  atribuïda  aquesta  competència  i  aquesta  funció 
urbanística. Sembla perfectament justificat que l'ajuntament, com administració publica titular 
d'aquesta  potestat  de  planejament,  adopte  acord  en  el  sentit  que  una  iniciativa  privada  de 
programació s'adapte a les determinacions de la revisió del Pla General, tal com s'ha fet esment,  
ajustant-se a les mateixes, i això àdhuc a pesar del fet que aquesta proposta de programació  
s'ajuste a les previsions del Pla General àdhuc vigent i sense que això puga entendre's, tot el  
contrari,  com  una  decisió  no  motivada  o  arbitrària,  sinó  legalment  admissible,  plenament 
justificada en atenció a l'interès general i que, segons el parer de qui informa, no genera en el  
particular proponent dret a cap indemnització.”

Vist  l’informe  jurídic  emés,  i  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
d'Ordenació del Territori, en la reunió de 21 de març de 2012.

Atés que, obert el torn d’intervencions es `produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr.  Fuster  Mestre: “Nosaltres  sabem  que  aquest  assumpte  és  molt  important, 
davant la desestimació de l’alternativa tècnica del programa, i això possibilita que 
els veïns puguen constituir-se en agrupació d’interés urbanístic, que és el que volien 
des  del  principi,  i  de  la  qual  cosa  nosaltres  ens  alegrem.  Una  vegada  conegut 
l’informe  elaborat  pels  serveis  del  departament  d’Urbanisme,  volem pensar  que 
s’han  esgotat  totes  les  possibilitats  legals  de  no  tindre  cap  tipus  de  problema 
posterior amb l’alternativa tècnica; així ho vam preguntar en la comissió pertinent, 
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Comissió d’Ordenació del Territori,  i així se’ns va assegurar. Per tant, si és així, 
nosaltres recolzarem aquest dictamen.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres recolzament aquest dictamen perquè l’informe 
és molt contundent; falta un fum de documentació que exigeix la llei; i en aquestos 
termes no es pot acceptar la documentació.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És una problemàtica que s’arrossega des de fa molt  de 
temps,  com tots  sabem,  i  en  els  veïns  hi  havia  una  preocupació  molt  gran i  és 
evident que la proposta tècnica que es va presentar en el seu moment, va quedar 
deserta, com bé s’ha dit ací per la carència de molta documentació. Davant aqueixa 
carència  l’informe  tècnic  és  enderrocador  i  no  queda  altre  remei  que  tornar  a 
començar  el  procediment,  on els  mateixos  veïns tindran molt  a dir.  Per tant ens 
alegrem que a la fi els veïns puguen vore la solució a una problemàtica urbanística 
que  arrosseguen  des  de  molt  de  temps,  i  ara  sembla  ser  que  açò  puga  ser  el 
començament de la seua solució.” 

 Sr.  Aparisi  Romero: “Bé;  altra  vegada  anem de  la  mà.  Relament  jo  crec  que 
realment treballant pels propietaris i que aquest projecte vaja així; nosaltres votarem 
també a favor.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Estimar  les  al·legacions  formulades  contra  l'Alternativa  Tècnica  de  la 
mercantil  ROIG  URBANA,  SL,  i  desestimar  el  contingut  de  l'informe  emès  per 
l'expressada mercantil sobre aquestes al·legacions.

Segon.-  Desestimar  l'Alternativa  Tècnica  de  Programa  presentada  per  la  mercantil 
ROIG URBANA, SL pels següents motius, sobre la base de l'informe transcrit:

No reunir aquesta Alternativa Tècnica la documentació mínima exigida en l'article 126 
de la LUV, i, en concret,

• Proposició de terminis concrets per al desenvolupament de l'actuació integrada, 
tant  de  l'execució  de  les  obres  d'urbanització  com de  l'edificació  dels  solars 
resultants.

• Enunciat dels objectius complementaris a què es refereix l'article 124 de la Llei 
Urbanística Valenciana, amb expressa significació i esment dels compromisos 
que proposa assumir l’urbanitzador per sobre dels mínims legals.

• Mesures de control de qualitat i compliment de les normes de qualitat ambiental.
• Inventari preliminar de construccions, plantacions i instal·lacions la demolició 

de les quals o eradicació exigisca la posterior urbanització.
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• Estimació  preliminar  i  general  d'aquelles  despeses  d'urbanització  variables 
l'import de la qual, àdhuc sent repercutible als propietaris, no es puga determinar 
per la concurrència d'ofertes.

No aportar,  com resulta  legalment  preceptiu,  l'Estudi  d'Impacte Ambiental  i  l'Estudi 
Paisatgístic, documents, ambdós, que han de formar part de l'Alternativa Tècnica i han 
de ser sotmesos a informació pública de forma simultània juntament amb aquell, tal com 
es disposa en l'article 307 del ROGTU.

No justificar  aquesta Alternativa Tècnica el  règim i  tractament  de les preexistències 
edificatòries sobre la base del disposat en els articles 27 al 30 de la Llei Urbanística 
Valenciana la consideració de la qual resulta legalment necessària per a la determinació 
de la superfície real computable i l'Àrea de Repartiment d'aquesta actuació.

Mancar de la justificació de l'adequació i suficiència dels recursos hídrics.

Mancar el Projecte d'Urbanització presentat de documents que es consideren essencials 
tals  com l'Estudi de Trànsit,  prevenció de riscos d’inundabilitat,  sistema d'evacuació 
d'aigües residuals i sistemes de reutilització de les mateixes.

El Projecte d'Urbanització presentat manca de documentació alguna que garantisca la 
viabilitat  i  suficiència  de  tal  subministrament,  tant  d'energia  elèctrica  com  d'aigua 
potable,  mitjançant  l'aportació  dels  corresponents  informes  de  les  empreses 
subministradores.

No  resoldre  el  Projecte  d'Urbanització  el  tema  de  les  preexistències  de  xarxes 
d'instal·lacions  de subministrament  que alimenten  a  les  edificacions  existents  i  que, 
depenent  del  seu  grau  de  conservació  i  capacitat  podran  determinar  una  reparació, 
substitució o permanència de les mateixes, amb la minoració de costos d'urbanització 
que d'això pot derivar-se, així com tampoc s’establix una previsió d'aquells elements de 
la  urbanització  existents  resulten  aprofitables  o  compatibles  amb  l'ordenació  i 
urbanització proposada.

No acreditar-se ni justificar-se l'adequada solvència tècnica i econòmica del proponent, 
en els termes dels articles 122 i 123 de la Llei Urbanística Valenciana, ni justificar-se la 
constitució  de  la  garantia  provisional  exigible  segons  les  bases  particulars  d'aquest 
programa.

No ajustar-se l'alternativa de programa presentada a les determinacions  i paràmetres 
urbanístics referits a delimitació i superfície computable i aprofitament tipus que, per a 
aquest concret sector, es contemplen en el Projecte de revisió i Homologació del Pla 
General, inicialment aprovat per l'Ajuntament d'Oliva.
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Tercer.- Declarar desert el procediment de licitació per a l'adjudicació del Programa de 
l'Actuació Integrada del Sector 9 Tossal Gros, sense procedir a formular cap proposta 
d'adjudicació  i  sense  que  procedisca  l'obertura  de  la  proposta  jurídic  i  econòmica 
presentada,  deixant  sense  efecte  l'actuat  i  disposant-se  el  reinici  de  l'expedient  de 
programació una vegada que resulte inaplicable el règim legal de suspensió d'acords de 
programació amb ocasió de la tramitació de la revisió del planejament general.

Quart.- Notificar el present acord a la mercantil proponent, amb expressió dels recursos 
legalment procedents.

DESÉ. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES 
D’OLIVA 2012.

Vist que, amb data 21/05/96 es va aprovar per la Conselleria de Medi Ambient el primer 
text d’aquest Pla Local, en el qual només es zonificaba en els mesos d’estiu; amb data 
27/02/97, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació amb caràcter anual i que es 
va publicar en el BOP núm. 94 de 22//04/97; amb data 01/03/05 es va aplicar l’ordre de 
2 de març de 2005 (DOGV núm. 4959 d’1/03/05) sobre mesures extraordinàries durant 
Setmana  Santa  i  Pasqua;  i  amb  data  27/04/06  es  determinen  les  noves  directrius 
d’elaboració del Calendari,  aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 
27/04/06, i que es va ratificar la Conselleria de Territori i Habitatge el 6 de maig de 
2006 (Amb registre d’entrada general de l’Ajuntament núm. 7905 de data 16 de juny).

Vist  l’expedient  de referència  i  la documentació que conté,  que és la que tot  seguit 
s’indica:

• Certificat del Ple del Consell Local Agrari de data 28/02/12, referent a l’acord de 
la sessió de 23/11/11 sobre les variacions per a l’any 2012, pel que fa als punts:
1.1.- Àmbit. 1.2.- Organització de les activitats de crema. 1.3.- Vigilància, i 1.4.- 
Calendari de 2012, i

• Actualització del Pla Local de Cremes Oliva 2012, elaborat per la Sra. Carmen 
Santonja  Benito,  enginyera  tècnica  agrícola  municipal,  aprovat  pel  Consell 
Local Agrari amb data 23/11/11, amb data d’actualització de 07/03/12.

Vista l’actualització del Pla Local de Cremes d’Oliva 2012, que consta de l’extracte de 
Pla de Cremes aprovat en 1997, del calendari de Cremes per a 2012, i del certificat del 
Consell Local Agrari de 23/11/11.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 15 de març de 2012, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’actualització del 
Pla Local de Cremes.
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Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell Gómez: “Ja fa més de dos mesos que va el díptic del pla de cremes 
donant  bacs  per  tot  el  poble.  Ja  ho  vam manifestar  el  plenari  passat,  i  ho vam 
denunciar,  que  s’havia  repartit  el  pla  de  cremes  de  2012,  sense  abans  haver-lo 
aprovat ací, en el plenari. És la segona vegada, i que ja ho denunciem, que s’usurpa 
les  competències  del  plenari  d’aquest  ajuntament.  ja  sé  que  a  vosté  li  agrada 
governar per decret de l’Alcaldia, i no li agrada fer partícips als partits de l’oposició 
en les decisions que són importants per a la nostra ciutadania; per això li pregue que 
almenys les coses que s’han de ratificar  en el  plenari,  i  s’hagen d’aprovar en el 
plenari,  que ho faça en efectiu;  i  no vulneren altra  vegada les competències  del 
plenari.  Pel  que fa a la votació,  ho avance,  clar  que sí  votarem a favor.  Sí que 
m’agradaria fer un incís, Sr. Aparisi, sobre el fer d’anar tots junts de la mà. Haurà 
comprovat que nosaltres sempre ens agrada ser partícips, i per això els demanem 
que moltes coses que es fan per decret de l’Alcaldia i són importants per a la nostra 
ciutat,  es porten al plenari,  i que les vote el plenari. Nosaltres per fer feina i per 
participar i ajudar pel nostre poble, mai li direm que no. I sempre que les coses que 
es porten ací siguen a favor dels nostres ciutadans, no ho dubte, clar que votarem 
que sí. Faltaria més. El que no votarem que sí és a coses que estem completament 
segurs que no són en benefici dels ciutadans, ni els que estan ací, ni els que no estan. 
Això evidentment tindrem criteris diferents. I com abans, si és per pujar impostos, 
evidentment jo li he de dir que no, perquè en època de crisi no és el moment.”

 Sr.  Sánchez  Gámez: “Li  recorde  que  en  la  Comissió  de  Foment  Econòmic  va 
quedar clar que va ser un error de la tècnic de medi ambient, no va ser del Partit 
Popular. La xica va córrer tots els passos que calia; ho sabia conselleria, ho sabien 
tot;  va quedar  clar en conselleria,  si  no parla  amb la teua companya que estava 
aquell dia allí; i va quedar tot massa clar. Tots som persones; tots ens equivoquem.”

 Sra. Morell Gómez: “No vull donar-li les culpes, Sr. Sánchez, està malinterpretant-
me. Vosté és el responsable de la tècnica a qui vosté li dona les culpes; però és que 
els regidors som responsables dels nostres treballadors. No li done les culpes, només 
li dic que això és la seua responsabilitat; i l’única cosa que demanem és que almenys 
facen l’esforç de no tornar a usurpar el paper i les competències del plenari. Veu 
com jo dic que si fan alguna cosa que no està ben feta donen les culpes al del costat? 
Veu com és veritat?  És que mai  són responsables  de res.  Ara hui és la  tècnica. 
Diculpe, la tècnica és seua i està sota les seues ordres. No li tires les culpes, i no vull  
fer d’açò un debat ampli. És qüestió de responsabilitat. Jo crec que el més normal és 
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assumir-ho, dir que és un error, i que intentaran que no n’hi haja una tercera vegada. 
I ja està. No vull obrir més debat.”

 Sr.  Sánchez  Gámez:  “Li  torne  a  repetir  que  estava  la  seua  companya  allí.  La 
tècnica, jo li vaig demanar que cobrira totes les passes pertinents, va fer totes les 
passes que tocava; i se’n va deixar un. Què fem, la matem? Tu no t’has equivocat 
mai?”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  l’actualització  del  Pla  Local  de  Cremes  d’Oliva  2012,  amb  el 
contingut que consta en l’expedient.

Segon.- Donar compte de l’acord a l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient d’Oliva, i a 
la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, als efectes oportuns.

ONZE. CANVI DE DENOMINACIÓ DE CENTRE PÚBLIC.

Vista  la  instància  presentada per Rafaela  Reig Catalá,  com a presidenta  del Consell 
Escolar del Centre FPA Oliva, el dia 13 de febrer de 2012 (reg. entrada núm. 1.610), en 
el qual informa que en reunió que va tindre lloc el divendres, 3 de febrer, el Consell 
Escolar del Centre va aprovar per unanimitat que l’actual Centre FPA Oliva premnga 
com a nova denominació la de “Centre d’FPA Serafí de Centelles”

Vist  que  el  nom proposat  correspon al  comte  d’Oliva,  Serafí  de  Centelles,  un dels 
protagonistes més rellevants de la història de la nostra ciutat, i de la política i cultura 
valenciana del segle XVI.

Vist que d’aquesta forma es donen  les condicions adients per conservar en la memòria 
de la  ciutat  el  nom d’un dels  seus  personatges  més  destacats,  i  honorar  així  el  seu 
record.

Atés que, la Comissió  de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 22 
de març de 2012, va emetre dictamen favorable sobre la proposta presentada.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Aparisi Romero: “Realment en la comissió es va portar per part del Consell 
Escolar del FPA el fet de tindre la denominació Serafí de Centelles, i pràcticament 
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per unanimitat es va dir que sí. Tindre l’orgull que un centre de la nostra població 
porte per nom el d’un personatge tan important de la història d’Oliva, i que quede ja 
en constància per a sempre, no es podia perdre l’oportunitat. Donar les gràcies al 
Consell Escolar per l’oportunitat.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  fer  un aclariment  al  respecte;  supose  que la  gent 
estarà dient centre d’adults, en l’actualitat hi ha dos centre d’adults, un de titularitat 
de la conselleria i l’altre de titularitat municipal. El canvi de nom és una cosa que 
s’està  reivindicant-se  des  de  fa  molts  anys,  i  en  realitat  jo  sé  que  les  meues 
companyes estaran molt satisfetes d’aquesta decisió, presa per unanimitat, perquè a 
banda de canviar el nom del centre, una cosa que es volia, també era per diferenciar 
el nom d’aquestos dos centres, un continuarà sent “Joanot Martorell”, el de titularitat 
municipal, i el de titularitat de la conselleria serà el nou nom.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda:

Primer.- Que el Centre d’FPA Oliva porte per nom “Centre d’FPA Serafí de Centelles”

Segon.- Que es comunique aquest acord a tots els organismes i instàncies pertinents per 
al seu registre i utilització oficial a partir de la data de l’acord.

DOTZE.  PROPOSTA  DEL  GRUP  PARTIT  POPULAR,  SOBRE 
CANALITZACIÓ DEL RIU MOLINELL EN LA SEUA EIXIDA NATURAL.

La Sra. alcaldessa indica que s’ha de ratificar la inclusió en l’ordre del dia perquè no 
s’ha dictaminat.  Per tant, abans de començar votarem la ratificació de la inclusió en 
l’ordre del dia. 

Sotmesa  a  votació  la  inclusió  de  l’assumpte  en  l’ordre  del  dia,  voten  a  favor  els 
regidors, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez,  Sr.  Escrivá  Tormo,  Sra.  Gascon  Escrivá,  Sr.  Fuster  Mestre,  Sra.  López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. 
Maria  Consuelo  Escrivá  Herraiz  (16  vots  favorables:  7  del  Grup  PP,  6  del  Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent 
d’Oliva);  s’abstenen els regidors Sr. González Martínez,  Sra. Torres Pérez,  Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza Cots (5 abstencions  del  Grup Bloc-Compromís). 
Conseqüentment, s’entra en el seu estudi i debat.

Vista la proposta que presenta el portaveu del Grup PP amb data 9 de març de 2011, 
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sobre  la  solució  immediata  i  urgent  de la  problemàtica  actual  del  riu  Molinell,  que 
afecta a la platja de les Deveses.

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez: “En primer lloc vull explicar la nostra abstenció. Ens hem 
abstingut  perquè  pensem  que  una  qüestió  d’aquestes  no  és  una  qüestió  de 
posicionament davant d’algun tema sinó que és una qüestió important, a estudiar i 
on  volem  tindre  davant  els  tècnics  municipals  per  preguntar.  És  una  qüestió  a 
estudiar profundament; és una qüestió important. No és una qüestió per portar a un 
plenari sense haver-nos assessorat primer pels tècnics de la casa. I en segon lloc 
també perquè som coneixedors que aquest tema s’ha deixat a l’Agenda Local 21 
perquè l’estudie, i no sabem per què ara tanta pressa amb això. En segon lloc vull 
manifestar-los, i  avance, el vot en contra del Grup Bloc-Compromís,  una per les 
formes en què s’ha portat això, i l’altra perquè estem radicalment en contra de posar 
dues pantalles de formigó per canalitzar el riu Molinell, el riu d’eixida de la marjal, 
allí en mig de l’arena. Pensem que això no va a favor dels interessos ni ecològics, ni 
mediambientals, ni turístics, contràriament al que s’està dient últimament, sinó que 
va  en  contra  dels  interessos  mediambientals,  dels  interessos  ecològics,  i  dels 
interessos turístics; perquè a Oliva ja tenim l’experiència, la mala experiència del 
que va significar una cosa semblant, el venturi de la séquia del Vedat. I per tant 
nosaltres estem en contra de posar dues pantalles de formigó, insistesc, com marca 
el  que ací  diu informe,  en la  documentació  que ens  adjunten,  un informe sense 
firmar, quatre fulls, amb dues fotografies i un dibuixet. Pensem que el plantejament 
és poc seriós. La seua desembocadura natural en aquest moment és aqueix viratge 
que fa, així ho ha dit Costes, és una cosa que es produeix de tota la vida; el riu 
estava abans de les edificacions, i dels negocis turístics. Poden haver solucions més 
blanes, però no la inclusió de pantalles de formigó per canalitzar la desembocadura. 
Probablement  això atenga a  altres  tipus d’interessos  i  no un interés  turístic  i  un 
interés  mediambiental.  Per  tant,  nosaltres  no  podem  estar  a  favor  d’aquest 
plantejament retrògrad i desfasat; pensem que aqueixa despesa, de 60.000 euros, és 
una despesa inútil i que es podria dedicar a altres qüestions.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que jo,  per part  de Gent d’Oliva,  votaré en 
contra de la proposta aquesta. No em vam tindre prou amb un venturi, volem un 
altre venturi? Però és que la diferència que hi ha entre aquest venturi que es proposa 
ara, i el que ens porta mal record, el del riu del Bullent o séquia del Vedat, és que a 
més  aquest  l’hem  de  pagar  els  olivers  i  oliveres.  60.000  euros;  10  milions  de 
pessetes, per a canalitzar la desembocadura del riu Molinell, quan en realitat hi ha 
altres  solucions  molt  més  econòmiques  i  que  impacten  molt  menys  en  el  medi 
ambient.  Per tant  és evident  que la solució que es proposa,  independentment  de 
l’impacte ambiental que té, és evident que també el tindria turístic, en contra; i per 
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tant ací l’única solució que es proposa és per a salvar un poc l’expedient i acabar en 
un moment donat el més prompte possible amb les molèsties d’algú, que a la millor 
té algun negoci en la zona aqueixa. Així de clar. És que si no, no entenc la premura i  
la necessitat tan gran per redreçar d’aquesta forma que es pretén el llit del riu; una 
cosa que les desviacions, com bé s’ha dit ací, són naturals, mira si fa temps que 
existeix el  riu, i  despenent de la temporada o els  temporals,  la veritat  és que es 
desvia la canalització aqueixa, igual que es desvia la canalització del riu Bullent, 
que també es desvia i ahí ningú es queixa. És evident que sí que estem a favor que 
s’actue, i que s’actue amb urgència, si hi ha una desviació tan gran, o que afecte 
sobremanera en algun moment, per molèsties o pel motiu que siga; però no amb una 
solució com aquesta. Una solució tan dura com aquesta, que estem parlant d’un mur 
de formigó, un a cada costat, de 95 metres de llarg, amb blocs de formigó que pesen 
més de 1.700 quilos; per l’amor de Déu, què volem fer? El mur de Berlín, ara? No. 
Per tant no. Aquesta solució, Gent d’Oliva li diu que no; a altres possiblement sí, 
però a aquesta no.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que nosaltres, Projecte Oliva, no disposem 
de l’informe, no sé perquè no està en la documentació; però en tot cas la proposta de 
Projecte Oliva seria que es quede sobre la mesa, perquè nosaltres entenem que sense 
els informes tècnics municipals no anem a prendre una decisió; és important que 
s’estudie bé, que es vegen les conseqüències que puga haver, a favor i en contra, i 
després decidir.”

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres també volíem proposar el mateix; nosaltres tampoc 
tenim la documentació completa i només tenim aquestos dos full; la veritat és que 
ens hem quedat un poc sorpresos davant el que han comentat la resta de companys 
del que es pretén fer a l’eixida de la desembocadura del riu del Molinell. A nosaltres 
ens hauria agradat que açò s’haguera pogut parlar en una Comissió d’Ordenació del 
Territori que és on es poden parlar aquestes coses, estem assessorats pels tècnics 
municipals  del  departament  d’Urbanisme,  on es  pot  comentar  i  on es  poden fer 
propostes d’idees que siguen menys dures i que tinguen una altra visualització de 
cara a la gent. La nostra proposta en definitiva està basada en el fet que si vostés ho 
consideren es quede sobre la mesa, que ho tractem en una propera comissió, i a 
partir d’ahí que isca un dictamen, com siga, i que vinga a un plenari.” 

 Sr. Morera Romaguera: “En primer lloc li contestaré al Sr. Salazar, perquè no sé 
si vosté s’ha llegit l’estudi que s’ha fet sobre el riu del Molinell; i pense que no sé si 
vosté és sabedor que el riu del Bullent es redreça sempre que es doblega. Per quin 
motiu?  Jo li  explique,  perquè quan n’hi  ha una degradació,  quan el  riu  crea un 
meandre, el meandre actua sobre les dunes. Vosté sap, Sr. Salazar que les dunes per 
tanyen al LIC? Sap què és el LIC? El LIC és Lloc d’Interés Comunitari, que és un 
sistema ecològic que ha d’estar sempre d’una forma resguardada i preservat, sempre 
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que e spuga. Està clar que el riu pot deambular a dreta i esquerra, com diuen, però 
sempre s’ha de contemplar si es fa mal a part de la naturalesa. Moltes vegades la 
naturalesa es degrada i aqueixa degradació hi ha vegades que és per un inici de la 
mà de l’home, i altres vegades perquè la naturalesa reverteix. Aleshores vosté creu 
que no és correcte que quan es puga no es prenguen els mitjans necessaris per poder, 
en aquestos casos, actuar? Després, ahí, Sr. Salazaar, no hi ha cap mur de Berlín. Si 
vosté s’ha llegit el projecte, és un mur que serà a nivell de terra, simplement perquè 
el riu no deambule a dreta i esquerre, i faça el mal que està fent en aquella zona. Una 
altra, molt important és que jo pense que vosté no estpa actuant de mala fe, i pense 
que té les seues raons; però jo en un temps passat, en un altre ple que va haver, vosté 
va defensar a capa i espasa el projecte que hi havia d’emportar-se l’oficina de la 
marjal a Pego, i pense que no seria perquè tenia vostè ahí un familiar de primer grau, 
treballant allí, que hauria de fer 20 quilòmetres més. No ho sé. I li dic a vosté una 
altra cosa més. Igual no s’ha llegit massa bé el projecte, que sí que val uns diners, 
pe`ro en cap moment es demanen diners a cap persona d’Oliva. Aqueix projecte és 
perquè ací s’estudie, que es veja si és viable, i portar-lo a qui? A l’òrgan gestor, que 
és Costes, que és qui ha de fer aqueixa feina. A més, no és un venturi, és simplement 
un llit amb una amplitud considerable, no té a la part de baix ni pedra ni cap altra 
cosa perquè el  riu puga enfonsar-se,  puga treballar  com si  fóra un llit  natural,  i 
després està creant-se un vials per a serveis d’urgència, en cas d’alguna necessitat, 
que la platja d’Oliva té 8.800 metres, puguen actuar per ahí els serveis d’urgència 
que calguen. Altra cosa seria la necessitat imperiosa que té. Perquè aquest riu, des 
de 2011 ja ha fet tres viratges cap al nord, i en aqueixos tres viratges, el primer en 
abril de 2011, l’anterior govern ja va actuar, i vam tindre seriosos problemes, perquè 
com és un riu que està en el límit de les dues províncies i els dos termes, des de 
Dénia va pensar que estaven ocupant la zona del seu territori, ens van denunciar i va 
haver problemes que després es van poder resoldre. Després, en setembre de 2011 
va tornar a fer un viratge i va començar a rosegar els muntanyars d’aquella zona, i  
no sé si vostés han vist algunes fotos que s’han publicat en els periòdics, però estan 
ací i vostés poden vore que estan rosegant les dunes. Pense que el grup que pense jo 
que és un grup ecologista i està en pro, no hauria de consentir això; a voste li vaig 
donar compte de com estava la situació, i el vaig convidar que vinguera a vore-ho, 
Sr. David; per quin motiu? El vaig convidar que vinguera a vore-ho perquè hi havia 
una  degradació  de  la  naturalesa,  i  aquesta  degradació  és  constant;  aleshores,  no 
podem en cap moment vore com el riu vaja de la forma que ell vulga i degradant la 
naturalesa. És el que pense jo. Que Costes diu que el riu pot deambular, a mi em 
sembla molt correcte, que deambule per la platja, però no quan està degradant en 
aquestos  casos,  com  està  degradant  el  muntanyar,  muntanyars  que  són  dunes 
primàries de formació; i això és un atemptat a la naturalesa i un atemptat al nostre 
sistema dunar.”

 Sr. González Martínez: “Mire, vosté ja em té acostumat al fet que vol clavar el 

Pàgina: 61



clau pel cap. Endavant, Sr. Morera. Jo no dic que les dunes no li importen a vosté, 
Sr. Morera, però li importa una altra cosa; i ho dic tranquil·lament. I que no haja 
anat amb vosté a vore-ho, no vol dir que no haja anat. Ahir mateix vaig estar allí. Ja 
fa  cinc  vegades  que  he  anat;  però  no  tinc  gana  d’anar  amb  vosté,  perquè 
evidentment sé el que va a dir-me, ho entén, Sr. Morera? Què li diu Costes? Que el 
riu sempre ha estat ahí, i que el riu divaga; què és divagar? Un sistema de defensa de 
la dinàmica litoral perquè el marejol no entre dins i no salinitze la marjal; la marjal, 
el  recurs  turístic,  que com vosté  també és ecologista,  supose,  també el  valorarà. 
Perquè a més d’un recurs mediambiental  importantíssim i  de primer ordre,  parc 
natural i és un recurs turístic; falta explotar-lo i posar en valor a nivell turístic, però 
és un recurs turístic molt important. I el riu, perquè no entre l’aigua, el sistema que 
té de defensa és anar virant, perquè no salinitze la marjal. I això no ho dic jo, li ho 
diu a vosté Costes, i a mi m’ho han dit molts biòlegs. Això m’ho han dit.  M’he 
assessorat.  No vulga clavar  el  clau pel cap.  Quina pressa té  a portar això? I els 
tècnics municipals? Tenim tècnics municipals que són experts en la matèria. Hi ha 
un arquitecte tècnic que a més ha anat a cursos de formació i és molt expert en 
aquestes  coses,  que està  fent  informes i  fa  poc ens  va presentar  ací  un informe 
magnífic, que vam lloar tots, sobre el tema de la Gallinera. Per què no li redacten a 
vosté els tècnics municipals aquest estudi? Què passa? Que no es fiava vosté del que 
li feien? Perquè ens presenta vosté aquest informe? Informe, un plànol i tres fulls, 
amb fotos i  el  text  no arriba  a un full.  60.000 euros? Deu costar  60.000 euros, 
segurament costarà 60.000 euros. Això no és un informe, i disculpe, Sr. Morera. Qui 
firma  l’informe?  No el  firma  ningú.  Ací  posa  quota  no  se  què.  Una  assessoria 
externa. Que no tenim tècnics en la casa? Segurament li haurien fet un informe molt 
més complet que això, perquè per a mi això no té la categoria d’informe, li ho puc 
assegurar; un informe ha d’especificar quin és l’impacte, quines són les alternatives. 
No compte amb nosaltres per clavar allí dues pantalles de formigó, al nivell que siga 
en mig de la  mar;  no compte  amb nosaltres.  Perquè a  més això  és  innecessari, 
totalment innecessari. Si vol deixar-ho sobre la mesa i ho parlem en una comissió, 
amb els tècnics davant, i ho debatem més temps, bé; si no, ja sap que tindrà el nostre 
vot en contra.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  no  sé:  de  cop  i  volta,  el  Sr.  Morera  s’ha  fet  més 
ecologista que ningú. No és que em desagrade la idea, però bé. Jo sí que sé el que 
vol dir LIC; no sé si sabrà vosté el que vol dir LIC, Lloc d’Interés Comunitari. I 
també, que forma part  la desembocadura del drenatge del parc natural,  i  està en 
l’entorn del parc, i en forma part. No sé si vosté també ho sabrà això. I em pregunta 
a  mi  si  les  dunes;  no  m’estire  de  la  llengua,  perquè  jo  li  preguntaria  si  en 
desaparéixer  part  de  la  duna  allí,  una  vegada  ja  fa  molts  anys,  vosté  no  s’ha 
assabentat de res pel que es veu, i ara sí que se n’assabenta si el riu se l’emporta. No 
m’estire de la llengua. Ara, em pregunta si no estic per la labor d’actuar quan això 
ocorre; clar que sí, però no amb una solució tan dràstica i tan dura com aquesta, fer 
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ahí una espècie de mur de Berlín, de venturi, com vulga dir-li. Ja hem tingut una 
experiència molt negativa amb els venturis ací a Oliva, en les desembocadures dels 
rius, en aquest cas del riu Bullent, que efectivament que es redreça i es doblega; 
però vaja vosté hui a vore com està el caixer del riu Bullent a vore si ix recte de cara 
a la mar; de vegades ix recte i de vegades ix de costat; de moment està eixint de 
costat. Per tant, és una eixida natural que es dóna com es dóna, per conseqüències 
meteorològiques i altres. I ara el que més m’ha agradat és que si jo vaig defensar 
l’oficina del parc natural amb tanta vehemència, perquè resulta que la meua dona és 
la que treballa allí. Jo que sàpiga que no vaig ser el primer a denunciar la situació, ni 
el  motiu  pel  qual  va  desaparéixer  l’oficina  del  parc  natural,  que  d’això  la  seua 
alcaldessa li ho sabria dir fil per randa; per això consta en documents el motiu que 
haja desaparegut aqueixa oficina. Jo no ho vaig defensar per això, ho vaig defensar 
perquè Oliva perdia un servei; ni més ni menys; i no perquè la meua dona estiguera 
ahí; la meua dona està a Pego. Li puc dir que des d’on vivim nosaltres, a Pego, quasi 
està més prop que on estava treballant. Per tant no vulga mesclar-ho tot.- .Jo no ho 
vaig defensar per això,  perquè estava la meua dona treballant,  l’oficina del parc 
natural; però estic segur que voste s’ha alegrat que la meua dona no estiga treballant  
ahí,  en  l’oficina  del  parc  natural,  i  també,  a  conseqüència  d’axiò,  que  haja 
desaparegut l’oficina d’ahí, amb totes les conseqüències i perjudicis que porta que 
en requerir el servei aquest, s’han de desplaçar a Pego; això també estic segur. I si 
vol que continuem parlant de dunes, continuem parlant de dunes.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, jo no sóc l’alcaldessa del Sr. Morera. Possiblement 
seua tampoc, però sóc la del poble, perquè així ho han decidit les urnes. Davant les 
qüestions que es plantegen. Vol parlar sr. David? Bé doncs, parle vosté.”

 Sr.  González  Martínez: “Li  recorde  que  les  urnes  no  trien  l’alcalde,  el  tria  el 
plenari.”

 Sra. alcaldessa: “Doncs moltíssimes gràcies, Sr. González, per haver-me triat vosté. 
Davant la proposta del que s’ha manifestat per part del Sr. Morera, no hi ha cap 
inconvenient que es vote deixar-ho sobre la mesa; cap. L’estudi, el treball que ha fet  
el  Sr.  Morera  al  respecte  és  un  dossier  molt  gran,  moltes  hores  de  treball,  de 
gestions, de viatges, i vostés encara s’atreveixen contínuament a dir-li que no està 
fent res al respecte. No passa ers, Sr. Morera, el treball seu està fet i ben fet; que es 
quede sobre la mesa, i jo espere que siguen capaços de millorar-lo. Votem que es 
quede sobre la mesa.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar l’assumpte sobre la mesa.

TRETZE.  PROPOSTA  DEL  GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL,  SOBRE 
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DESTINACIÓ DE LA PART DE RECAPTACIÓ PER L’INCREMENT DE L’IBI 
URBÀ A OLIVA.

Vista la proposta del Grup Socialista Municipal d’Oliva sobre l’assumpte de l’epígraf.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell Gómez: “M’agradaria llegir l’exposició de motius, que justifica el per 
què  de  la  presentació  d’aquesta  moció,  però  abans  de  llegir-la,  que  és  el  que 
normalment es fa, m’agradaria fer un incís; crec que és evident la situació de crisi 
que estem patint  des de fa  tres anys,  i  els  efectes  que està  tenint  en els  nostres 
ciutadans. Ja fa més de dos mesos que des del Grup Socialista hem llançat al govern 
local, per això de la participació Sr. Aparisi, que des de l’oposició també participem, 
a la Comissió d’Hisenda del mes de gener, una série de mesures per tal d’ajudar els 
ciutadans davant l’increment del 10% de l’IBI urbà. Ja han passat més de dos mesos 
i no hem tingut resposta per part del Grup Popular, la qual cosa demostra la falta 
d’interés per ajudar i generar ocupació a la nostra ciutat. Van pujar els impostos, i el 
Partit Popular no va fer res; han pujat el nombre d’aturats, perquè si comparem la 
taxa de febrer de l’any passat i  la d’ara,  hi  ha 2.727 aturats  ara,  que suposa un 
increment de més de 50 aturats en el mes de febrer d’enguany. El Partit Popular, ja  
ho he comentat en el primer punt, va presentar aquell  famós decàleg, davant del 
notari, amb el lama més treball i menys impostos. Què ha fet el Partit Popular? Res 
no; el que ha fet ha sigut el contrari; ha sigut vindre ací hui a proposar que siguen els 
nostres ciutadans els qui paguen el forat econòmic que vostés han generat. Això han 
fet, traslladar la seua incompetència, i hi dic clar i de forma senzilla, i ho torne a dir,  
traslladar la seua incompetència a la ciutadania. Ara sí que llegiré la part expositiva 
que hi  ha  en la  moció,  que  diu:  El  passat  30 de desembre  el  Partit  Popular  va 
aprovar el RDL 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària, i 
financera,  per  a  corregir  el  dèficit  públic.  Un  dels  punts  més  importants,  i  que 
suposarà una càrrega econòmica indiscriminada per als ciutadans és la pujada de 
l’IBI urbà per a 2012 i 2013. Concrement per a la nostra ciutat suposarà una pujada 
del 10% en els rebuts dels anys 2012 i 2013, i afecta la totalitat d’immobles de la 
nostra localitat,  sense cap tipus d’excepció, ni bonificació per a aquells ciutadans 
que més estiguen patint els efectes de la crisi. Des del Grup Socialista no podem 
tancar  els  ulls  davant  la  pujada indiscriminada d’impostos,  que no farà  més que 
ofegar  els  nostres  ciutadans  i  ciutadanes.  No  podem  consentir  que  els  més 
perjudicats siguen, una vegada més, aquells que menys tenen i que en pitjor situació 
econòmica es troben. Actualment el pacte territorial  per al foment de l’ocupació, 
conegut com PACTSAFOR, es troba totalment paralitzat i incomplint els objectius 
pels quals va ser creat;  per això és necessari que des de l’administració local es 
dissenye el pla d’ocupació local, amb dotació econòmica deriva d’aquest increment 
de l’IBI urbà, destinat prioritàriament per a les famílies i persones que es troben en 
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una situació social critica, amb l’objectiu de genera ocupació i activitat econòmica 
local.  Totes  aquestes  mesures  van  encaminades  a  no  ofegar  econòmicament  als 
ciutadans i ciutadanes, evitar que les famílies de la nostra ciutat puguen perdre les 
seues vivendes, i fomentar l’ocupació i productivitat del sector econòmic local. No 
voldria repetir  les propostes perquè ja s’han llegit  clarament;  sí  que m’agradaria 
matisar  que  han  fet  unes  modificacions  respecte  a  l’original  en  la  Comissió 
d’Hisenda, que van fer les correccions,  perquè hi havia uns problemes jurídics a 
l’hora de plantejar les propostes; es van corregir, o pense que es van corregir. Ara 
crec que no hi ha cap problema jurídic i pot passar-se a votació.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres hem vist la moció del Partit Socialista. Ja ho vam 
comentar  en  la  Comissió  d’Hisenda,  sobre  el  fet  que  hi  havia  unes  parts  que 
consideràvem que sí que eren importants, com el tema del banc de la terra i el tema 
que es pugueren partir els rebuts de l’IBI trimestralment o semestralment, com va 
esclarir la interventora i la tresorera, però que hi havia una cosa que jo no la veig 
clara pel que fa la tema de la creació d’una línia d’ajudes bàsiques, per als ciutadans 
més necessitats.  Jo entenc  que aqueixa situació,  abans d’aprovar  aquesta  moció, 
s’hauria de plantejar quins criteris plantegem quan parlem dels més necessitats; i la 
pèrdua  de  les  vivendes,  tal  vegada  la  gestió  en  els  bancs  podria  ser  molt  més 
operativa que el tema de si no es paga un rebut s’embarga la casa, no crec que siga 
així. Aqueix paràgraf sí que li vaig demanar, per favor que davant del dubte que 
intentaren perfilar un poc més, si volien tindre el recolzament de Projecte Oliva. Pel 
que fa al disseny i aplicació d’un pla local d’ocupació, destinat a prioritzar, nosaltres 
vam plantejar que sí que ens semblava bé que hi haguera un pla d’ocupació local de 
recolzament al emprenedors i autònoms, i persones que puguen formar-se alhora que 
estaven treballant, però li demanàvem més concreció en aqueix pla local d’ocupació. 
Per tant, he de dir-li que Projecte Oliva, volent votar a favor de la seua moció, ens 
abstindrem perquè els dos primers paràgrafs no els acabem de tindre clars. No és un 
no rotund a la moció, però sí als dos paràgrafs primers que no veig del tot clars.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Per  fer  un  aclariment  només.  És  un  compromís;  el  que 
votarem ací és que el plenari agarra el compromís de portar a terme una sérei de 
mesures  per  ajudar  els  nostres  ciutadans.  És  veritat  que  ací  s’ha  de  treballar 
moltíssim, perquè s’han d’establir una série de criteris, de prioritzacions, les coses 
no es poden fer; això no vol dir que demà el tinguen, sinó que comencem a establir 
una série de criteris per poder treballar en aquestes línies. Per què es presenta ara? 
Perquè s’estan elaborant els pressupostos. El compromís que ací demanem és que 
ara que la regidora d’Hisenda està elaborant els pressupostos, que tinga en compte 
una partida pertinent per poder portar a cap aquestes idees, aquestes propostes. És 
veritat, s’ha de treballar moltíssim, i per això jo espere que en els pròxims dies es 
convoque una Junta de Portaveus, o el que calga, per poder treballar i desenvolupar, 
i que açò no es quede només en mera paraula, que això siga una realitat.”
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 Sra. Gascón Escrivá: “Jo volia contestar a la Sra. Morell, referent a l’IBI; és l’estat 
qui ens ha imposat el 10% per a 2012 i 2013. Nosaltres, a partir de 2014, el que 
farem serà incrementar un cinc per cent.”

 Sra. alcaldessa: “Per a resoldre un poc açò, o intentar la moció presentada pel Grup 
Socialista,  l’altre  dia  en la  Comissió d’Hisenda ja  vam dir  que calia  un poc  de 
seriositat i d’estudiar un poc la moció, que estava rebolicada i que hi havia coses 
jurídiques que s’havien escrit; i una cosa és el que s’escriu i després ve quan un s’ha 
d’assessorar i vore quina és la realitat. En primer lloc, pel que fa a la part expositiva, 
a mi m’agradaria dir-li Sra. Morell, que a l’hora de redactar mocions, que ara acaba 
de dir que és perquè ho tinguen en compte i tal. No, Sra. Ana, una moció és una 
moció. En la part expositiva voldria dir-li que un partit no pot aprovar mai un RDL, 
ho  aprova el  govern  de  l’estat;  siga  del  color  que  siga.  Si  un  partit,  qualsevol,  
socialista,  Bloc,  Gent  d’Oliva,  qualsevol,  puguera  fer  RDL,  ací  en  tindríem  un 
cabàs; per tant, ja comencem a patir un poc els efectes del mal. Després m’agradaria 
dir-li,  pel que fa a la part expositiva,  en referència  al  PACTSAFOR, paralitzat  i 
incomplir, sap que el pla de contractació del RDL ho impossibilita; això ho sap? 
Pense que el RDL hauria de llegir-lo ben llegit. Diu que en l’administració local es 
dissenye  un  pla  d’ocupació  local,  amb  la  dotació  econòmica  derivada  d’aquest 
increment  de l’IBI urbà.  Acabem d’aprovar  un pla  d’ajust.  Pel  que fa  a  la  part 
dispositiva, en el primer punt, la creació d’una partida a càrrec dels pressupostos 
municipals, amb dotació econòmica, i després redacta els apartats. A mi m’agradaria 
que si això és així de fàcil redactar-ho, que adquirira vosté mateix un compromís, 
dels capítols II i IV, a qui llevem. Diga-ho, per favor, perquè jo sóc la primera que 
una cosa ben feta, ben redactada com cal, es tirarà endavant; però diga’m a qui vol 
que llevem del capítol II i IV. Llevem a uns i posem als altres? Què fem? Una moció 
no es presenta de forma alegre.  La creació d’una línia d’ajudes bàsiques, la Llei 
d’Hisendes Locals no preveu això. Com pot vosté materialitzar-ho? M’agradaria que 
vosté  mostrara ací  com ha de materialitzar  aqueix aspecte.  I  després,  perquè els 
ciutadans  més  necessitats  puguen  evitar  la  pèrdua  de  les  seues  vivendes  per 
embargaments a causa de la impossibilitat de fer front als seus tributs. Primer, si es 
bonificaren els tributs seria una bonificació encoberta, cosa que prohibeix la llei; i 
després, a mi m’agradaria que vosté em traguera una vivenda, només una, que haja 
estat embargada per no pagar els tributs. Jo ho he consultat.  Mai una vivenda ha 
estat embargada per no pagar tributs. Que conste en escriptura i per a una posterior 
venda haja de pagar-se el tribut, per suposat que sí, però embargar una vivenda per 
no pagar els tributs, això mai. Després, el que fa referència al pla local d’ocupació, 
continue dient-li i li torne a repetir, va en contra del decret. Perquè el que proposa és 
una reducció el RDL de serveis i està, en aquest moment, augmentant-lo. Després 
una altra cosa, m’agrada això del banc de terra, però a mi no m’agrada llançar al 
ciutadà dir mira com de bonic vaig a fer-ho, vaig a fer un banc de terra; no. Això, el 
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banc de terra, és crear béns comunals, i això per a aprovar-se necessita un informe, 
per vore quina repercussió jurídica pot tindre, i si l’ajuntament està facultat per a 
poder  fer  això.  S’hauria  de  fer  també  un  reglament.  I  després  donar  opció  als 
ciutadans de fraccionar el rebut de l’IBI urbà, el rebut s’està fraccionant en dues 
vegades; això té una bonificació, i no té un increment d’interessos. En el moment 
que es fracciona més, la llei ens obliga a cobrar els interessos; a més, ja vam parlar 
en la  Comissió d’Hisenda;  li  ho vam dir,  que el  fet  d’haver  liquidat,  per  haver 
recaptat  com s’ha recaptat,  ha sigut  per la  gran tasca que ha fet  en l’oficina  de 
recaptació  i  qualsevol  ciutadà  que  ha  anat  a  demanar  un  fraccionament,  de  la 
quantitat  que  s’haja  fet,  i  que  s’haja  demanat,  s’ha  concedit.  Per  tant,  a  mi 
m’agradaria que aquesta moció, si vol l’estudiem; si vol la replantegem, però no 
vulguem  portar-la  per  portar-la  i  per  dir  que  s’estan  fent  els  pressupostos;  no. 
Portem-la  de  forma  seriosa.  No  ens  agarrarem  les  mans;  el  Partit  Popular  no 
s’agarrarà les mans votant una moció que cau perquè hi ha coses totalment il·legals, 
i  que cauen  pel  seu propi  pes,  que  no  mantenen  informes  jurídics,  i  que  no se 
sustenten. Per tant, estudiem cadascun dels punts, fem-ho de forma seriosa, de forma 
justificada, de forma argumentada, i després tornem-la a portar, i portem-la de forma 
conjunta. És l’única cosa que demanem i li diem per part del Partit Popular. Per tant, 
dir-li  amb aquest  argument  que  li  he  fet,  que  el  vot  del  Partit  Popular  serà  en 
contra.”

 Sra. Morell Gómez: “Vosté ho ha dit, i ho tinc claríssim. El que vostè no té és 
interés. Vosté està dient-me que una moció per posar Partit Popular, en lloc de posar 
govern central, no passa res, això ho canviem. No hi ha cap problema. D’on ho ha 
de traure? Raspe els pressupostos. L’any passat vam ser capaços, i també hi havia 
crisi, i ja li he dit que portem quatre anys de crisi, vam consignar 60.000 euros en el 
fons del PACTSAFOR per a la contractació de personal. Vol que li diga algunes 
despeses supèrflues que vosté ha fet, són totes les garlandes i totes les cortines que 
en  Nadal  hem posat  per  decorar  aquest  ajuntament,  que  ha  costat  3.000  euros. 
Garlandes per a un ajuntament, i cortines i flors. No per als comerciants, ni per a 
llums que siguen necessàries per apostar per tal d’augmentar el consum. Vosté m 
diu a mi.  Raspe els pressupostos. Té interés? Jo li  pregunte,  té interés? Si no té 
interés no sé de què estem parlant. Si té interés, ho rasparà i ho farà. Ja ho vam fer 
nosaltres. No li demane res més. Si té interés i té intenció, ho trobarà. No li pose la 
consignació. Entenc que un moment anterior vaig dir que consignaren el 50% de 
l’augment del 10% de l’IBI urbà. No passa res; és veritat i potser no pot ser. No ho 
condicionaré. Si poden ser 50.000 euros, doncs 50.000, si poden ser quatre euros, 
quatre,  si  en poden ser deu, deu,  si  en poden ser vint,  vint,  però almenys facen 
l’esforç de raspar els pressupostos. Picadetes: Recordem el dia de la dona, que va ser 
l’altre dia, la picadeta del mercat;  no s’hauria pogut llevar la picadeta, i destinar 
aqueixos  recursos  al  foment  de  l’ocupació?  Quan  s’inauguren  exposicions  o  es 
presenten llibres, no hi ha picadetes? No podem eliminar d’ahí? És que cal tindre 
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interés. Jo no tinc cap problema i ja li ho vaig dir en la Comissió d’Hisenda, si vol jo 
li ajude. Quan convoque la reunió jo no em llave les mans i li dic ací té la proposta i 
s’apanyarà,  jo l’ajude.  No tinc cap problema; estic  ací  per treballar,  quan vulga, 
diga’m el  dia,  diga’m l’hora,  i  ací  està  el  Grup  socialista  per  a  treballar.  Però 
almenys tinga interés. Si no té interés, ja ho ha dit, vosté vota en contra. Jo tinc 
interés en això, i estic convençuda, des del Grup Socialista, que es pot fer; aleshores 
jo votaré a favor. En açò, veu com la participació tots junts no podem estar, perquè 
cadascú, Sr. Aparisi, té un criteri diferent. La meua prioritat són els ciutadans. I si 
puc fer el possible, raspar d’on siga per a consignar el mínim possible per a ajudar,  
ho faré, perquè tinc interés. És una proposta. És un acord plenari, perquè els acords 
plenaris són molt seriosos. Intentarem complir-lo al màxim, i estic segura que no 
només el PSOE serà qui faça l’esforç. Altres forces polítiques, estic convençuda que 
faran l’esforç, per seure a treballar no serà. Però almenys tinc l’interés. I si hi ha cap 
error que si he posat Parttit  Popular, o si he posat, ho sent; fallem també en les 
redaccions; no som erudits de les redaccions. Però almenys interés tenim. I això per 
a nosaltres no és una demagògia; per a nosaltres això és un interés i una realitat. No 
és una qüestió política. Ací sí que podem anar tots de la mà; tots a raspar i a vore 
què llevem; i a assumir les responsabilitats. I no ens impossibilita res el pla d’ajust. 
Les coses supèrflues sí, però jo crec que del que hi ha, dels diners, si hi ha quatre 
cèntims, un cèntim, intentar raspar aqueix cèntim per generar ocupació. Si té interés 
bé; i si no, ho sent; però nosaltres la votarem a favor; clar que sí.”

 Sra. alcaldessa: “Em sembla perfecte, Sra. Morell. El Partit Popular, i jo, ja que es 
fa referència a la meua persona, li diré que tenim molt d’interés de fer les coses ben 
fetes. Vaig a dir-li més. Molt d’interés, i moltes hores, han sigut les que el Partit  
Popular, amb tècnics d’aquesta casa, hem tirat per fer un pla d’ajust. Jo he llegit en 
la premsa declaracions que s’exigeix canvis profunds en la proposta del pla d’ajust; 
doncs mire,  no em vam vore cap,  ni en la Comissió d’Hisenda, ni  hui ací  en el 
plenari. M’hauria agradat. Un no ha matar a un i llançar el mort al terrat de l’altre. 
Perdone. Fem les coses de forma seriosa, perquè interés en tenim tots. I vaig a dir-li 
una cosa, perquè ve a compte del que m’acaba de dir; en la Comissió d’Hisenda, jo 
li vaig dir que em diguera, que proposara d’on anàvem a traure els diners, que no 
faça  demagògia,  ni  política  barata.  I  em  va  dir  que  els  traguera  de  l’auditoria 
d’Urbanisme, de les advocades, de 21.000 euros que hem pagat, em va dir que ho 
traguera d’ahí, que era innecessari, que teníem tècnics; Sra. Morell, ho recorda? Jo 
ho recorde, i em va doldre molt; perquè ací s’han gastat més de 50.000 euros pagant 
una  advocada  d’Aigua  Blanca;  em va  dir  que  aqueixa  era  per  a  defensar.  Sra. 
Morell, per a què són aquestes? Sap per a què són? Per a resoldre el que estan patint  
a Aigua Blanca des de fa sis anys. A vore si després de sis anys tenim llum. Per tant,  
no fem política barata. I nosaltres som els primers a voler portar les coses bé; però jo 
no portaré una moció, no la votaré, el meu partit no votarà la moció sent que és 
totalment il·legal. Hi ha coses que rallen la il·legalitat.  Coses que no toquen, que 
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estan mal redactades. I jo no vaig a hipotecar-me, a embargar aquest ajuntament fent 
una redacció d’una moció que no toca, perquè després passa el que haja de passar. 
Però  ho  amollem per  voler  clavar  el  clau  pel  cap.  Mire,  el  Sr.  regidor  Vicente 
Morera, no passa res. La moció es queda sobre la mesa, i s’estudia la proposta del 
Partit Popular. I s’estudia que no passa res; porta molta feina feta i aportarà moltes 
coses.  Però pense que és molt  fàcil  tindre gana de fer  coses  seient  davant  d’un 
ordinador i redactar dos fulls. Però pense que allò dur i allò que costa és estar ací, 
dia  rere  dia,  25 hores  de les 24 que té  el  dia,  per  poder treballar  i  voler  donar 
solucions. I si un vol estar al costat, que estiga també aqueixes hores. Jo sé que vosté 
cobra mitja jornada, però també vull dir-li que ens ajustem la corretja, que siguem 
coherents amb el que diguem i conseqüents. I qui cobre, que treballe. I això li ho dic 
hui amb més sentit encara. No despilfarrem cap sou d’aquesta casa, i menys per a un 
polític, mentre no està ací i està fora fent altres coses que li toca fer. Això, aplique’s 
el conte, perquè això és dolent, dur, i jugar amb els nostres ciutadans; i fer política 
barata, li ho torne a repetir. Això és el que estem fent.”

 Sra. Morell  Gómez: “No vaig a obrir més debat;  pel que fa a la moció del Sr. 
Morera,  i  la  feina que ha fet,  o no ha fet,  nosaltres  ja  li  hem dit  que no tenim 
l’informe. No el tenim ací en la documentació; ens ha passat com a Projecte Oliva, 
que no tenim l’informe, i no hem pogut emetre dictamen; ni tan sols hem pogut 
parlar dels blocs de formigó, ni de res, perquè no hem tingut la documentació. En 
cap moment he jutjat, ni he pensat en cap moment que el Sr. Morera no ha fet la 
seua feina. No sé per què vosté dubta de la meua; peruqè jo ací vinc tots els dies, i li  
puc assegurar que moltes més hores del que em pertoca per la mitja jornada. I no em 
pesa,  perquè estic  ací  per  a  això,  per a  treballar;  i  evidentment  que li  agarre  la 
paraula i el compromís. Quan vulga; ja li ho dit, que em diga l’hora, el dia, que jo 
ací estic per a treballar; no només per a redactar, que també és feina, sinó per a 
treballar. Sra. alcaldessa, quan vulga, no tinc cap problema.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte, li prenc la paraula.”

 Sr. secretari: “M’agradaria que es concretara un poc, perquè hi ha un procediment 
si  es  tracta  de  crear  una  partida  en  el  pressupost  vigent  hui,  es  tractaria  d’una 
modificació de crèdits; s’hauria de tramitar una modificació de crèdits perquè es fera 
açò. O si es tracta que es tinga en compte per a la redacció del nou pressupost. 
S’hauria de concretar això per saber el que estem acordant.”

 Sra. Morell Gómez: “És que hi ha una partida creada, de l’any 2011, que és el Pla 
d’Ocupació PACTSAFOR, el que passa és que com que porta la nomenclatura de 
PACTSAFOR, no sé si es podria aprofitar  la mateixa partida,  o crear-ne una de 
nova; era el pla de foment d’ocupació.”
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 Sr. secretari: “Però el  que s’ha de fer és tramitar-ho bé,  i  suplementar  aqueixa 
partida si no és suficient; o bé crear-ne una de nova. Jo no ho sé. S’ha de tramitar un 
expedient  per fer  això.  Aleshores,  si  es tracta  de fer-ho en el  pressupost vigent, 
entenc  jo  que  s’hauria  de  tramitar  una  modificació  de  crèdits  amb  la  finalitat 
aqueixa.”

 Sra. Morell Gómez: “Per la nostra part hi ha una proposta; si es crea el dubte de si 
és una modificació o si és una creació, no tinc cap problema que ho deixem sobre la 
mesa, i es facen els informes que calga; sempre mantenint el sentit de la moció, no 
tenim cap problema de si cal modificar alguna cosa, ens esperem; és a dir, la deixem 
sobre la mesa,  es fan les modificacions pertinents  per a adequar a la legalitat,  o 
millorar jurídicament tot el que es puga, no hi ha cap problema.” 

 Sr. secretari: “Jo el que necessite saber, per saber el que s’està acordant és això, si 
es tracta del fet que s’ha de tindre en compte per al pressupost, o si es tracta d’una 
modificació de crèdits amb aquesta finalitat, que això es pot; no es pot acordar que 
es tramite una modificació de crèdits, perquè no està l’expedient. El que entenc és 
que es demana que es tramite una modificació de crèdits per a açò. Però aleshores 
això s’ha de tramitar un expedient, i aprovar-se. Aleshores es modifica la proposta, 
que es tramite una modificació de crèdits en el pressupost vigent, amb la finalitat  
d’açò.”

 Sra. alcaldessa: “Davant la proposta, es deixa sobre la mesa?”

 Sra. Pastor Bolo:  “Jo faré una pregunta que fa mitja  hora que estic  pensant,  si 
després de mitja hora de parlar d’aquesta moció, es queda sobre la mesa, que és el 
que toca, perquè fa 20 minuts no hem dit que ho deixem sobre la mesa, que ho 
estudiem i ho portem com cal. Portem mitja hora debatent ací, sobre coses que ja no 
són ni de la moció. Jo pense que s’ha de ser un poc més seriós.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar aquest assumpte sobre la mesa.

CATORZE. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ 
DEL GRUP PARTIT POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.

Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada núm. 3129, de 15 de març 
de 2012, en el qual es comunica la modificació de la constitució del Grup Partit Popular, 
que modifica l’escrit presentat en el mateix registre amb el núm. 7410, de 21 de juny de 
2011, en el  sentit  d’incloure en el  grup la  regidora Sra.  Teresa  Gascón Escrivá,  en 
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substitució del Sr. Juan Francisco Pi Aparici.

QUINZE.  DONAR  COMPTE  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  PORTAVEUS 
TITULAR I SUPLENT DEL GRUP PARTIT POPULAR.

Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada núm. 3129, de 15 de març 
de 2012, en el qual es comunica que els portaveus del Grup Partit Popular, seran el 
regidor José Jesús Aparisi Romero, com a titular, i la Sra. Teresa Gascón Escrivá, com a 
portaveu suplent.

SETZE. DONAR COMPTE DE NOVES ADSCRIPCIONS DE REGIDORS DEL 
GRUP PARTIT POPULAR A DIFERENTS COMISSIONS INFORMATIVES.

Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada núm. 3130, de 15 de març 
de 2012, en el qual es comunica diverses adscripcions a les comissions informatives, de 
la forma que tot seguit s’indica:

1) A conseqüència  de  la  renúncia  del  càrrec  de  regidor  del  Sr.  Juan  Francisco  Pi 
Aparici, es deixa sense efecte la seua adscripció a les comissions d’Hisenda i Béns 
Municials, i d’Ordenació del Territori.

2) La Sra Teresa Gascon Escrivá s’adscriu a la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns 
Municipals.

3) El  Sr.  Andrés  Jesús  Sánchez  Gámez  s’adscriu  a  la  Comissió  Informativa 
d’Ordenació del Territori.

4) La resta de regidors del Grup Partot Popular no sofreix cap alteració.

DISSET. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 894/12, DE 
NOMENAMENT MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 894/12, que és del següent tenor 
literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 894/12

Aquesta  Alcaldia,  mitjançant  Resolució  núm.  2779/11,  d’11  de  juliol  de  2011,  va 
nomenar els membres de la Junta de Govern Local.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de 
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la qual va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va 
tindre lloc el passat 10 de febrer d’enguany, es fa necessari remodelar la composició 
dels membres d’aqueix òrgan municipal.

D’acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, RESOLC

Primer.-  Nomenar  membre  de  la  Junta  de  Govern  Local  al  Sr.  Vicente  Morera 
Romaguera, per substitució del Sr. Juan Francisco Pi Aparici.

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament ho seran des del dia de la data.

Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es realitze.

Oliva, 15 de març de 2012. L’alcaldessa. El secretari general. Rubricat.”

DIVUIT. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 895/12, DE 
SUBSTITUCIÓ DEL SEGON TINENT D’ALCALDE.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 895/12, que és del següent tenor 
literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 895/12

Aquesta  Alcaldia,  mitjançant  Resolució  núm.  2780/11,  d’11  de  juliol  de  2011,  va 
nomenar tinents d’alcalde a determinats regidors d’aquest Ajuntament.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de 
la qual va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va 
tindre lloc el passat 10 de febrer d’enguany, es fa necessari remodelar la composició 
dels membres d’aqueix òrgan municipal.

D’acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, RESOLC
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Primer.-  Substituir el segon tinent d’alcalde, Sr. Juan Francisco Pi Aparici,  nomenat 
per  la  resolució  anteriorment  esmentada,  pel  tinent  d’alcalde  Sr.  Vicente  Morera 
Romaguera.

Segon.- Els efectes d’aquest nomenament ho seran des del dia de la data.

Tercer.-  La resta de tinents d’alcalde,  nomenats en la Resolució abans indicada,  no 
sofrirà cap canvi, ni tampoc l’ordre de la Tinença de l’Alcaldia que ostentaven la resta 
de membres de la Junta de Govern Local.

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es realitze.

Oliva, 15 de març de 2012. L’alcaldessa. El secretari general. Rubricat.”

DINOU. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 892/12, DE 
MODIFICACIÓ  DE  NOMENAMENT  DE  REGIDORS  RESPONSABLES  DE 
DETERMINADES  DELEGACIONS  ESPECIFIQUES,  I  DESDOBLAMENT 
D’ALGUNES DELEGACIONS.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 892/12, que és del següent tenor 
literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 892/12

Aquesta  Alcaldia,  mitjançant  Resolució  núm.  2743/11,  d’11  de  juliol  de  2011,  va 
nomenar regidors responsables de delegacions específiques així com les corresponents 
atribucions.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de 
la qual va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va 
tindre  lloc  el  passat  10  de  febrer  d’enguany,  es  fa  necessari  remodelar  determinats 
nomenaments de regidors delegats.

D’acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, RESOLC

Primer.- Modificar el nomenament com a responsables de les delegacions específiques 
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que se citen a continuació, sense alterar el contingut de les atribucions que comporta 
cadascuna d’aquestes delegacions, en el següent sentit:

a) Modificar la delegació municipal d’Hisenda i Béns Municipals, delegació atribuïda 
al Sr. Juan Francisco Pi Aparici, passant a ser desenvolupada per la regidora Sra. 
Teresa Gascón Escrivá.

b) Modificar la delegació municipal d’Ordenació del Territori, delegació atribuïda al 
Sr. Juan Francisco Pi Aparici, passant a ser desenvolupada pel regidor Sr. Andrés 
Jesús Sánchez Gámez.

c) Modificar la delegació municipal de Cultura, Museus i Patrimoni Històric, delegació 
atribuïda al Sr. Juan Francisco Pi Aparici, passant a ser desenvolupada pel regidor 
Sr. Jesús Aparisi Romero.

Segon.-  Modificar  l’anterior  delegació  d’Indústria,  Comerç,  Mercats  i  Consum, 
atribuïda  al  regidor  Sr.  Vicente  Morera  Romaguera,  tot  desdoblant-la  en  dues 
delegacions més, a saber:

1) Delegació  d’Indústria,  que  passarà  a  ser  desenvolupada  pel  regidor  Sr.  Vicente 
Morera Romaguera, amb les següents funcions:
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats 

industrials.
 Proposar  la  ubicació  d’indústries  fora  de  les  zones  de  residència,  en 

col·laboració amb l’àrea d’urbanisme.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions.
 Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.

2) Delegació de Comerç, Mercats i Consum, que passarà a ser desenvolupada per la 
regidora Sra. Teresa Gascón Escrivá, amb les següents funcions:
 Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats 

comercials.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en 

matèries de competències de Comerç, Mercats i Consum.
 Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial; en especial l’urbanisme comercial.
 Coordinació amb les associacions de comerciants.
 Promoure  nous  aparcaments  en  zones  comercials,  en  col·laboració  amb  la 

Delegació d’Ordenació del Territori.
 Organitzar i coordinar la Fira dels Estocs i la Fira del Motor.
 Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
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 Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions 
del Mercat

 Controlar els Serveis d’ORA.
 Supervisió  del  funcionament  dels  Serveis  d’Informació  i  defensa  dels 

consumidors i Usuaris
 Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 AFIC.
 Subscriure,  en  representació  de  l’ajuntament,  els  convenis  propis  de  la 

delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Tercer.- Modificar l’anterior delegació d’Obres i Serveis, Agricultura i Medi Ambient, 
atribuïda  al  regidor  Sr.  Andrés  Jesús  Sánchez  Gámez,  tot  desdoblant-la  en  dues 
delegacions més, a saber:

1) Delegació  d’Obres i  Serveis,  i  Agricultura,  que passarà a  ser  desenvolupada pel 
regidor Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, amb les següents funcions:
 Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 Controlar i dirigir el funcionament del magatzem del subministraments.
 Coordinar  el  funcionament  dels  serveis  d’ús  públic:  Cementiri,  Recollida  de 

fems, depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 Establir  plans  de  manteniment,  rehabilitació,  millora  o  reparació  de  les 

instal·lacions, utillatge i infrastructura urbana i rural de domini públic.
 Proposar la compra de bens mobles per a la seua utilització en les oficines i 

dependències municipals.
 Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 Proposar l’adquisició d’uniformes.
 Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
 Proposar la ubicació d’abocadors en col·laboració amb les àrees d’urbanisme i 

medi ambient.
 Supervisar  la  instal·lació,  manteniment  i  buidatge  de contenidors  i  papereres 

instal·lades en la via pública
 Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 Gestionar  l’abastiment  d’aigua  a  jardins  i  dependències  municipals,  fonts 

públiques, boques de rec, bombers, etc.
 Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la 

xarxa de clavegueram.
 Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins
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 Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 Presidir el Consell Local Agrari
 Propostes i informes sobre planificació d’Infrastructures agràries
 Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.

2) Delegació de Medi Ambient, que passarà a ser desenvolupada per la regidora Sra. 
Teresa Gascón Escrivá, amb les següents funcions:
 Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 Coordinació del voluntariat ecològic.
 Dirigir i gestionar el parc de l’Hort de la Bosca.
 Propostes per a la zones protegides.
 Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 Promoure accions  encaminades  a  adquirir  hàbits  i  costums a favor  del  Medi 

Ambient i el desenvolupament sostenible.
 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable.
 Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions 

de bombeig, estació depuradora i emissari submarí.
 Planificar  accions  encaminades  a  la  conservació  i  millora  dels  ecosistemes 

locals, tant urbans com rurals.
 Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat
 Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria 

mediambiental.
 Proposar  les  mesures  adequades  per  al  tractament,  recuperació,  reciclatge, 

aprofitament o transformació de residus.
 Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.

Quart.- Totes aquestes noves designacions de regidors –delegats i de reestructuració de 
delegacions, tindran efecte des del dia de la data.

Oliva, 15 de març de 2012. L’alcaldessa. El secretari general. Rubricat.”

VINT.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  893/12, 
D’ATRIBUCIÓ DE DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 893/12, que és del següent tenor 
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literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 893/12

Aquesta  Alcaldia,  mitjançant  Resolució  núm.  2746/11,  d’11  de  juliol  de  2011,  va 
resoldre atribuir  la  Delegació  genèrica  en matèria  de disciplina  urbanística al  segon 
tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local Sr. Juan Francisco Pi Aparici.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de 
la qual va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va 
tindre lloc el passat 10 de febrer d’enguany, es fa necessari modificar aquesta delegació 
genèrica.

L’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
en la nova redacció que li dóna la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
Modernització  del  Govern  Local,  estableix  que  l’Alcalde  pot  delegar  l’exercici  de 
determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici 
de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar a favor de 
qualssevol Regidors.

Alhora,  l’article  43 del Reial  Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,  pel que es va 
aprovar  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats 
Locals, regula les delegacions genèriques i especials que poden efectuar-se en qualsevol 
Regidor per a la direcció i gestió d’àrees o matèries determinades, inclosa la facultat de 
resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers.

Vistos  els  articles  43  a  45,  114  a  118  i  121,  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de conformitat amb la normativa 
aplicable en matèria de delegacions, RESOLC

PRIMER.-  Deixar  sense  efecte  la  DELEGACIÓ  GENÈRICA  EN  MATÈRIA  DE 
DISCIPLINA  URBANÍSTICA,  atorgada  a  favor  del  Sr.  JUAN  FRANCISCO  PI 
APARICI mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 2746/11.

SEGON.-  Atribuir  la  DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, al quart tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local, Sr. 
ANDRÉS SÁNCHEZ GÁMEZ.

TERCER.-  Aquesta delegació comportarà,  tant la  facultat  de direcció de la matèria 
corresponent, com la seua gestió, la firma de tots els documents definitius o de tràmit, 
inclosos  les  propostes  de  resolució  i  els  decrets,  que  calguen  per  a  l’execució  de 
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l’esmentada delegació.

Dins  de  l’àmbit  de  la  delegació  es  comprenen  tots  els  assumptes  que  siguen 
competència de l’Alcaldia en les matèries següents:

- Incoació i subsegüents actes de tràmit dels expedients de Restauració de la Legalitat 
Urbanística, atés que la resolució i adopció de les mesures de restauració a què fan 
referència els articles 227.1 i 225 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre es troba 
delegada en la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia núm. 2744/11, d’11 
de juliol del 2011.

- Expedients  sancionadors  per  infracció  urbanística,  així  com  la  resolució  dels 
recursos de reposició contra els actes administratius que recaiguen en ells.

- Control  i  exigència  del  compliment  del  deure  de  conservació  i  rehabilitació 
d’immobles,  així  com  la  resolució  dels  recursos  de  reposició  contra  els  actes 
administratius que recaiguen en ells.

QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre 
òrgan o regidor.

CINQUÉ.- Les  resolucions  que  s’adopten  per  delegació  s’entendran  dictades  per 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius 
són executius i gaudeixen de la presumpció de legitimitat.

SISÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia d’avui.

SETÉ.- La  delegació  d’atribucions  té  caràcter  indefinit,  és  revocable  en  qualsevol 
moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució 
de qualsevol assumpte comprés en la mateixa.

VUITÉ.- El regidor delegat està obligat a informar l’Alcaldia, de forma detallada, de la 
gestió de les atribucions que se li deleguen, i de les resolucions dictades; així mateix, 
informarà prèviament l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància.

NOVÉ.- Publicar  la  present  resolució  en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  donar 
compte al Ple en la primera sessió que es realitze.

Oliva, 15 de març de 2012. L’alcaldessa. El secretari general. Rubricat.”

Sent  les 22.15 h,  la  Sra.  alcaldessa  concedeix  un recés  de cinc minuts  en la  sessió 
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plenària.

Passats els cinc minuts es reprén la sessió en el mateix punt on havia quedat. 

VINT-I-UN.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  EN 
RELACIÓ A LA MOROSITAT A 31/12/2011.

Es dóna compte al Ple de l’informe, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent 
tenor literal:

“La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
d’Hisendes locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  d’Administració  Local  amb  habilitació  de 
caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per  la  que  s’establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials, que va entrar en vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè 
afecta  els  poders  adjudicadors  en  els  terminis  de  pagament  i  en  el  procediment  de 
reclamació de deutes.

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
corporacions locals,  elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local,  que inclourà  
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s’estiga 
incomplint el termini.”
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El  termini  de  pagament  per  a  l’any  2011,  segons  allò  que  s’ha  establert  per  la  Disposició 
Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 50 dies següents a 
la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la 
realització total o parcial del contracte. El dit termini s’aplicarà a tots els contractes celebrats 
després  de l’entrada en vigor  de la  Llei  15/2010,  per  la  qual  cosa per  als  anteriors  es  pot  
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES 
EN EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la  
comptabilitat municipal:
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i 

inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  fa  referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  
bàsicament  s’apliquen  a  estos  capítols.  Per  tant  no  s’inclouen  despeses  de  personal,  
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini de 
pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es  
referix l’informe (31 de desembre).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s’acaben d’assenyalar.

Informe Quart trimestre 2011
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es 
desprenen  de  l’aplicació  de  comptabilitat,  corresponents  a  despeses  imputables  als 
capítols 2 i 6 del pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a 
data 31 de desembre del 2011, un total de 2.069 factures la quantia global de les quals  
puja a 2.437.623,02 €.
En  l’annex  I  d’este  informe  s’inclou  un  llistat  resum  d’estes  factures  pendents  de 
pagament en què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament 
(770 factures per import de 895.847,08€) i aquelles que estan fora del període legal de 
pagament (1.299 factures per 1.541.775,94 €).
L’annex II de l’informe és una llista dels pagaments realitzats en el trimestre, en la qual 
es diferencien els que s’han realitzat dins del període legal de pagament (169 factures 
per 811.610,74 €), d’aquells que ho han sigut fora del termini legal de pagament (1.551 
factures per 2.123.011,17 €).
L’annex III fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre. Este és el llistat 
que té definida l’aplicació de comptabilitat i, respecte al mateix, cal assenyalar que en 
l’apartat sense desagregar, i per import de 1.371,59 €, s’inclouen conceptes que no són 
interessos de demora sinó altres despeses financeres.

ACTUACIONS POSTERIORS I  CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ 
EN MORA
El present  informe,  relatiu  a  la morositat  de l’Ajuntament  d’Oliva,  l’haurà d’emetre 
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trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense 
perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons 
el que establix l’art 4.4 de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la 
remissió de l’informe.

Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 
30/2007, que es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes 
podran reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de 
pagament i, si és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, 
l’administració no haguera contestat, s’entendrà reconegut el venciment del termini de 
pagament  i  els  interessats  podran formular  recurs  contenciós  administratiu  contra  la 
inactivitat  de  l’administració,  podent  sol·licitar  com a  mesura  cautelar  el  pagament 
immediat  del  deute.  L’òrgan  judicial  adoptarà  la  mesura  cautelar,  llevat  que 
l’administració  acredite  que  no  concorren  les  circumstàncies  que  justifiquen  el 
pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este cas la 
mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a 
l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix  l’article  8.1 de la  Llei  3/2004 modificat  per la  Llei  15/2010 disposa el 
següent:
“Quan el  deutor incórrega en mora,  el  creditor  tindrà dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a 
causa de la mora d’este. En la determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els 
principis  de  transparència  i  proporcionalitat  respecte  al  deute  principal.  La 
indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en 
els casos en què el deute no supere els 30.000 euros en què el límit de la indemnització 
estarà constituït per l’import del deute de què es tracte.”

Tot això s’informa els efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 5 de març del 2012. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

VINT-I-DOS. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU 
AL  COMPLIMENT  DE  L’OBJECTIU  D’ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA 
EN LA MODIFICACIÓ I/01/12.
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Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  605/12,  de  27  de  febrer  del  2012,  es  va  aprovar  la 
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2011.

Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  de  data  27  de  febrer  (núm.  688/12)  es  va  aprovar  la 
modificació I/01/2012.

De conformitat  amb el que preveu l’article  16 del Reial  Decret  1463/2007, de 2 de 
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  General 
d’Estabilitat Pressupostària, examinada la modificació per incorporació de romanents de 
crèdit amb finançament afectat abans esmentat al pressupost de l’Ajuntament d’Oliva 
per a l’exercici 2012, actualment prorrogat, s’emet un informe d’Intervenció que avalua 
el  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  del  pressupost  una  vegada 
incorporades aquestes modificacions de què resulta un incompliment d’aquest objectiu 
resultant un dèficit de finançament de 3.878.832,14 €.

A la vista del que s’exposa anteriorment i en compliment d’allò que s’ha exposat en 
l’art. 16.2 del RE 1.463/2007, es proposa, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda 
i Béns Municipals:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció que avalua el compliment 
de  l’Objectiu  d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  la  modificació  I/01/2012  del 
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2012, actualment prorrogat en el 
qual es conclou l’incompliment d’aquest objectiu, i resulta un dèficit de finançament de 
3.878.832,14 €.

SEGON.-  Trametre  aquest informe a la  Direcció General  de Coordinació Financera 
amb entitats locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la 
tutela  financera,  en  el  termini  de  15  dies,  comptats  des  del  coneixement  d’aquest 
informe pel Ple.

VINT-I-TRES.  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE 2011.

Per Decret núm. 605/12 de l’alcaldessa, del dia 27 de febrer del 2012, es va aprovar la 
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2011.

Per a complir a allò que s’ha exigit en l’art. 193.4 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, 
ES PROPOSA:
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PRIMER.-  Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals,  del  Decret  605/12  de  l’alcaldessa,  pel  qual  s’aprova  la  Liquidació  del 
Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2011, de la qual resulta un Resultat 
Pressupostari de 104.085,42.-€, un Romanent de Tresoreria Total de 5.270.893,52.-€ i 
un Romanent de Tresoreria per a despeses generals NEGATIU d’1.868.914,19.- €.

Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Gascón Escrivá: “Abans de donar compte de la liquidació del pressupost sí 
que voldria fer una comentari sobre una cosa que ha dit la Sra. Ana Morell. Abans 
ha  dit  que  per  poder  fer  el  pressupost  de  2011  van  haver  de  raspar  per  poder 
quadrar-lo i poder tirar-lo endavant. Sí que ho ha dit. Aleshores em permetrà que li 
diga que ho dubte prou, perquè el pressupost inicial, de despeses i d’ingressos, va 
ser de 22.446.760 euros, i les despeses que hi ha, reconegudes, són de 24.553.689,47 
euros, i els ingressos reconeguts són 21.747.214 euros. Per tant, no van raspar molt 
per poder quadrar-lo, perquè ahí hi ha prou diferència. Dit això, els comente que la 
liquidació del pressupost aboca un resultat  positiu de 104.085,42 euros. Això no 
obstant, a pesar que el resultat és positiu, després dels ajustos, el resultat previ als 
ajustos  requereix  analitzar-se.  I  anem a  donar  compte  de  la  forma  següent.  La 
diferència entre ingressos i despeses aboca un resultat negatiu de 2.800.000 euros. 
Un d’ells és el  romanent negatiu de tresoreria, que és 1.8868.914,19 euros; i les 
factures que tenim pendents a proveïdors són 965.224,09 euros. Aquesta diferència 
és perquè s’ha ingressat menys del que s’havia previst en un principi. I els diré uns 
exemple. Pel que fa a l’impost de construccions es va previndre 460.000 euros, i 
s’han ingressat 206.000 euros. En les taxes i preus públics,  les llicències d’obra, 
4.600.000 euros, i s’han ingressat 3.700.000 euros. I potser una de les que és més 
important,  la  diferència  és  ne  les  inversions,  la  venda  de  parcel·les,  i  lloguers, 
1.125.000 euros es va pressupostar, i es van ingressar 13.000 euros. La diferència de 
més d’un milió d’euros ha provocat un desfase molt important. Tenim en compte 
que el milió d’euros s’havia previst gastar en inversions que no permet la llei; consta 
en informes emesos per tècnics de la casa, informe de la interventora. Com que es 
tracta de parcel·les que integren el Patrimoni Municipal del Sòl, està restringida la 
destinació del producte de la seua alienació. També es deu la diferència al fet que 
s’ha gastat  més del que estava previst,  bàsicament pels següents motius;  quan el 
govern del Partit Popular pren possessió l’11 de juny, el saldo de crèdit que hi havia 
era  de  poc  més  de  vuit  milions  d’euros.  Vull  esclarir  que  dins  d’aquestos  vuit 
milions d’euros estaven els quatre milions tan famosos que vostés han dit tant en els 
mitjans de comunicació, que hi havia a l’arqueig. El meu company, Jesús Aparisi, ja 
els ho ha dit, però jo els ho recordaré. Es van pagar les nòmines de juny, la Seguretat 
Social, IRPF de juny, préstecs a 31 de juny de 2011, operacions de tresoreria, les 
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nòmines de juliol, Segureta Social, IRPF de juliol, el REX de l’exercici anterior, i 
pagaments diversos de factures. D’aquestos pagaments diversos, si volen els conte 
un poc més o menys, tenim pagaments per 72.371 euros, 37.000 euros de la posta 
sanitària, per l’obra del trinquet en tenim 65.470 euros, destinats a clubs d’esport i a 
Repsol butà 184.000 euros, Seguretat Social per 186.000 euros, altres per 196 a data 
30 de setembre, i si volen podem continuar tot això. Totes aquestes factures estan 
pagades  a  data  31  de  desembre.  Per  tant,  nosaltres  no  ens  n’hem  anat  ni  de 
xocolatada, ni hem anat de dinars, ni de sopar, ni de festa a cap de lloc. A la millor  
vostés sí, jo no. Algunes deficiències del pressupost pel que fa a les despeses, li’n 
diré unes quantes més; es va preveure que les despeses de subministrament elèctric 
pujaria a 400.000 euros; per a juny ja s’havia esgotat i no quedava un euro per pagar 
la llum del poble. Es va preveure zero euros de despesa per al Carritxar; no sabem si 
per abandonament o pel que siga, però el cert és que van haver uns 22.000 euros 
aproximadament de despeses. També es va preveure gastar un milió en inversions 
reals, i se’n van gastar més de tres. Per tant, la situació a què hem arribat, que abans 
deien  que  era  culpa  del  Partit  Popular,  ací  jo  crec  que  tots  hauríem de  pensar 
cadascú què és el que hem fet.”

 Sra. Morell Gómez: “La veritat és que no volia intervindre,  perquè crec que en 
parlar del pla de sanejament havíem parlat moltíssim de la liquidació, i pensava que 
a l’hora qeu és no és per obrir més debats. Però bé, no tinc altra alternativa i li he de 
contestar algunes coses. Jo sí que he dit que s’ha de raspar els pressupostos, per si 
tenim interés de consignar una partida de foment de l’ocupació; jo he dit que es pot 
raspar; i li he dit també en quines coses jo pense que es poden eliminar a l’hora de 
fer un pressupost, per a poder-los consignar en el pla de foment de l’ocupació. Clar 
que li he dit això, i no el que vosté m’ha dit. El que jo li dic, que els pressupostos es 
poden raspar, perquè hi ha algunes coses de despesa que potser es poden eliminar; li 
he dit algunes. La xocolatada l’ha treta vosté, però també era una de les despeses 
que es va fer una xocolatada per a 500 persones i en van acudir 50. Potser aquestes 
coses s’han de controlar més. Li ho dic perquè ho ha dit vosté, perquè jo, de veres, 
no vull obrir més temes de debat. Pel que fa a la inversió que vosté ha dit, és veritat;  
hi havia un milió i escaig consignats, però no es van gastar perquè no es va fer la 
venda de parcel·les, i per tant la despesa no s’ha fet. És a dir que com es va posar, 
s’ha llevat. No passa res. No s’han fet inversions. Pel que fa al fet que m’ha dit que 
és il·legal, en el moment que es va aprovar el pressupost, m’agradaria que vosté em 
diguera  en  quin  document  diu  que  la  venda  de  les  parcel·les  era  il·legal  per  a 
destinar-ho a inversió. Quan es va aprovar el pressupost hi havia algun informe que 
diguera això? No. Li ho dic jo. No n’hi havia perquè després van ser els tècnics que 
se’n van adonar que no es podia fer; però en aprovar el pressupost no hi havia cap 
informe que ho diguera. Però també li he de recordar que a partir d’octubre la llei va 
canviar i permetia que es destinara el PMS, la venda de sòl, puguera destinar-se a les 
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inversions. A partir d’octubre. Per això es podia haver venut les parcel·les, i a més 
sabien que hi havia empreses interessades per poder fer ampliacions de les seus 
infrastructures, per poder donar més llocs de treball, que això ja es va parlar ací en 
una  altra  sessió  plenària;  es  podria  haver  fet  la  venda;  hui  tindrien  aqueixes 
empreses una major capacitat de treball, i nosaltres una menor taxa d’atur, i aqueixa 
venda els diners s’haurien ingressat en aquest ajuntament. La llei a partir d’octubre 
ho permetia; és a dir, la venda de parcel·les i que els diners es destinen a inversions. 
Però també li ho he dit abans. Aqueix milió, igual que va entrar, va eixir. Pel que fa 
al fet que el Sr. Aparisi ho havia dit abans, que nosaltres no sé quin percentatge que 
havíem consumit del pressupost; jo sí que he tret els càlculs, no sí si vostés també; 
els hem tret de l’estat d’execució del pressupost de 2011, a partir de les dades que 
l’exregidor d’Hisenda, Joan Pi, ens va facilitar. Ahí nosaltres, sabem que hi ha un 
REX, que ve de 2010 absorbit en 2011, i nosaltres hem fet els càlculs tenint en 
compte el REX i eliminant les subvencions que vénen, com ara de la depuradora que 
són 218.000 euros,  d’acció  social  176.000 euros,  de  l’EPA 66.000 euros,  de  la 
guarderia 200.000 euros, de turisme 68.000 euros; aqueixa part de les subvencions 
les  hem eliminades  per  compensar  el  REX que vam absorbir  de  l’any  anterior. 
Evidentment,  les inversions no les hem tingudes en compte perquè ni s’ha fet la 
venda de parcel·les, ni s’ha ingressat el milió; per tant, ni s’ha gastat, ni ha entrat, 
aleshores  els  lleve.  Sí  que hem fet  la  suma programa per  programa,  capítol  per 
capítol, de tot el que estava pressupostat i també totes les obligacions reconegudes a 
data 30 de juny; vostés van entrar l’11 de juny, però a nosaltres no ens importa 
assumir les despeses que hi ha de l’11 de juny a 30 de juny, les assumim sense cap 
problema. I el coeficient que ens ix és que el 47, 36% és el que ha consumit el 
govern anterior. El 47% del pressupost; és a dir, els queden sis mesos de govern i 
mig pressupost. Ja li ho he dit abans, clar que hi ha problemes; estem en crisi, clar 
que  hi  ha  problemes.  No  hi  havia  problemes  l’any  passat?  Clar  que  hi  havia 
problemes. I en 2009 no hi havia problemes? Clar que hi havia problemes, però els 
problemes  intentàvem  solventar-los  sense  fer  pujades  d’impostos  i  sense  que 
sigueren  els  ciutadans  els  qui  pagaren  aqueixes  pujades  d’impostos.  Ens  vam 
ajustar. Ho vam aconseguir. Passant-ho malament, també he de dir-li-ho, les coses 
no són fàcils, però no és fàcil per a una família que està en casa i tampoc és fàcil per  
a l’ajuntament. Jo mai li he dit, ni diré, que això ha sigut fàcil; ens ha costat allò 
nostre, i hores de feia; clar que ens ha costat; però mai hem vingut ací a proposar 
que  siguen  els  ciutadans  que  de  les  seues  butxaques  paguen  aqueix  dèficit  que 
vostés han creat. L’any passat hi havia dèficit? Clar que n’hi havia, 1.100.000 euros; 
l’any anterior 1.300.000 euros, que el vam absorbir i el vam disminuir. Però és que 
vostés vénen ara amb 2.800.000 euros. Abans ja m’ho ha dit vosté, és que vostés no 
han controlat  la despesa; passaven els mesos i no controlaven la despesa. Quatre 
milions,  és  veritat,  els  vam  deixar;  i  m’agradaria  dir  que  no  ho  diu  el  Partit 
Socialista, ni el Grup Socialista, ni cap altra força política; ho diu l’acta d’arqueig, 
que  és  un  document  oficial,  firmat  per  la  Sra.  alcaldessa,  firmat  pels  serveis 
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d’Intervenció; no ho diu el Partit Socialista, estic cansada de dir-ho això, perquè fins 
i  tt  vam haver  de  presentar  una  moció  perquè vostés  donaren  compte  de  l’acta 
d’arqueig,  que  tampoc  volien  donar  les  xifres.  Sembla  que  volien  amagar-les;  i 
nosaltres com que no tenim res a amagar només volíem que foren públiques. No és 
fàcil  la  situació;  jo  ho  comprenc.  Però  és  que  han  vingut  triplicant  la  taxa 
d’endeutament que nosaltres vam deixar, triplicant-la. Pel que fa als quatre milions, 
que s’han de pagar nòmines, que s’han de pagar coses, volen saber com estaven els 
diners i la liquidesa que ens van deixar en l’any 2003, vostés, el Partit Popular? Hi 
havia 400.000 euros, i més de tres milions de factures per pagar. 400.000 euros. Ja 
hauríem donar el que fóra per tindre quatre milions. I vam eixir endavant, però no 
vam afectar  les  butxaques  dels  ciutadans.  És  dur,  i  ho  hem patit;  però  ho  sent 
moltíssim, és la responsabilitat de governar.”

 Sra. Gascón Escrivá: “El Partit Popular, quan va prendre possessió l’11 de juny, el 
saldo existent de crèdit era un poc més de vuit milions d’euros d’un pressupost de 
22 milions. En aqueixos vuit milions entraven els quatre de l’arqueig, però és que a 
banda d’això, nosaltres vam haver de fer una despesa de 6.780.000 euros destinats a 
pagaments  de nòmines.  Aleshores mire vosté  i  calcule,  ja que li  agrada calcular 
quant ens queda per poder tirar endavant; quant ens queda per pagar a proveïdors, 
quant ens queda per poder fer qualsevol cosa que necessite el municipi.”

 Sra. Morell  Gómez: “Acabe; de veritat.  Ho sent moltíssim. Jo no estic dient de 
paraula. Jo he agarrat l’estat d’execució del pressupost que em va passar el regidor 
Joan Pi, són dades oficials. No és que jo faça sumes o restes com en el conte de la 
iaia;  són dades oficials,  no me les he inventades.  I si volen,  de veritat  li  ho puc 
passar, o si vol vindre al despatx li ho explique, com qualsevol ciutadà dels qui estan 
ací. Tota la documentació i de tot el que parlem, qui vulga saber el que nosaltres 
estem dient, amb una documentació, de veritat el nostre despatx està obert.”

 Sr. González Martínez: “Ací  s’han dit  algunes  xifres,  a mi sí  que m’agradaria 
escrir algunes coses. Alguns arguments ja els han repetit, efectivament, en debatre el 
pla d’ajust. El que diu el pressupost; o el que diu el decret de la liquidació, és que el 
resultat pressupostari de la liquidació, com ha dit vosté, són 104.085 euros; és a dir, 
en teoria,  els  recursos  que  s’han tingut,  els  drets  reconeguts,  de 2011 han sigut 
suficients per sufragar les despeses de 2011, les obligacions reconegudes de 2011, i 
ens han sobrat 104.085,42 euros. El que passa és que això són números virtuals, no 
són números reals; allò important és el romanent de Tresoreria, perquè ni tots els 
drets reconeguts són ingressos que han d’entrar, ni totes les obligacions reconegudes 
són despeses a generar; per això els tècnics municipals trauen la taula del romanent 
de Tresoreria, que després de fer uns ajustos, ha eixit amb un dèficit 1.868.914,19 
euros,  al  qual  se’ls  ha  de  sumar  el  quasi  milió  d’euros  en  factures  sense 
reconeixement.  Jo  vaig  anar  i  em  vaig  informar,  em  sorprenia  molt  la  dada 
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d’1.868.000 euros, perquè havia sumat molt, i l’explicació que ens van donar des 
d’Intervenció és que d’aqueix 1.868.000 euros, 1,6 milions d’euros, això està en la 
taula, estan identificats com a saldos de dubtós cobrament, la qual cosa també em va 
sorprendre;  saldos  que  segurament  no  cobrarem;  segurament,  segons  les  bases 
d’execució  del  pressupost  que apliquem,  la  base 35.  Aqueixos  saldos  de dubtós 
cobrament, s’han endurit; els criteris per a eliminar el que és difícil de cobrar o quasi 
impossible,  s’ha  endurit,  perquè  enguany  en  la  base  35  del  pressupost,  per  una 
demanda  de  l’exportaveu  del  Partit  Popular,  es  va  endurir,  i  el  que  es 
comptabilitzava com a ingressos que no anaven a entrar perquè són molt antics, o 
pel que siga, s’ha endurit; per tant el saldo de dubtós cobrament ha pujar per això; i 
per altra banda, perquè s’ha fet una neteja de subvencions molt antigues,  que es 
comptabilitzaven tots els anys com a ingressos, i que no han arribat. Això suma 1,6 
milions d’euros dels 2,8 milions. Per tant, l’explicació és fàcil, hi ha ingressos que 
no s’han complit, en general, i s’ha emés més despesa de la prevista. Jo vull tornar a 
repetir ací el que ja he dit al començament. Si tinguérem els diners que ja hem pagat, 
que l’Ajuntament  d’Oliva ja ha pagat als proveïdors i que toca que els  ingresse, 
majoritàriament,  la  Generalitat,  probablement  aquestos  números,  i  aquestes 
discussions no les tindríem amb tant de fervor com ara,  perquè probablement  el 
romanent de Tresoreria no hauria eixit tan negatiu com el que ha eixit en aquest 
moment. Vull que facen aqueixa reflexió perquè és important, i perquè és important 
que vostés Sr. Aparisi, els ho facen saber, supose que ja ho hauran fet, els ho facen 
saber als seus companys de la Generalitat; que així, els ajuntaments, amb el dèficit 
crònic que tenim, més el deute que estem patint i estem pagant, ara amb interessos a 
més, d’altres administracions, no podem subsistir. I vull tornar a repetir també la 
taula, la série a què he fet referència abans; és a dir, de 2008 a 2010, que són els tres 
pressupostos, llevat del de 2011, que comencen a haver liquidacions o romanents de 
Tresoreria negatius, està al voltant del milió d’euros, o un poc més, i ara en 2,8 
milions d’euros. Segurament la neteja de saldos de dubtós cobrament, o subvencions 
que ja segurament no cobrarem, o hem identificat que no cobrarem, ha tingut a vore 
amb aqueix ascens tan important del dèficit o del romanent de Tresoreria negatiu, i 
segurament que s’ha gastat per damunt del que estava previst. I evidentment, jo ja 
ho he dit  al  començament,  i  com estem en un pressupost  de gestió  compartida, 
perquè sis mesos se n’ha fet càrrec un govern i sis mesos se n’ha fet càrrec l’altre 
govern, ahí està. Jo no he pogut;  la llista  de factures que tenim és una llista on 
efectivament vuit o nou per cent correspon a factures que han arribat en època del 
govern anterior, i el 90% del govern actual. Jo no sé considerar en quin percentatge 
d’aqueix  dèficit  es  pot  responsabilitzar  a  un  govern,  o  es  pot  responsabilitzar  a 
l’altre. De totes formes, miren vostés la série, i la série casualment és que en aquest 
exercici pressupostari s’ha disparat moltíssim el romanent de Tresoreria negatiu.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Ho faré  curtet,  perquè  sé  que  la  gent  ja  està  cansada 
d’escoltar-nos, però ho ressumiré tot  el  que puga. És evident que en aprovar els 
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pressupostos de 2001, qui els parla ja va dir que era un pressupost difícil de complir, 
perquè pensava que les partides no estaven tan ajustades com ho havien d’estar; 
però bé, s’hauria d’ajustar molt la corretja per poder complir i no tancar amb dèficit.  
És evident que a la fi s’ha tancat amb dèficit. Jo sabia que es tancaria amb dèficit, 
però  no  pensava  mai  en  la  vida  que  es  tancaria  amb  un  dèficit  tan  desorbitat. 
Aqueixa  és  la  realitat.  Les  partides,  no  és  igual  els  drets  reconeguts  com  les 
obligacions  reconegudes;  però si  es  miren  bé els  drets  reconeguts,  la  recaptació 
tampoc no ha anat tan malament; la diferència podrien ser 700.000 euros; el que 
passa és  que s’ha gastat  per  damunt de les  possibilitats.  Això també afegit  a  la 
morositat  que  hi  ha,  els  no  pagats.  Per  tant,  estem  parlant  que  a  la  fi  és  la 
responsabilitat; quan ha de mirar fins a on pot arribar, i ha de mirar el que té per 
poder gastar; i ací, pel que es veu, no s’ha mirat exactament què és el que hi havia 
dins  les  arques  per  poder  tirar  endavant,  i  s’ha  gastat  com  si  es  tractara  d’un 
pressupost, com si tingueren carta blanca a l’hora d’administrar els diners, i a la fi 
ens n’hem passat en 2.800.000 euros. Això és així de simple, i així de clar. També 
s’hauria de dir que la capacitat de finançament que teníem en 2010 era de 3.096.000 
euros, i ara en aquest exercici,  en base a aquesta liquidació estem en -1.060.053 
euros. Per tant també és una xifra que ha variat moltíssim, i això diu molt de la mala 
gestió  que  s’ha  fet  durant  aquest  exercici.  Hem  passat  d’una  capacitat  de 
finançament de tres i milions i escaig a un dèficit de finançament en la mateixa d’un 
milió i escaig. Això és una mala gestió, vulguem o no. Independentment que ara 
anem a vore qui té  més responsabilitat  o menys,  independentment  que qui  té  la 
responsabilitat final d’administrar el pressupost, és a al fi qui s’ha d’emportar un 
poc la culpa, o en gran part la culpa, perquè responsabilitat d’ell és, sense deixar de 
costat  la  responsabilitat  que  hagen  pogut  tindre,  en  la  part  proporcional  que 
correspon, els qui han administrat anteriorment el pressupost. Però quan un arriba ha 
de mirar el que té en la caixa, o vore les possibilitats que té de recaptació; i no gastar 
alegrement i a la fi acaba passant el que passa; que ens hem trobat amb un forat de 
2.800.00 euros, i això és una quantitat totalment inassumible i totalment intolerable, 
que a la fi ens hem vist abocats al que parlàvem al començament, al pla d’ajust, que 
a la fi tot acaba en un increment dels impostos, un increment brutal dels impostos. I 
hi  ha una cosa que jo no estic  d’acord del que vosté  ha dit,  Sra.  alcaldessa.  És 
evident que se’ns obliga a la revisió cadastral; però vostés continuen pujant un 5% 
en base al pla d’ajust any rere any; i vosté sap que té la potestat d’ajustar, encara que 
ens revisen cadastralment a l’alça, vosté pot variar el coeficient que s’aplica en el 
rebut de la contribució. Ara crec que estem en un 0.92, i aqueixa variació pot ser a 
l’alta o a la baixa; i en aquest cas, si s’aplica una revisió cadastral brutal, nosaltres 
podem variar el coeficient que s’aplica en el rebut de la contribució, a la baixa, per 
compensar  la  pujada;  però  nosaltres  a  la  baixa,  per  anivellar  un  poc  i  que  els 
ciutadans d’Oliva no hàgem de pagar les barbaritats que volen que paguem, entre el 
5% que vostés apliquen i la revisió cadastral que ens imposen de dalt; però com he 
dit, es pot revisar a la baixa, que és el coeficient el que a la fi tipifica i marca la 
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quantitat  econòmica que han de pagar els contribuents;  no val a dir que ens han 
imposat una revisió cadastral,  i  nosaltres ja no podem fer res; sí que podem fer. 
baixar el coeficient perquè els ciutadans no hagen de pagar tant. per tant, en aqueix 
aspecte discrepe totalment amb vosté; en aqueix i en altres, però en aqueix sobretot. 
I torne a dir el que he dit al començament, responsabilitat a l’hora d’administrar els 
diners  públics,  que  són  de  tots  els  ciutadans;  no  són  nostres,  són  de  tots  els 
ciutadans. I ací ha faltat responsabilitat.” 

 Sr. Peiró Sanchis: “Per no fer-ho llarg, simplement dir que en el moment que es va 
aprovar  el  pressupost,  Yolanda Pastor  estava  en el  grup de  no adscrits,  però  ja 
estàvem en el tema de Projecte Oliva, i va votar en contra del pressupost que hui es 
liquida.  Tal  vegada  no  estàvem  tan  equivocats  en  votar  en  contra;  tal  vegada 
pensàvem que era un pressupost que no s’adaptava a la realitat. I és veritat el que ha 
dit el company de corporació; el fet que afloren 700.000 euros de drets de dubtós 
cobrament, també ens posa les cartes sobre la mesa. Realment això és el que hi ha, 
no podem pensar que els 700.000 euros estaven comptabilitzant-se com possibles 
ingressos quan realment això era quasi impossible de cobrar; per tant, jo crec que 
ara  és  moment,  vista  la  liquidació  de  2011,  de  preparar  un  pressupost  de  2012 
coherent, seriós, i sobretot real; i deixar-nos d’intentar fer matemàtiques per quadrar 
números, que a la fi ja sabem que comptes de cap, cabotes de nap. Pense que és el 
moment de plantejar això de manera seriosa.”

 Sra. alcaldessa: “Per finalitzar, m’agradaria dir-li al Sr. González, que en parlar de 
neteja m’alegra; s’ha netejat moltes coses, tot el que s’arrossegava; s’hauria pogut 
netejar abans. Pel que fa a les subvencions de la Generalitat,  nosaltres les estem 
reclamant. Què es pensa que perquè siguen del Partit Popular no les reclamem per al 
nostre poble? Sí. Però també li dic una cosa, la Comunitat  Valenciana no hauria 
arribat on ha arribat si no haguera sigut perquè l’estat de la nació, el Sr. Zapatero, no 
ens va considerar com a tal. No ens va considerar a la Comunitat Valenciana com a 
tal; per tant, jo m’alegre que haja tret això de la neteja, m’alegre; però estem on 
estem  perquè  no  se’ns  ha  considerat,  ni  se’ns  ha  reconegut  el  que  érem,  la 
Comunitat Valenciana. M’agradaria també fer un poc de conscienciació a la gent 
que ha portat delegacions, i no ha mirat pèl a l’hora de gastar. En arribar hi havia 
partides que estaven no liquidades, estaven sobrepassades; i això també cal tindre un 
poc de conscienciació. Després, contestant-li a la Sra. Morell, dir-li que s’ha de ser 
un  poc  inconscient  quan  es  poden  unes  parcel·les  en  un  pressupost  no  tindre 
informes. Aqueixos informes són posteriors, clar que sí, perquè el Partit Popular els 
demana per vore què es pot fer. Així de clar. I de l’acta d’arqueig jo pense que ja 
està bé, perquè sembla que el dia 11 de juny, després de la investidura i pujar al 
despatx, i la firma, em vaig emportar a la butxaca els quatre milions d’euros dels 
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quals  fan  contínuament  referència  de  l’acta  d’arqueig.  I  estaven  més  que 
rematadíssims;  i pense que ja m’ha dit  els números massa vegades. Nòmines de 
juny, nòmines de juliol, paga extraordinària, Seguretat Social, pagar préstecs i altres. 
i després vull dir-li una cosa, Sra. Morell, vosté és química, i ho sé; jo també sé de 
química;  i  jo  sé  que  un  àcid  més  una  base  és  una  sal  més  aigua.  Però  a  mi 
m’agradaria, perquè jo també sé de matemàtiques, que algun regidor d’Hisenda que 
vosté ha tingut també li haguera explicat que 22 milions no és igual a 24 milions. 
Això és el que volia dir.”

VINT-I-QUATRE.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ 
RELATIU  AL  COMPLIMENT  DE  L’OBJECTIU  D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011.

Per Decret núm. 605/12 de l’alcaldessa, del dia 27 de febrer del 2012, es va aprovar la 
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2011.

De conformitat  amb el que preveu l’article  16 del Reial  Decret  1463/2007, de 2 de 
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  General 
d’Estabilitat Pressupostària, examinada la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011 i 
amb  data  24  de  febrer  del  2012,  s’emet  un  informe  d’Intervenció  que  avalua  el 
compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  de  la  Liquidació  del 
Pressupost d’Oliva de l’exercici 2011, en el qual es conclou l’incompliment d’aquest 
objectiu resultant una capacitat de finançament d’1.760.053,40.- €.

A la vista del que s’exposa anteriorment i en compliment d’allò que s’ha exposat en 
l’art. 16.2 del RE 1.463/2007, es proposa, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda 
i Béns Municipals:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció que avalua el compliment 
de  l’Objectiu  d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  de  la  Liquidació  del  Pressupost 
d’Oliva de l’exercici  2011 en el qual es conclou l’incompliment d’aquest objectiu,  i 
resulta un dèficit de finançament d’1.760.053,40.- €.

SEGON.- Trametre  aquest informe a la  Direcció General  de Coordinació Financera 
amb entitats locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exercesca la 
tutela  financera,  en  el  termini  de  15  dies,  comptats  des  del  coneixement  d’aquest 
informe pel Ple.

VINT-I-CINC.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  SOBRE 
L’INCOMPLIMENT  DEL  PLA  ECONÒMIC-FINANCER  APROVAT  EN 

Pàgina: 90



VIRTUT DEL REIAL DECRET LLEI 5/2009.

L’Ajuntament  d’Oliva  va  concertar  en  l’exercici  2009  una  operació  especial 
d’endeutament per import d’1.065.127,54 € per a finançar el Romanent de tresoreria per 
a despeses generals negatiu per import de 866.715,75€ que resultava de la liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2008 i 198.411,79 € corresponents a 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2008 no consignades en el 
pressupost  de  l’exercici  2009,  tot  això  basant-se  en  el  Reial  Decret  5/2009,  de  24 
d’abril,  de  mesures  extraordinàries  i  urgents  per  a  facilitar  a  les  entitats  locals  el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

L’art. 3 de l’esmentat Reial Decret Llei disposa que l’operació d’endeutament requerirà 
l’aprovació per l’entitat Local d’un pla de sanejament, pla que va ser aprovat pel Ple 
d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 25 de juny del 2009.

Es disposa en l’art 9.3 que el compliment anual del pla de sanejament, mentre dure la 
seua vigència,  serà avaluat per la Intervenció de l’entitat  Local que remetrà informe 
abans del 31 de març de l’any següent a què es referix la liquidació, previ coneixement 
del  Ple  de la  corporació i  pels  mitjans  que s’establixen  en l’article  11,  al  Ministeri 
d’Economia  i  Hisenda,  qui,  al  seu  torn,  traslladarà  a  la  Comunitat  Autònoma 
corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut d’Autonomia la tutela financera de les 
entitats locals del seu territori.

Per Decret núm. 605/11 de l’alcaldessa del dia 27 de febrer del 2012 es va aprovar la 
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2012.

A la vista del que exposa anteriorment i en compliment d’allò que s’ha exposat en l’art. 
10 del Reial Decret llei 5/2009, de 24 d’abril i en virtut de les atribucions es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals:

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals  de  l’informe  d’Intervenció  de  seguiment  exercici  2011  del  Pla  de 
Sanejament aprovat per a la concertació d’una operació d’endeutament extraordinari a 
l’empara del RDLlei 5/2009, de 24 d’abril, en el que es conclou que no s’ha complit el 
Pla de sanejament, i resulta un Romanent de Tresoreria en l’exercici 2011, una vegada 
ajustat  en  l’import  total  de  les  obligacions  que  han  quedat  pendents  d’aplicar,  de 
-2.834.138,28 €.

SEGON.- Previ coneixement del Ple, trametre aquest informe el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, qui al seu torn, traslladarà a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exercesca la tutela financera.
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VINT-I-SIS.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RELACIÓ  CERTIFICADA  PER  LA 
SRA. INTERVENTORA, DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
AMB PROVEÏDORS.

Vist el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per 
al  pagament  als  proveïdors  de les entitats  locals,  i  establix  l’obligació  de remetre  a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i amb data límit 
15 de març,  una relació  certificada  per  l’interventor  de les  obligacions  pendents  de 
pagament que reunisquen els requisits de l’art 2 d’aquest text.

Considerant que la relació va ser remesa amb data 15 de març per un import total de 
2.560.458,85 €, dels quals 3.596,02 corresponen a IRPF, amb el detall que consta en la 
pròpia relació adjunta existint obligació d’informar el Ple de la corporació local.

Considerant l’informe de la interventora, de data 21 de març, en el qual es proposa, en 
compliment de l’art. 3.2 d’aquest Reial Decret:

PRIMER.- Donar compte al Ple i, prèviament a la Comissió informativa corresponent, 
de la relació certificada adjunta i emesa de conformitat amb el Reial Decret Llei 4/2012 
per un import total de 2.560.458,85 €, dels que 3.596,02 corresponen a IRPF.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

VINT-I-SET.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.

El Sr. secretari dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia, del núm. 5.032, 
de 2011, i del núm. 0540 al 0963, de 2012, que en extracte són els següents:

 Decret núm.  5032 Concessió de l'autorització de venda no sedentària per a mercat dels 
divendres a RAFAEL GIMENO VERCHER

DECRETS DE 2012
 Decret núm.  540 Ordre de la publicació en el BOP València de l'anunci de rectificació 

d'errors detectats en les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de treball  
de Cap de Departament de Serveis Socials.

 Decret núm. 541 Concessió a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en C/ Murillo, 25-E. Núm. Urbanisme: 000012/2012-LO
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 Decret núm. 542 Autorització a INMA ISNARDO MORENO com a Vicesecretària de la 
JLF d'Oliva, per a la celebració de la Nit d'Albades i la Cavalcada del Ninot els propers dies  
3 i 4 de març

 Decret  núm.  543  Autorització  a  AGUSTIN  BOSCA  CUESTA  en  representació  de 
PROCOLSA per acabar el remolinat de les soleres de l’edifici del pàrquing en C/ Salvador  
Mestre Parra, 14-22

 Decret núm. 544 Ordenació de demolició d'obres de construcció. Exp. De Restauració de la 
Legalitat Urbanística núm. 102/09 a VICENTE VERDU MESTRE

 Decret núm. 545 Concessió a EVA Ma SISCAR CATALA llicència de Segona Ocupació 
en Av. Matisse, 24, núm. Urbanisme 000014/2012-LO

 Decret  núm.  546  Concessió  a  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Almirall Roger de Llúria, 55-1º, núm. Urbanisme 000005/2012-LO

 Decret  núm.  547  Concessió  a  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Almirall Roger de Llúria, 55, núm. Urbanisme 000006/2012-LO

 Decret  núm.  548 Resolució  d'imposició de sanció tributària  a  MOÑINOS MIRALLES 
MIGUEL DOMINGO per 49,49 € núm. Exp. 20010000060636

 Decret  núm.  549  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  COLLADO  ESCRIVA 
TERESA per 135,26 € núm. Exp. 20010000060635

 Decret núm.  550 Resolució d'imposició de sanció tributària a PONS GILABERT JUAN 
ENRIQUE per 163,00 € núm. Exp. 20010000060650

 Decret núm. 551 Resolució d'imposició de sanció tributària a DE LAS HERAS GARCIA 
JOSE RAMON per 474,34 € núm. Exp. 20010000059851

 Decret núm. 552 Resolució d'imposició de sanció tributària a DE LAS HERAS GARCIA 
JOSE RAMON per 16,82 € núm. Exp. 20010000059850

 Decret  núm.  553  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  PERIS  BARRERES 
MANUEL VICENTE per 335,71€ núm. Exp. 20010000059811

 Decret núm. 554 Ordenar el pagament de les factures per un total de 457.190,88 €

 Decret núm. 555 Resolució d'imposició de sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL per 18,96 € núm. Exp. 20010000059832

 Decret núm. 556 Resolució d'imposició de sanció tributària a ORTEGA TINEO MIGUEL 
per 182,71 € núm. Exp. 20010000059812

 Decret núm. 557 Resolució d'imposició de sanció tributària a ORTEGA TINEO MIGUEL 
per 150,00 € núm. Exp. 20010000059865

 Decret núm. 558 Resolució d'imposició de sanció tributària a MONCHO COLLADO Mª 
TERESA per 150,00 € núm. Exp. 20010000059869

 Decret  núm.  559  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  VIRGILI  SABATER 
CARMEN per 150,00 € núm. Exp. 20010000059862

 Decret  núm.  560  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  VIRGILI  SABATER 
CARMEN per 17,98 € núm. Exp. 20010000059785
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 Decret  núm.  561  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  PERIS  BARRERES 
GLORIA INMACULADA per 335,71 € núm. Exp. 20010000059810

 Decret  núm.  562 Aprovació  del  contingut  de  l’informe emés  per  la  Ponència  Tècnica 
Municipal d’Anàlisi Ambiental MOLESTA G1 EX. LA107/2011 de KIKOTUR SL

 Decret  núm.  563 Aprovació  del  contingut  de  l’informe emés  per  la  Ponència  Tècnica 
Municipal  d’Anàlisi  Ambiental  MOLESTA G1 EX.  LA107/2010 de COMUNITAT DE 
PROPIETARIS GARAGE MESTRE CHAPI, 4

 Decret  núm.  564 Aprovació  del  contingut  de  l’informe emés  per  la  Ponència  Tècnica 
Municipal  d’Anàlisi  Ambiental  MOLESTA  G1-PELIGROSA  G1-NOCIVA  G1-
INSALUBRE G1 EX. LA105/2010 de SANCHIS SAVALL SALVADOR

 Decret  núm.  565  Donar  de  baixa  del  Padró  Municipal  d'habitants  a  JOZAS 
KURPATOVAS i altres

 Decret núm. 566 Aprovar les despeses de 32 € per manteniment de TPV

 Decret núm.  567 Aprovar la factura per import de 14,16 € per comissió de manteniment 
TPV terminals de venda datàfon inactiu de la CAM

 Decret núm. 568 Aprovar les despeses de 29,22 € de despeses financeres per comissió d'ús 
datàfon (serveis esportius) emesos per "LA CAIXA"

 Decret  núm.  569  Autoritzar  a  VICENTE SALORT PEREZ,  com a  representant  de  la 
JCGSS d'Oliva, per a la realització de la cercavila el diumenge 26 de febrer

 Decret núm.  570 Autoritzar a INMA ISNARDO MORENO, com a Vicesecretària de la 
JLF per a la celebració de la Crida de les Falles d'Oliva el dissabte 25 de febrer

 Decret núm.  571 Concessió de llicència urbanística a SALVADOR GIRAU MEJIA, per 
obrer en C/ Natzaré, 33. Núm. 000013/2012-OME

 Decret núm. 572 Concessió de llicència urbanística a FRANCISCO MORERA MAS, per 
obres en Pda. La Plana, Pol. 19 par. RU 00481. Núm. 000007/2012-OME

 Decret núm.  573 Concessió de llicència urbanística a MERCEDES IZQUIERDO PONS, 
per obres en Pda. Mànegues, Pol. 12 Par. RU 00450. Núm. 000003/2012-OME

 Decret núm. 574 Concessió de llicència urbanística a ALFREDO JOAQUIN CARDONA 
GARCIA, per obres en C/ Almirall Roger de Llúria, 79. Núm. 000015/2012-OME

 Decret núm. 575 Concessió de llicència urbanística a VERTYDECOR INNOVA SL, per 
obres en C/ Ronda Sud, 9. Núm. 000014/2012-OME

 Decret núm. 576 Concessió de llicència urbanística a COMUNITAT DE PROPIETARIS 
C/ ILLA DE XIPRE, 4, Núm. 000016/2012-OME

 Decret  núm.  577 Concessió de llicència urbanística a  VICENTE ENRIQUE MIÑANA 
PONS, per obres en C/ Les Moreres, 12. Núm. 000018/2012-OME

 Decret núm. 578 Aprovar amb efectes econòmics del dia 1 de desembre de 2011 el dret de 
SALVADOR ALEMANY CARDONA a percebre la quantitat mensual corresponent a un 
trienni del grup C1
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 Decret  núm.  579  Aprovar  l'assignació  de  240  €  a  CARMEN  MORENO  PEREZ  en 
concepte de gratificació per treballs extraordinaris

 Decret  núm.  580 Ordenar  la  incoació del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  a 
GEMMA ZUAZU CUCART Ref: 03/12

 Decret núm. 581 Aprovar la baixa de liquidacions per import de 843,82 Euros, aprovar les 
liquidacions per 800,97 Euros i les devolucions per 147,06 Euros

 Decret  núm.  582 Ordenar  la  incoació del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  a 
MARIA ROSARIO TARRASO ROVIRA Ref: 02/12

 Decret  núm.  583 Autorització a INMA SORIA RUBIO,  com a representat  de  la Falla 
l'Estació, per a la celebració de les Arreplegades i dinars al Passeig Joan Carles I

 Decret núm. 584 Autorització a l'Associació d'Amics del Cavall de la Safor a la realització 
de les Corregudes de Joies, a celebrar a la Platja d'Oliva el dia 11 de març

 Decret núm. 585 Declarar a MARIA CONSUELO BELTRAN OLASO desistit de la seua 
petició de llicència d'obres en C/ Alfons V El Magnànim, 1 Núm. 000014/2010-OME

 Decret núm.  586 Declarar a M TERESA CASTELLO GILABERT, desistida de la seua 
petició de llicència d'obres en C/ Alfons V El Magnànim, 8 Núm. 000006/2010-OME

 Decret núm. 587 Aprovar la relació núm. 007/2012R de factures per import de 155.066,10 €

 Decret núm.  588 Acceptació de la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a la  
realització de controls preventius de alcoholèmia els dies 25 i 26 de febrer

 Decret  núm.  589  Aprovar  e  imposar  a  STOYANOVA  ROZALINA-VASILEVA,  en 
qualitat  de  responsable  de  la  comissió  de  les  infraccions  administratives  en  matèria  de 
tinença i protecció d'animals, una sanció per import íntegre de 150,25 Euros.

 Decret núm.  590 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
JOAQUIN ALCANTARA LAZARO 2005EXP20001318

 Decret núm. 591 Aprovar i imposar a JAVIER SOLER MARTINEZ, com responsable de 
la comissió de les infraccions administratives, una sanció per import íntegre de 60,10 Euros 
EXP I.O Núm. 29/11

 Decret  núm.  592  Aprovar  i  imposar  a  JUAN  CARRASCOSA  SALAMANCA  com 
responsable de la comissió de les infraccions administratives una sanció per import de 60,10 
Euros EXP I.O Núm. 83/11

 Decret núm. 593 Aprovar i imposar a VICENTE LOPEZ SERINO, com responsable de la 
comissió de les infraccions administratives, una sanció per import de 60,10 Euros

 Decret núm. 594 Aprovar la concertació d'una operació de crèdit a curt termini per import 
de 2.000.000 €

 Decret núm.  595 Concessió llicència per gual en C/ Illa de Xipre, 3 a MIGUEL IBIZA 
IBIZA Exp. V026/1990

 Decret núm. 596 Concessió llicència per gual en C/ El Salvador, 55 a Mª INMACULADA 
CAPELLINO GILABERT Exp. V002/2012
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 Decret  núm.  597 Concessió  llicència  per  gual  en  C/  Manuel  Broseta,  20  a  MANUEL 
FRANCISCO VERDU MUÑOZ Exp. V005/2012

 Decret  núm.  598  Concessió  llicència  per  gual  en  C/  Verge  del  Mar,  108  a  CDAD 
PROPIETARIS VERGE DEL MAR núm. 108 Exp. V006/2012

 Decret  núm.  599 Concessió llicència per  gual  en C/  Manuel  Broseta núm. 35 a JOSE 
RAMON CODEA GOMEZ Exp. V008/2012

 Decret núm.  600 Concessió llicència per gual en C/ Sabin i Salk núm. 1 a CONVENT 
MONGES CLARISSES Exp. V010/2012

 Decret núm. 601 Concessió llicència per gual en C/ Centelles núm. 5 a VICENTA LLIDO 
PARRA Exp. V016/2012

 Decret núm.  602 Concessió llicència per gual en Passeig Gregrori Maians núm. 20-A a 
CDAD PROPIETARIOS GREGORIO MAYANS Exp. V007/2012

 Decret  núm.  603  Concessió  llicència  per  gual  en  C/  Cervantes  núm.  30  a  CDAD 
PROPIETARIS EDIFICI EXPRÉS Exp. V052/2011

 Decret  núm.  604  Aprovació  de  la  nòmina  del  personal  al  servei  de  l'Ajuntament 
corresponent al mes de febrer 2012

 Decret núm. 605 Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 
2011

 Decret núm.  606 Concessió a  VICENTE RICARDO CAPELLINO CARDONA llicència de 
Primera ocupació referida a Planta baixa sense us determinat en C/ Menendez y Pelayo, 19

 Decret  núm.  607  Aprovació  de  l'assignació  de  1.514,  05  €  mensuals  a  SR.  VICENT 
FERRER MAS com a gratificació pel desenvolupament de la plaça acumulada de Secretari  
General en l'Ajuntament de Oliva

 Decret  núm.  608  Cessament  amb  efectes  del  dia  06/02/2012  del  SR.  ANTONIO 
MANSANET MORANT del desenvolupament amb caràcter accidental del lloc de secretari 
General d'aquest ajuntament

 Decret  núm.  609  Aprovació  de  la  incorporació  de  JOANNA  JACK  a  la  relació  dels 
funcionaris designats per a actuar com a secretaris en les celebracions de matrimonis civils 
en l'Ajuntament d'Oliva

 Decret núm. 610 Concessió d'autorització a DOLORES GONZALEZ CONTRERAS per a 
la venda no sedentària de tèxtil i confecció en el mercat del divendres.

 Decret núm. 611 Concessió d'autorització a RAMON ROMA GOMEZ per a la venda no 
sedentària de PASTES DOLCES en el mercat del divendres.

 Decret  núm.  612  Concessió  de  llicència  urbanística  sol·licitada  per  ANA  GARCIA 
GARCIA Exp. Núm. 000022/2012-OME

 Decret núm. 613 Aprovació de les despeses corresponents a manteniment TPV per import 
de 8 €

 Decret núm. 614 Aprovació de les despeses corresponents a comissió ús datàfon 24,48 €
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 Decret núm.  615 Aprovació de les despeses bancàries per les operacions rebutjades en 
cobrament de rebuts de la guarderia infantil del mes de febrer 2012

 Decret núm. 616 Aprovació de les despeses corresponents a remesa de rebuts domiciliats 
del mes de febrer 2012 per import de 51,39€

 Decret  núm.  617  Aprovació  de  les  despeses  corresponents  a  despesa  de  comissió 
transferència, despeses correu a dat a13/02/2012 per import de 0,72€

 Decret núm. 618 Ordenament de la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
núm. 015/12 de FEDERICO COSTA GONZALEZ

 Decret núm. 619 Concedir a IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU, llicència 
urbanística a la Via de Ronda.

 Decret  núm.  620  Concedir  a  la  Sra.  DOLORES  RUBIO  SANCHEZ  REY,  llicència 
urbanística al Carrer Daimús, 5 -pb.

 Decret núm. 621 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d'ocupació de la via 
pública al Carrer Walt Disney.

 Decret  núm.  622  Concedir  al  Sr.  PHILIPPE  LOUIS  JOSEP  LE  GARS,  llicència 
urbanística a l'Av. Picasso núm. 14-D.

 Decret núm. 623 Concedir al Sr. CARLOS JOSE PAU PRATS, llicència urbanística a la 
Pda. Camí de la Font, Pol. 24, Parcel·la RU 01280.

 Decret núm. 624 Concedir al Sr. FRANCISCO TAMARIT GIMENO, llicència urbanística 
al Carrer Canyades (de les) núm. 44.

 Decret núm.  625 Concedir al Sr. FRANCISCO RAMON TOMAS TERCERO, llicència 
urbanística a la Pda. Elca, Pol. 26, Par. RU 00413.

 Decret núm. 626 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al 
Carrer Pere III El Gran núm. 1, llicència urbanística.

 Decret núm.  627 Concedir  a la Sra.  MICHAL KUZMA, llicència d'ocupació de la via 
pública al Carrer de Santa Anna núm. 26.

 Decret núm. 628 Concedir al Sr. JUAN SANCHIS TORRES, llicència d'ocupació de la via 
pública a l'Av. Loygorri núm. 9.

 Decret núm. 629 Concedir al Sr. FRANCISCO SENDRA TOMAS, llicència d'ocupació de 
la via pública al Carrer San Pascual núm. 17.

 Decret  núm.  630 Concedir  al  Sr.  FRANCISCO JESUS PASTOR ESTRUCH,  llicència 
ocupació de la via pública al Carrer Illa de Gerba (de l') núm. 14.

 Decret núm. 631 Declaració de la caducitat del Procediment d’Infracció Urbanística Exp.  
núm. LTIU19/03 contra JUAN MANUEL ARACIL PORTES

 Decret núm. 632 Declaració de la caducitat del Procediment d'Infracció Urbanística Exp. 
Sanció Administrativa núm. 19/03

 Decret núm.  633 Autorització a GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE a muntar una parada 
informativa i de recollida de signatures davant del mercat municipal els divendres 9, 16 i 23 
de març 2012
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 Decret  núm.  634  Autorització  a  NICANOR  SUAREZ  LOZANO  en  representació  de 
IGLESIA  EVANGELICA  FILADELFIA  DE  OLIVA  la  realització  d'una  campanya 
evangèlica d'integració i convivència

 Decret  núm.  635  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  010/2012  per  import  de 
67.422,24€

 Decret  núm.  636  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  008/2012  per  import  de 
94.951,68€

 Decret núm.  637 Incoació d'expedient sancionador i imposició de sanció econòmica per 
infracció urbanística per import de 2.556,85€ Exp. 179/09

 Decret núm. 638 Aprovació provisional de liquidació corresponent a tributs d'ICO i Taxa 
per import de 530,82€ a JESUS BORRAS FAUS. Exp. LTIU179/09

 Decret núm. 639 Aprovació provisional de liquidació corresponent a tributs d'ICO i Taxa 
per import de 138,02€ Exp. LTIU 174/09 a TOMAS MANZANARES LILLO

 Decret núm.  640 Incoació d'expedient sancionador i imposició de sanció econòmica per 
infracció urbanística per import de 1.459,52€ Exp. 174/09 de TOMAS MANZANARES 
LILLO

 Decret núm. 641 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat 
urbanística Exp. 22/09 contra ENRIQUE MENA COSTA

 Decret núm.  642 Acordar el  sobreseïment i  arxiu de l'exp.  De Protecció de la legalitat  
Urbanística núm. 000038/2011-ERU

 Decret núm. 643 Aprovació provisional de liquidació corresponent a tributs d'ICO i Taxa 
per import de 1.332,51€ Exp. LTIU RC 120/08 a CARLOS LLORET REDON

 Decret núm. 644 Aprovació d'imposició de sanció econòmica per infracció urbanística per 
import de 16.102,90€ Exp. Sancionador RC120/08 de CARLOS LLORET REDON

 Decret núm. 645 Prendre raó de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL a CAIXA POPULAR

 Decret núm.  646 Concessió d'autorització a MIGUEL SEMPERE CAMRASA per a la 
venda de xurros en el Parc de l'Estació dia 4/03/2012

 Decret núm.  647 Incoació d'exp. Administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 114/09 de JOSE PASTOR SISCAR com a promotor i a DAVID RIERA SERVER

 Decret núm. 648 Incoació d'exp. Administratiu de restauració de la legalitat urbanística a 
CONSTRUCCIONS  I  PROMOCIONS  GERMANS  XARREC  SL  i  SALVADOR 
PALOMARES AZNAR com a promotor. Exp. Núm. 70/06-RC

 Decret  núm.  649  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  a  JOSE  ANGEL 
ZAHONDERO BALLESTEROS Exp. 000133/2011-LO

 Decret núm. 650 Declaració de desistiment en la petició de llicencia de segona ocupació 
exp. 000128/2011-LO de LASZLO KIS

 Decret  núm.  651  Autorització  d'instal·lació  de  l'activitat  Oficina  Administrativa  a 
FRUITES SAFOR SL en Passeig Joan Carles I, 1 Entresolat A Exp. CA110/2011
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 Decret  núm.  652  Autorització  d'instal·lació  de  l'activitat  Local  per  a  Promocions 
Comercials a Mº DOLORES TARRASO FERRER en C/ San Miquel núm. 26 baix Exp. 
CA121/2011

 Decret  núm.  653  Procedir  a  l’arxiu  de  l'expedient  NÚM.  20010000058586  de  BLAS 
BENEYTO  GREGORI  per  no  estar  subjecte  a  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana

 Decret núm. 654 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels  terrenys de naturalesa  urbana a 0PROMOCIONES INPROCOLSA SL NÚM. Exp. 
20010000058519

 Decret núm. 655 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  PROMOCIONES  INPROCOLSA  SL  EXP. 
20010000058546

 Decret núm. 656 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  PROMOCIONES  INPROCOLSA  EXP. 
20010000058544

 Decret núm. 657 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  PROMOCIONES  INPROCOLSA  SL  EXP. 
20010000058549

 Decret núm. 658 Autorització instal·lació de clínica fisioterapeuta a ALICIA MARTINEZ 
TOMAS Exp. CA128/2011

 Decret núm. 659 Autorització d'instal·lació de comerç al detall a BARBARA PLA GAUS 
exp. CA 123/2011

 Decret  núm.  660  Autorització  d'instal·lació  de  botiga  i  estudi  fotogràfic  a  BEATRIZ 
MORELL JORDA Exp. CA070/2011

 Decret núm.  661 Autoritzar el canvi de titularitat de perruqueria i saló d'estètica a ANA 
FRASQUET GREGORI

 Decret núm.  662 Autorització del canvi de titularitat de comerç al detall de prendes de 
vestir a ALVARO NESTARES PORRERO

 Decret núm.  663 Aprovar la devolució de l'aval dipositat per GESTION TRIBUTARIA 
TERRITORIAL  SA,  per  l'import  de  38.000  Euros,  per  respondre  de  les  obligacions 
derivades del contracte de serveis "assistència tècnica i col·laboració en la Gestió Tributària  
i recaptatòria".

 Decret núm. 664 Declaració de desistiment en la petició de llicència urbanística de segona 
ocupació a ANIBAL BENITO ULLAURI PARDO. Exp. 000123/2011-LO

 Decret  núm.  665  Declaració  de  desistiment  en  la  petició  de  ROSA  MARIA  IBIZA 
PIZARRO en exp. 000104/2011-LO

 Decret núm. 666 Declaració de desistiment en la petició de JULAN RICHARD JORDAN 
exp. 000108/2011-LO

 Decret  núm.  667  Declaració  de  desistiment  en  la  petició  de  JOHN  ALLISON  Exp. 
000053/2011-LO
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 Decret núm. 668 Relació de multes per infracció de trànsit.

 Decret  núm.  669  Aprovació  de  despesa  i  ordre  de  pagament  a  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU de l'import de 1.384,37€

 Decret núm. 670 aprovació de l'expedició del manament de pagament amb caràcter de "a 
justificar" d’ANDRES SANCHEZ GAMEZ per import de 70€

 Decret núm. 671 Aprovació de la despesa corresponent a carburants a GALP ENERGIA 
ESPAÑA SAU A per import de 5.341,73€

 Decret núm. 672 Aprovació del compte justificatiu de ANDRES SANCHEZ GAMEZ per 
import de 508,23€ corresponent a reparació grua telescòpica

 Decret  núm.  673  Aprovació  de  la  factura  corresponent  a  anunci  en  el  DOGV  de 
l'Ajuntament  d'Oliva  sobre  Informació  pública  del  Pla  Participació  Pública  de  l’estudi 
d’Integració Paisatgística per al centre recreatiu i d’Oci en Pda. Manegues, Pol. 15

 Decret núm. 674 Resolució d'imposició de sanció tributària a PELLICER Y MARTIN SL 
EXP. 20010000060411

 Decret  núm.  675  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA EXP. 20010000060450

 Decret  núm.  676  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  VILEIA URBANA  SL 
EXPT.20010000060465

 Decret  núm.  677  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  COLLADO LLECHES, 
SALVADOR EXP. 20010000060415

 Decret núm. 678 Resolució d'imposició de sanció tributària a FERNANDEZ ALVAREZ, 
M JESUS, EXP. 2001000060436

 Decret  núm.  679  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BISINESS 
EVERGREEN SA

 Decret  núm.  680  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL EXP. 20010000060429

 Decret  núm.  681 Resolució d'imposició de  sanció tributària  a  TUTTOFARE SL EXP. 
2001000060445

 Decret núm. 682 Resolució d'imposició de sanció tributària a VILEIA URBANA SL EXP. 
2001000060469

 Decret núm. 683 Resolució d'imposició de sanció tributària a PELLICER Y MARTIN SL 
EXP. 2001000060406

 Decret  núm.  684  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  MORELL  NAVARRO, 
JOSE FRANCISCO, EXP. 2001000060447

 Decret  núm.  685 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL EXP. 20010000060637

 Decret  núm.  686  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  GEORGIEV  STOYAN 
DIMITROV. EXP. 20010000059866
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 Decret  núm.  687 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  URBANIZACIONES Y 
PROYECTOS OLIVA NOVA SL EXP. 20010000059863

 Decret núm. 688 Aprovació de l'expedient núm. I/01/2012 de modificació del pressupost.

 Decret  núm.  689 Iniciació de l'expedient  G/04/2012 de modificació del  Pressupost  per 
generació de crèdits.

 Decret núm. 690 Aprovació de l'expedient núm. G/04/2012 de modificació del pressupost.

 Decret núm. 691 Rectificació de l'exp. de modificació de crèdits G/04/2012

 Decret núm. 692 Aprovació de la certificació núm. 17 de la rehabilitació i adequació del 
CENTRO OLIVENSE a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA

 Decret núm.  693 Aprovació de les justificacions i donar per justificades les subvencions 
concedides a CENTRE NTRA SRA DE L'EMPAR I RELACIO per a l'any 2011

 Decret  núm.  694  Incoar  al  Sr.  JOSE  OLTRA  MIÑANA,  expedient  administratiu  de 
restauració de la legalitat urbanística núm. 000063/2011-ERU.

 Decret núm. 695 Declarar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al 
carrer  Guillermo Pastor  Burgalat  núm.  38,  l'obligació legal  de  mantindre  en  adequades 
condicions de salubritat, conservació i seguretat l'edifici emplaçat al carrer indicat.

 Decret núm. 696 Declarar a la Sra. PILAR BELLVER MARGARIT, l'obligació legal de 
mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l'immoble 
emplaçat al Carrer Ozieri núm. 11.

 Decret núm. 697 Declarar al Sr. JOSE VICENTE FRASQUET SAVALL, l'obligació legal 
de  mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l'immoble 
emplaçat a l'Av. Burguera.

 Decret  núm.  698 Declarar  a  l'ASSOCIACIO MUSICAL SANTA CECILIA D'OLIVA, 
l'obligació legal de mantindre en adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat 
l'immoble emplaçat al Carrer Niño núm. 4.

 Decret núm. 699 Aprovar la factura núm 712.019951-3 emesa per AUMAR SA per import 
de 39,71 Euros

 Decret  núm.  700  Declarar  a  la  Sra.  MARIA  GIRAU  VICENS,  l'obligació  legal  de 
mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l’immoble 
emplaçat al Polígon 7, parcel·la núm. 1152.

 Decret núm. 701 Declarar al Sr.LUIS MIÑANA MARI, l'obligació legal de mantindre en 
adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat l’immoble emplaçat al Polígon 
7, Parcel·la núm. 1153.

 Decret núm. 702 Declarar al Sr. FRANCISCO BALAGUER MORATO, l'obligació legal 
de  mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l’immoble 
emplaçat al Polígon 7, Parcel·la núm. 1508.

 Decret núm.  703 Declarar al Sr. FRANCISCO BALAGUER MORATO l'obligació legal 
de  mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l’immoble 
emplaçat al Pol. 7, Parcel·la núm. 23.
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 Decret  núm.  704  Declarar  a  la  Sra.  IISABEL  TORRES  SOLER,  l'obligació  legal  de 
mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l’immoble 
emplaçat al Pol. 5, Parcel·la núm. 276.

 Decret núm.  705 Declarar al Sr. JOSE MENA COTS, l'obligació legal de mantindre en 
adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat l’immoble emplaçat al Pol. 3, 
Parcel·la núm. 453.

 Decret  núm.  706 Declarar  a la  Sra.  MARIA MORERA LLORCA, l'obligació legal  de 
mantindre  en  adequades  condicions  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  l’immoble 
emplaçat al Pol. 5, Parcel·la núm. 375.

 Decret núm. 707 Declarar a la Sra. MARIA `PONS LUCAS, l'obligació legal de mantindre 
en adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat l’immoble emplaçat al Pol. 
11, Parcel·la núm. 48.

 Decret núm. 708 Declarar al Sr. JAIME BENITO MAÑÓ, l'obligació legal de mantindre 
en adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat l’immoble emplaçat al Carrer  
Cirer núm. 9.

 Decret  núm.  709  Declarar  a  la  COMUNITATR  DE  PROPIETARIS  de  l'edifici  AV. 
MATISSE 46 al 50, l'obligació legal de mantindre en adequades condicions de salubritat,  
conservació i seguretat l’immoble emplaçat a l'Av. Matisse núm. 46 al 50.

 Decret núm. 710 Declarar a la Sra. MARIA AMPARO NAVARRO MESTRE, l'obligació 
legal de mantindre en adequades condicions de salubritat, conservació i seguretat l’immoble 
emplaçat al Pol. 9, Parcel·la núm. 149.

 Decret núm. 711 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ AMES DE CASA TYRIUS per import de 5.500,00€

 Decret núm. 712 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECILIA per import de 7.719,00€

 Decret núm. 713 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per  a  l'any  2011  a  L'ASSOCIACIÓ  DE  COMERCIANTS  D'OLIVA  per  import  de 
7.132,00€

 Decret núm. 714 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per  a  l'any  2011  a  L'AGRUPACIÓ  FOLKLÒRICA  RAVAL  I  VILA  per  import  de 
2.309,00€

 Decret núm. 715 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIO VEÏNAL DEL PINET per import de 396,00€

 Decret núm. 716 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a LA JUNTA DE FESTES DE SANT FRANCESC D'OLIVA per import 
de 1.371,00€

 Decret núm. 717 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a CREU ROJA- ASSEMBLEA LOCAL D'OLIVA per import de 1.600,00€
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 Decret núm. 718 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a LA JUNTA DE FESTES DE NOSTRA SRA. DEL REBOLLET per 
import de 195,00€

 Decret núm. 719 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a LA JUNTA LOCAL FALLERA per import de 31.064,00€

 Decret núm. 720 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a CREU ROJA . ASSEMBLEA LOCAL D'OLIVA, per import de 3.500€

 Decret núm. 721 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR per import de 15.800€

 Decret núm. 722 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ FIBROMIALGIA DE LA SAFOR-AFISA per import 
de 1.200€

 Decret núm. 723 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS D'ALZHEMEIR per import 
de 1.750,00€

 Decret núm. 724 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedia 
per a l'any 2011 a L'ASSOCIACIÓ MUJERES ARIPANDO per import de 500,00€

 Decret núm.  725 Adjudicació de contracte menor de subministrament i manteniment de 
fotocopiadora a instal·lar en la Biblioteca Municipal "L'Envic" a favor de SISTEMAS DE 
OFICINA F. BELLVER SL pel preu de 1.072,0€

 Decret núm. 726 Declaració del desistiment a JOSE EUGENIO GARCIA ESCRIVA en la 
seua petició de llicència de segona ocupació Exp. 0000080/2011-LO

 Decret núm. 727 Declaració del vehicle V4675FV com a abandonat Exp. VA 1565/11

 Decret núm. 728 Declaració del vehicle 9146BHL com a abandonat Exp. VA 1444

 Decret núm. 729 Declaració del vehicle T5835AD com a abandonat Exp. VA 1356/10

 Decret núm. 730 Declaració del vehicle V6241FV com a abandonat Exp. VA1536

 Decret núm. 731 Declaració del vehicle V8098FW com a abandonat Exp. VA 1351/10

 Decret núm. 732 Declaració del vehicle V3820CG com a abandonat Exp. VA1312/10

 Decret núm. 733 Declaració del vehicle 9648BNB abandonat VA1089/09

 Decret núm. 734 Declaració del vehicle V7864CF abandonat exp. 1543/11

 Decret núm. 735 Declaració del vehicle V0957FC abandonat Exp. 1558/11

 Decret núm. 736 Reconéixer l'obligació i ordenar el pagament de 672,32€ en concepte de 
gratificació corresponent al mes de febrer 2012 a VICENTE COLLADO LLORCA

 Decret  núm.  737  Concessió  a  ANDRES  MARTINEZ  CONDE  de  llicència  Primera 
Ocupació Exp. 000091/2011-LO

 Decret  núm.  738  Autorització  a  COMISSIÓ  FALLA  INSTITUT  la  celebració  de  les 
activitats programades per a la setmana de Falles 2012
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 Decret núm. 739 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salut i salubritat  
a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA C/ RAMON Y CAJAL 34. OE40/2012

 Decret  núm.  740  Declaració  a  JOSE  CHELET  PASTOR  representant  EL  CAMPING 
PEPE desistiment en la seua petició de llicència d'obres exp. 000054/2010-OME

 Decret núm.  741 Autorització de la fira dels comerços d'Oliva al Parc de l'Estació dia 
04/03/2012 a ACCO

 Decret núm. 742 Aprovació de la relació núm. 011/2012-R 44.226,31€

 Decret núm. 743 Delegar les funcions de Secretaria Municipal a favor del Sr. J. Sebastián 
Estela Climent, en casos d'absència o malaltia del titular.

 Decret núm. 744 Reconeixement d'un nou trienni Grup C1 a JOSE FENOLLAR COTS

 Decret  núm.  745 Reconeixement  d'un  nou  trienni  Grup E  a  GUILLERMO MEZCUA 
RUIZ

 Decret  núm.  746  Aprovar  amb  efectes  del  07/02/2012  l’assignació  de  728,57  Euros 
mensuals a JOSE SEBASTIAN ESTELA CLIMENT com complement de productivitat per 
la delegació de firma de la Secretaria General.

 Decret  núm.  747  Reconeixement  d'un  nou  trienni  Grup  E  a  MARIA  VICENTA 
CARDONA JUST

 Decret núm.  748 Reconeixement d'un nou trienni Grup C2 a JUAN JOSE ALEMANY 
PELLICER

 Decret  núm.  749 Reconeixement  d'un nou trienni  Grup C1 a SALVADOR LLECHES 
NAVARRO

 Decret  núm.  750  Reconeixement  d'un  nou  trienni  Grup  C1  a  TERESA  ESCRIVA 
ESTRUCH

 Decret  núm.  751 Concessió  llicència  ambiental  a  CÀMPING SEGONA CATEGORIA 
RIO-MAR en Partida Devesa s/n. Exp. LC116/2005

 Decret  núm.  752  Concessió  llicència  ambiental  a  MAGATZEM  DE  PRODUCTES 
DIVERSOS  en  C/  Santa  Cecília  núm.  27  GULLERMO  LLOPIS  CLIMENT,  Exp. 
LA066/2011

 Decret núm.  753 Autoritzar la instal·lació de BOTIGA I ESTUDI FOTOGRÀFIC en C/ 
Gabriel Ciscar núm. 38 a BEATRIZ MORELL JORDA, Exp. CA070/2011

 Decret núm.  754 Aprovació del contingut de l'informe de data 17/02/2012, Qualificació 
MOLESTA-G1,  NOCIVA-G1,  Exp.  LA039/2010  CANERA  MUNICIPAL-CENTRE 
D'ACOLLIDA D'ANIMALS de l’AJUNTAMENT D'OLIVA

 Decret  núm.  755  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  de  data  17/02/2012,  Qualificació 
MOLESTA-G1,  INSALUBRE-G1,  PERILLOSA-G1,  Exp.  LA291/2007  CLÍNICA 
ODONTOLOGIA de CRISTINA LLORCA SAVALL

 Decret  núm.  756  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  de  data  17/02/2012,  Qualificació 
MOLESTA-G1,  Exp.  LA072/2011  CARNICERIA  de  JOSE  VICENTE  CAÑAMAS 
CLIMENT
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 Decret  núm.  757  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  de  data  17/02/2012,  Qualificació 
MOLESTA-G1, Exp. LA145/2009 EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ AL 
PER MAJOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL de SUBMINISTRAMENTS TÈCNICS 
SL,

 Decret  núm.  758  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  de  data  17/02/2012,  Qualificació 
MOLESTA-G1, Exp. LA083/2011 CARNISSERIA de LUIS MUÑOZ BOIX

 Decret  núm.  759  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  de  data  17/02/2012,  Qualificació 
MOLESTA-G1,PERILLOSA-G1,  Exp.  LA089/2011  CLÍNICA  VETERINÀRIA  de 
VENTSANGIL SLP

 Decret núm. 760 Nomenar funcionari en propietat Oficial electricista, grup C2 a AIMON 
PELLICER ALCARAZ

 Decret núm. 761 Nomenar funcionària interina a temps parcial a CRISTINA MIRAGALL 
RIERA com a Treballadora Social, grup A2

 Decret núm. 762 Aprovar la baixa de liquidacions per import de 8.203,68 Euros, aprovar 
les liquidacions per 1.561,82 Euros i les devolucions per 2.446,3 Euros

 Decret núm. 763 Autoritzar a la Junta Local Fallera, a realitzar els actes previstos en horari 
especial fins a les 3.00 h entre el divendres 09 de març i el dimarts 20 de març

 Decret núm. 764 Concessió a JOSE LLACER CATALA llicència de Segona Ocupació de 
CONNEXIONS D’AIGUA I LLUM NÚM. Urbanisme 136/22011-LO

 Decret núm.  765 Autorització a la Comissió de la Falla Sant Francesc representada per 
JOSE ESCRIVÁ I VICENS per a la celebració de les activitats sol·licitades

 Decret núm. 766 Aprovar la baixa dels valors declarat incobrables a nom d’EUROLIVA 
GOLF SL.

 Decret  núm.  767 Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  a  nom de  la  Sra. 
CAROLINA ANEAS RODRIGUEZ.

 Decret núm. 768 Aprovar la baixa dels valor declarats incobrables a nom del Sr. MIGUEL 
BARRULL LARROSA.

 Decret núm.  769 Autoritzar la COMISSIÓ DE LA FALLA L'ESTACIÓ, per a realitzar 
diverses activitats, del 10 al 20 de març de 2012.

 Decret  núm.  770  Imposició  sanció  tributària  a  Mª  MERCEDES  GOMEZ  SENABRE 
NÚM. Exp. 2001000006903 per 100,12 Euros

 Decret núm. 771 Imposició sanció tributària a JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ NÚM. 
Exp. 20010000060667 per 62,41 Euros

 Decret núm. 772 Imposició sanció tributària a ANSELMO SANCHEZ RIBES NÚM. Exp. 
20010000060899 per 30,84 Euros

 Decret núm.  773 Autorització a CONCEPCION CLIMENT NAVARRO per exhumació 
del cadàver CONCEPCION NAVARRO MORATÓ

 Decret  núm.  774 Declarar  la  caducitat  del  Procediment  de Restauració de la  Legalitat  
Urbanística NÚM. 30/08 contra JESUS GONZALEZ BARCHINO
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 Decret núm. 775 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a ISMAEL 
GARCIA MAMOLAR Exp. núm. 20010000061170

 Decret núm.  776 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
GHALIB MUHAMMAD Exp. de constrenyiment 2007EXP20002204

 Decret  núm.  777  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
JOAQUIN AMADOR VIGUERAS núm. Exp. 20010000061140

 Decret  núm.  778  Aprovar  el  padró  de  l’Impost  sobre  Béns  Immobles  del  2012  per 
351.483,28 Euros

 Decret  núm.  779  Aprovar  el  padró  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  aprofitament  
especial del domini públic 2012 per 2.209,90 Euros

 Decret núm. 780 Designació lletrat i personació en Recurs núm. 000838/2011

 Decret núm. 781 Designació lletrat i personació en Recurs núm. 000635/2011

 Decret núm. 782 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a TUDOSA 
LUCICA Exp. Núm. 20010000061172

 Decret  núm.  783  Imposició  de  sanció  tributària  a  VICENTA  ISABEL  COLLADO 
ESCRIVA per 135,26 Euros Exp. Núm. 20010000060632

 Decret núm.  784 Imposició de sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN 
per 128,42 Euros Exp. Núm. 20010000060431

 Decret  núm.  785  Autoritzar  el  inici  de  procediment  sancionador  a  ABDELALI 
BOUGHAFOUR

 Decret núm.  786 Aprovar l' Organigrama d’Organització i Funcionament proposat per la 
Policia Local per a l'any 2012

 Decret núm.  787 Autoritzar l’inici del  procediment sancionador a SALVADOR AGUT 
MENA I BOUGHAFOUR ABDELALI

 Decret núm. 788 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa per 161,13 Euros Exp. Núm. 20010000058014

 Decret núm. 789 Procedir a l'arxiu del Exp. Núm. 20010000059548 FOUZIR ABDELLAH

 Decret núm.  790 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a JOSE 
ANTONIO MARIN MARIN Exp. Núm. 20010000061183

 Decret  núm.  791 Aprovar  provisionalment  la  liquidació del  ICO per  1.037,47 Euros  a 
JOSE IGNACIO LOPEZ CARSI Exp. LTIU Rc 165/08

 Decret núm. 792 Incoar a JOSE IGNACIO LOPEZ CARSI expedient sancionador per la 
realització d'obres Exp. Sancionador núm. Rc 165/08

 Decret  núm.  793 Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació del  ICO per 5.877,14 
Euros a SALVADOR PALOMARES AZNAR Exp. LTIU Rc 70/06

 Decret núm.  794 Incoar a SALVADOR PALOMARES AZNAR expedient administratiu 
sancionador  NÚM.  Rc  70/06  en  Partida  Raconada,  Polígon  5,  Parcel·la  1029  Exp. 
Sancionador núm. Rc 70/06
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 Decret núm. 795 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació de l’ICO per 515,16 Euros 
a VICENTE BOLO SAVALL Exp. LTIU Rc 117/08

 Decret núm. 796 Incoar a VICENTE BOLO SAVALL expedient administratiu sancionador 
núm. Rc 117/08

 Decret  núm.  797 Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació del  ICO per 5.985,85 
Euros a JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ Exp. LTIU Rc 25/06

 Decret núm.  798 Incoar a JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ expedient administratiu 
sancionador núm. Rcc 25/06

 Decret núm. 799 Aprovar l’expedició d'un Manament de Pagament, amb caràcter justificar 
a favor de l'alcaldessa, per l'import de 70 Euros.

 Decret  núm.  800  Aprovar  la  factura  i  ordenar  el  pagament  de  155,67  Euros  a 
CABLEUROPA SAU.

 Decret núm. 801 Aprovar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al 
carrer Les Fonts núm. 3-5-7 la devolució de la fiança de 350 Euros.

 Decret núm. 802 Aprovar al Sr. JAIME IBAÑEZ SANTAMARIA la devolució de 3.528 
Euros.

 Decret  núm.  803  Declarar  amb situació  administrativa  especial  de  segona  activitat,  el 
funcionari de la Policia Local, Sr. EMILIANO DE LA DUEÑA RODRIGUEZ.

 Decret  núm.  804 Autoritzar  a  la  COMISSIÓ DE LA FALLA CONSERVATORI  a  la 
celebració de diverses activitats del 9 al 20 de març de 2012.

 Decret  núm.  805 Autoritzar a  la  COMISSIÓ DE LA FALLA CASA D'ALONSO a la 
celebració de diverses activitats del 4 al 20 de març de 2012.

 Decret núm. 806 Aprovar al Sr. LORENZO GONZALEZ BORRAS, amb efectes de l'1 de 
desembre de 2011, el dret de percebre un nou trienni del grup C1.

 Decret núm. 807 Aprovar al Sr. MANUEL PULIDO GUTIERRES i altres 3, la devolució 
de l'ICIO, per l'import total de 55.821,48 Euros.

 Decret núm. 808 Aprovar el padró de la taxa per utilització privativa per 225.388,46 Euros

 Decret núm. 809 Aprovar el contingut de l'informe sobre l'activitat: Café-Bar, emplaçat al 
carrer Cervantes núm. 30, a nom de MARIA MILAGROS LLORCA ROIG.

 Decret  núm.  810 Aprovar  el  contingut  de l'informe emes sobre  l'activitat:  Fabricació i 
magatzem  de  productes  alimentaris,  titular:  KING  REGAL  SA,  al  sector-3,  carrer  7,  
Parcel·la 6-B

 Decret núm. 811 Considerar l'informe ambiental desfavorable emés de l'activitat: lloguer, 
venda  i  pàrquing  de  caravanes  en  Ps.  Rajolars  núm.  39-40,  titular:  INMOSERVICIOS 
TERRAMAR SL.

 Decret núm. 812 Aprovar la factura núm. A1200047 de data 9 de febrer de 2012 d'import 
de 108,50€ justificació de les despeses derivades del CD base de dades preus de l'edificació,  
urbanització i rehabilitació
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 Decret núm. 813 Ordenar el pagament de les factures a favor de MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS, SA d'import 43.627,85 €

 Decret  núm.  814  Aprovar  la  certificació  NÚM.  2  de  Xarxa  de  col·lectors  pluvials  i 
ampliació de voreres FASE III per 20.681,52 Euros

 Decret núm.  815 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal 
VICENTE  PONS  MARTINEZ,  FRANCISCO  JAVIER  MARTINEZ  GRAU,  JOSE 
MIGUEL EDO CEBOLLA

 Decret núm. 816 Autoritzar i facultar al funcionari JOSÉ FUSTER MORENO per exercir 
les accions en nom de l'AJUNTAMENT D'OLIVA per les indemnitzacions corresponents 
en el Procediment Abreviat núm. 000552/2012

 Decret  núm.  817 Aprovar  la  reincorporació d’ADRIAN CAÑABATE GARCIA com a 
Agent de la Policia Local del Ajuntament d'Oliva amb efectes 04/03/2012

 Decret núm. 818 Concessió a ESTHER BLAY PEIRO llicència municipal per la tinença 
d'animals perillosos núm. 9410000011462414 Exp. Núm. A.P. 226/11

 Decret  núm.  819  Concessió  a  JESUS MORAGUES APARISI  llicència  municipal  per 
tinença d'animals perillosos núm. 9410000011170548 Exp. Núm. A.P. 225/11

 Decret núm. 820 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis de poda en la zona 
del Passeig a GICAL JARDINS SL Exp. Serv-Serc/24-2012

 Decret  núm.  821  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística  a  NICOLAS  ANTHONY  EDWARDS  I  LYNETTE  PHENG  PHEBGT 
EDWARDS per obres sense llicència en C/ Sant Isidre, 52, Exp. Restauració de la Legalitat 
Urbanística núm. 89/09 RC

 Decret núm. 822 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
núm.  22/09  RC a ENRIQUE MENA COSTA per  la  realització d’obres  sense  llicència 
municipal en Pol 10, Par. 1097 i 95 en Partida Rabdells

 Decret núm. 823 Concessió a FERNANDO FLORENCIO GUILLEM llicència de Primera 
Ocupació de l’Exp. Obra Major núm. 197/2005, Núm. Urbanisme 153/2010

 Decret núm.  824 Concessió a JESUS MORAGUES APARISI la llicència municipal per 
tinença d'animals perillosos núm. 941000002313429 Exp. Núm. A.P. 224/11

 Decret núm.  825 Concedir fraccionament del deute sol·licitat per ELVIRA GONZALEZ 
GONZALEZ, per taxa OVP mercadet divendres 2011, parada núm. 47.

 Decret  núm.  826 Aprovar  l'acumulació de les  hores  de reducció durant  tres dies de la 
setmana de Falles en un dia lliure poden triar el empleats entre el dia 15 o el 20 de març

 Decret  núm.  827  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència  per  ocupació  de  la  via  pública  en  C/  Salvador  Mestre  Parra,  16-18.  Núm.  
Urbanisme: 000032/2012-LOVP

 Decret núm. 828 Concedir llicència urbanística a MARIA VICENTA TERCERO PARRA 
per la realització d'obres en Pda.  Raconada.  Ref.  Exp.  Obra Menor núm. 000209/2011- 
OME
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 Decret  núm.  829  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  per  la  COMUNITAT  DE 
PROPIETARIS  BERENGUER  D'ENTENÇA  per  la  realització  de  les  obres  en  C/ 
Berenguer d'Entença núm. 18

 Decret núm. 830 Concedir a JOSEFA FERRER CAÑAMAS llicència de Segona Ocupació 
en Partida Canyades, Polígon 7 parc. Núm. 722. Núm. Urbanisme 000009/2012-LO

 Decret núm. 831 Aprovar les despeses amb càrrec a les partides pressupostàries per 18,27 
Euros

 Decret  núm.  832  Aprovar  les  despeses  per  4,22  Euros  amb  càrrec  a  l'aplicació 
pressupostària de despeses del vigent pressupost municipal

 Decret núm. 833 Aprovar les despeses relacionades per import de 536,50 Euros

 Decret  núm.  834 Ordenar  el  pagament  de  les  factures  relacionades  en  annex adjunt  a 
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER per 5.275,22 Euros

 Decret núm. 835 Autoritzar a INMA ISNARDO MORENO per a la celebració d'una sèrie 
d'actes a celebrar entre l'11 i el 20 de març corresponents a les Falles d'Oliva 2012

 Decret núm. 836 Sol·licitar a Demarcació de Costes de l’Estat a València autorització per 
al Projecte de Serveis de Temporada per el any 2012

 Decret núm. 837 Aprovar l’expedició d’un Manament de Pagament a favor de l'alcaldessa 
per 300,00 Euros per adquisició diferencial del vehicle 0445CRV de la Policia Local

 Decret núm. 838 Aprovar la permuta de les finques registrals núm. 1174, 32726 i 11825 
propietat  de  SALVADOR  MESTRE  SANCHIS  per  les  finques  núm.  60323  i  465025 
propietat de l’Ajuntament d'Oliva

 Decret  núm.  839  Aprovar  l’expedient  núm.  T/03/2012  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres de l’estat de despeses 
del Pressupost

 Decret núm.  840 Delegar en el funcionari municipal Sr.  ANDRES CARDONA MICO, 
Cap  del  Departament  de  Recaptació  i  Coordinador  de  Gestió  Tributària,  la  firma  de: 
Resolucions i notificacions de procediments de comprovació limitada, sancionadors i de 
gestió tributària.

 Decret núm. 841 Concedir autorització per a l’exhumació del cadàver de la Sra. ELENA 
FERRER DOMENECH.

 Decret núm. 842 Concedir autorització per a l’exhumació del cadàver de la Sra. MARIA 
MORELL ESCRIVA

 Decret  núm.  843 Concedir  l'autorització  per  a  l’exhumació  del  cadàver  de  la  Sra.  Mª 
DOLORES ESCRIVA RODRIGUEZ.

 Decret núm. 844 Autoritzar l’exhumació del cadàver del Sr. JOSE PONS BOIX.

 Decret núm. 845 Aprovar la relació núm. 012/2012-R per import de 90.274,07€

 Decret núm. 846 Concedir al Sr. VICENTE GREGORI LLOPIS tràmit d'audiència per un 
termini  de  15  dies,  per  al·legar  i  presentar  documents  i  justificants,  expedient  núm. 
000064/2011-ERU.
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 Decret núm. 847 Autoritzar al Sr. PERPETUO GONZALEZ MONTES, la instal·lació d'un 
castell inflable en el Parc de l'Estació, del 14 al 19 de març de 2012.

 Decret núm. 848 Aprovar el padró de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica 
corresponent a l'exercici 2012 per un import de 98.141,18€

 Decret núm. 849 Aprovar el padró de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa Urbana 
corresponent  a  l'exercici  2012  que  correspon  a  30,399  rebuts  per  un  import  de 
8,435,180,08€

 Decret núm. 850 Autorització a MANUEL COTS BORRAS per a l'exhumació del cadàver 
MANUEL COTS SANCHIS

 Decret núm.  851 Aprovar la relació núm. 013/2012 de factures per import de 38.758,82 
Euros

 Decret núm. 852 Autoritzar a la Comissió de la Falla Sant Francesc per a la celebració de 
les activitats sol·licitades

 Decret núm. 853 Aprovar la relació núm. 014/2012 R de factures per import de 60.869,84 
Euros

 Decret núm. 854 Ordre de pagament de les factures relacionades en l'annex que pugen a 
63.091,37€

 Decret núm. 855 Aprovar el Pla d'actuació front a emergències en el tir de focs d'artifici 
Falles 2012

 Decret  núm.  856  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 000067/2011-ERU per  la  realització d'obres  sense llicència  en Partida 
Manegues, Pol. 14, Par. RU 00207 per SERGIO FERNANDEZ SOLIS

 Decret núm. 857 Adjudicar el contracte menor de Serveis de Prevenció Tècnic i Vigilància 
de la Salut a la mercantil MAPFRE SERVICIO DE PREVENCION SL.

 Decret  núm.  858  Aprovar  la  llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  al 
procediment selectiu per a la formació de la borsa de tècnic de comerç

 Decret  núm.  859  Fer  pública  la  llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  al  
procediment selectiu al lloc de treball de Cap de Departament de Serveis Socials

 Decret núm.  860 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables per 
providència  de  la  Sra.  Tresorera  de  ATANASOV  SHOPOV  ASEN  núm.  Exp. 
2001000061357

 Decret núm.  861 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
SALVADOR ESPI ARLANDIS Exp. de constrenyiment 2003EXP20002790

 Decret núm. 862 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor dels 
expedients que es relacionen i procedir a la devolució de 456,33 Euros

 Decret  núm.  863 Resolució d'imposició de sanció tributària  a INMACULADA SORIA 
MUT núm. Exp. 20010000060904 per 19,08 Euros

 Decret  núm.  864 Resolució d'imposició de sanció tributària  a INMACULADA SORIA 
MUT per 28,06 Euros núm. Exp. 20010000060905
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 Decret  núm.  865 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  FRANCISCO MESTRE 
GARCIA per 150,00 Euros núm. Exp. 20010000060670

 Decret  núm.  866  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  MARIA  DEL  PILAR 
RODRIGUEZ AREVALO per 150,00 Euros núm. Exp. 20010000060981

 Decret  núm.  867  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  MARIA  DEL  PILAR 
RODRIGUEZ AREVALO per 20,34 Euros núm. Exp. 20010000060897

 Decret  núm.  868  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  ENRIQUE  ANTONIO 
LLORCA JORDA per 150,00 Euros núm. Exp. 20010000060980

 Decret  núm.  869  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  ENRIQUE  ANTONIO 
LLORCA JORDA per 111,64 Euros núm. Exp. 20010000060896

 Decret  núm.  870  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  JOSE  LUIS  GARCIA 
FERNANDEZ per 150,00 Euros núm. Exp. 20010000060668

 Decret  núm.  871  Declarar  la  caducitat  del  Procediment  d’Infracció  Urbanística  núm. 
165/08 contra JOSE IGNACIO LOPEZ CARSI

 Decret núm.  872 Declarar la caducitat del Procediment LTIU núm. 165/08 contra JOSE 
IGANACIO LOPEZ CARSI

 Decret  núm.  873  Aprovació  de  la  devolució  a  ENCARNACION  SANMATEU 
RODRIGUEZ la quantitat de 35,25 Euros corresponent a la reducció d'un 25% de la tarifa.  
Curs quadrimestral de Pilates

 Decret núm. 874 Procedir a l’extinció dels deutes de PA I DOLÇOS EL GALANO SL per  
compensació de 477,81 Euros

 Decret núm. 875 Concedir a JUANA LLORCA CANET llicència de Primera Ocupació per 
vivenda en Av. Agermanament, núm. Urbanisme 000020/-LO

 Decret núm. 876 Autoritzar a la Comissió de la Falla Sant Francesc per a la instal·lació de 
barres de venda i servei de begudes, entre els dies 16 i 19 de març.

 Decret  núm.  877  Aplicació  dels  crèdits  a  favor  de  D.  JOSE  LUIS  GOSP  GIRAU  al 
pagament dels dèbits de D. VICENTE LLECHES LLORCA per import de 670 Euros

 Decret núm.  878 Aprovar la pròrroga amb efectes del dia 01/01/2012 al 31/12/2012 del 
nomenament provisional  per millora d'ocupació a ANA MARIA ESTRUCH ESCRIVA, 
com a treballadora social.

 Decret  núm.  879  Concessió  a  ANDREU  SORIA  LLORCA,  funcionari  d'aquest 
ajuntament, categoria policia local, una bestreta de 1.100,00 Euros

 Decret núm.  880 Desestimar la petició d'anul·lació de les bases i  convocatòria per a la  
provisió del lloc de treball de Cap de Departament de Serveis Socials

 Decret núm. 881 Ordenar el pagament de l’import pendent de les relacions de factures REL 
011/2012 R i REL 012/2012 R per 90.912,53 Euros

 Decret  núm.  882  Ordenar  el  pagament  de  les  següents  factures  de  CORREUS  per 
28.480,56 Euros

 Decret núm. 883 Aprovació del PLA LOCAL DE CREMA DE FALLES OLIVA-2012
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 Decret núm. 884 Autoritzar a la Comissió de la Falla Pensat i Fet per a la celebració de les 
activitats sol·licitades amb les condicions i limitacions

 Decret  núm.  885 Autoritzar a l'Associació de Festers del  Barri  Sant  Francesc per  a la 
celebració de les activitats sol·licitades

 Decret  núm.  886  Designació  de  Lletrat  i  personació  en  Recurs  núm.  000677/2011 
interposat per ALICIA MORANT GRAU

 Decret  núm.  887  Designació  de  Lletrat  i  personació  en  Recurs  núm.  000838/2011 
interposat per RUSU ROMULUS MARIAN

 Decret  núm.  888  Designació  de  Lletrat  i  personació  en  Recurs  núm.  000635/2011 
interposat per GUILLERMO PONZODA IBIZA

 Decret núm.  889 Concedir autorització a la Sra. JESSICA ISABEL SERNA AMOROS, 
per a la venda de fruits secs i joguets al parc de l'estació i a la Falla Institut

 Decret núm. 890 Concedir l'autorització a MARTIN NICOLAS LOPEZ, per a la venda de 
fruits secs, globus i joguets al Passeig dels dies 16/03/2012 al 19/03/2012

 Decret  núm.  891 Concedir  autorització  a  MIGUEL SEMPERE CAMARASA per  a  la 
venda de xurros en el Parc de l'Estació per al dies 17 i 19 de març de 2012

 Decret  núm.  892  Modificació  del  nomenament  de  responsables  de  les  delegacions 
específiques sense alterar el contingut de cadascuna de les delegacions

 Decret  núm.  893  Deixar  sense  efecte  la  Delegació  genèrica  en  matèria  de  Disciplina 
urbanística  atorgada  a  JUAN  FRANCISCO  PI  APARICI  i  atribuir-la  a  ANDRES 
SANCHEZ GÁMEZ

 Decret núm. 894 Nomenar membre de la Junta de Govern Local a VICENTE MORERA 
ROMAGUERA en substitució de Juan Francisco Pi Aparici

 Decret  núm.  895  Substituir  el  segon  tinent  d'Alcalde,  Juan  Francisco  Pi  Aparisi,  per 
VICENTE MORERA ROMAGUERA

 Decret núm. 896 Ordenar el pagament de les relacions de factures: REL 003/2012-R, REL 
004/2012, REL007/2012 R, REL008/2012 R, REL 010/2012

 Decret núm.  897 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor  
segons relació que s'adjunta i aprovar la baixa de liquidacions per import de 1.306,30 €

 Decret núm. 898 Resolució d'inici actuacions de comprovació limitada sobre els subjectes 
passius relacionats a l'annex

 Decret  núm.  899  Aprovar  la  factura  núm.  712.029356-3  de  data  05/03/12  emesa  per 
AUMAR, SA de 25,01 € del vehicle 0303BHR

 Decret núm.  900 Incoar expedient administratiu de Restauració de Legalitat Urbanística 
30/08 RC per la realització d'obres  sense llicència  municipal  al  Pol.  26 Parc.  885 Pda. 
Ramblar

 Decret  núm.  901  Declarar  als  efectes  legals  oportuns  a  M.  DOLORS  GALLARDO 
SANCHIS desistit de la petició de llicències d'obres a Pol. 10 Parc. 81 en Pda. Rabdells en 
l'exp. 000142/2010-OME
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 Decret núm. 902 Declarar als efectes legals oportuns a JUAN ANTONIO RAMOS desistit 
de la petició de llicència d'obres en Pol. 3 Parc. 498

 Decret  núm.  903  Aprovar  i  imposar  a  EMILIANO  JOSE ORTEGA  SELLAN  com a 
responsable  de  la  comissió  de  la  infracció  administrativa  de  consum  de  begudes 
alcohòliques a la via pública, una sanció de 60 € exp. sancionador 48/11

 Decret núm. 904 Aprovar i imposar a ROBERT ESCAMEZ COLOMAR responsable de la 
comissió de la infracció administrativa de consum de begudes alcohòliques a la via pública, 
una sanció de 60 € exp. 65/11

 Decret núm. 905 Aprovar i imposar a CARLOS NAVARRO IZQUIERDO responsable de 
la  comissió  de  la  infracció administrativa  de  consum de  begudes alcohòliques  a  la  via  
pública, una sanció de 60 € exp. 66/11

 Decret núm.  906 Aprovar i imposar a GUILLERMO MIRALLES SANTASFELICITAS 
responsable  de  la  comissió  de  la  infracció  administrativa  de  consum  de  begudes 
alcohòliques a la via pública, una sanció de 60 € exp. Sancionador 67/11

 Decret núm.  907 Aprovar i imposar a ANDI IONUT MANEA com a responsable de la 
comissió de la infracció administrativa de consum de begudes alcohòliques a la via pública, 
una sanció de 60 € exp. Sancionador 68/11

 Decret núm. 908 Aprovar i imposar a RUBEN BARRIGA PEREZ com a responsable de la 
comissió de la infracció administrativa de consum de begudes alcohòliques a la via pública, 
una sanció de 60 € exp. Sancionador 71/11

 Decret núm. 909 Nomenament com a funcionari interí a SERGIO FERRER ESCRIVA en 
la categoria d’OFICIAL OBRER

 Decret  núm.  910  Denegació  de  llicència  urbanística  Exp.  000020/2012-OME  a  ANA 
MARIA MONCHO SANTAPAU

 Decret núm.  911 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
d’obertura del bar en Camí Aigua Blanca núm. 12 de MARMI ANNE SL

 Decret núm. 912 Aprovació de la liquidació de l’ICO per 795 Euros de ISABEL MARIA 
ALEMANY ALEMANY Exp. LTIU 84/09

 Decret núm. 913 Declarar la caducitat del procediment d'infracció urbanística núm. 196/08, 
instruït contra HORTS EUGEN FUCHSLUGER.

 Decret núm. 914 Declarar la caducitat del procediment LTIU núm. 02/09, instruït contra el 
Sr. JESUS JIMENEZ ELISALT.

 Decret núm. 915 Declarar la caducitat del procediment d'infracció urbanística núm. 02/09, 
instruït contra el Sr. JESUS JIMENEZ ELISALT

 Decret  núm.  916  Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 66/09, instruït contra la Sra. MALGORZATA FISZER.

 Decret núm.  917 Autoritzar a la GERMANDAT DE LA VERACREU, la celebració de 
diverses activitats.
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 Decret núm. 918 Concedir al Sr. TOMAS COLOMINA MORELL, una bestreta de 1.400 
Euros.

 Decret  núm.  919  Adjudicar  a  ESQUITINO  MARTINEZ  SA  el  contracte  menor  de 
subministrament de mobiliari destinat a la Biblioteca Municipal L'Envic.

 Decret  núm.  920 Aprovar  les  liquidacions de l'Impost  sobre  activitats  econòmiques de 
BAMASA SA i altres.

 Decret núm. 921 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor dels 
expedients de Dª DOLORES MURIANA CADENA i altres.

 Decret núm. 922 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l'Escola Infantil Municipal d'Oliva, del mes de Març de 2012, per import de  
14.251,75 euros.

 Decret núm.  923 Concedir  a D. VICENTE FELIU ALEMANY la llicència urbanística 
d'obra menor en Pda. Canyades.

 Decret núm. 924 Concedir a CDAD. PROP.- D. JOSE DOMINGO PARRA CAÑAMAS la 
llicència urbanística d'obra menor en C/ Nàpols, 3.

 Decret  núm.  925  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  SA  la 
llicència urbanística d'obra menor en C/ Brueguel, 1.

 Decret  núm.  926  Concedir  a  PARRÒQUIA  DE  SANT  ROC  D'OLIVA  la  llicència 
urbanística d'obra menor en C/ Abadia, 6

 Decret núm. 927 Concedir a D. FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU la llicència 
urbanística d'obra menor en C/ Berenguer d’Entença, 9.

 Decret  núm.  928 Denegar a  D. SERGIO FERNANDEZ SOLIS la llicència urbanística 
d'obra menor en Pda. Manegues.

 Decret núm. 929 Concedir a D. PLACIDO SANCHEZ REQUENA la llicència urbanística 
d'obra menor en Pda. Font de Maset..

 Decret núm. 930 Concedir a D. BROTHERHOOD,ION GEORGE la llicència urbanística 
d'obra menor en C/ Sants Innocents, 6.

 Decret núm. 931 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal per 
a  les  proves  selectives  de  dos  places  de  Netejadora.  D.  J.  SEBASTIAN  ESTELA 
CLIMENT i altres.

 Decret núm. 932 Aprovar les despeses per comissió transferència de BBVA per import de 
10,80 euros.

 Decret  núm.  933 Aprovar  les  despeses  bancàries  de BANCAJA per  import  de  470,00 
euros.

 Decret núm. 934 Aprovar les despeses per utilització del datàfon a LA CAIXA per import 
de 46,78 euros.

 Decret núm. 935 Aprovar les despeses de subministraments i altres de caixa de gener de 
2012, per import de 197,08 euros.
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 Decret núm. 936 Aprovar la factura per despeses financeres de la CAM per import de 2,44 
euros.

 Decret núm.  937 Aprovar les despeses per comissió de manteniment de BANCAJA per 
import de 12,00 euros.

 Decret núm.  938 Aprovar la factura emesa per ARKITERA SLP referent a les obres de 
"Rehabilitació i adequació del Centre Olivense-Casa de la Cultura".

 Decret núm. 939 Aprovar el compte justificatiu presentat per la Sra. Alcaldessa Dª MARIA 
CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ per a "adquisició diferencial vehicle 0445CRV de la 
policia local".

 Decret núm. 940 Aprovar la despesa i ordenar el pagament a GALP ENERGIA ESPAÑA 
SAU de la relació de factures per import de 5.718,05 euros.

 Decret  núm.  941  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  pel  Regidor  D.  ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ per a vehicle "ITV TF2448BZ".

 Decret núm. 942 Aprovar el compte justificatiu presentat per la Sra. Alcaldesa Dª MARIA 
CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ acreditat per justificants.

 Decret núm. 943 Autoritzar a l'Associació Cultural Passió d'Oliva per a la representació de 
"La Passió de Crist" el dia 24 de març a les 18 h al C/ Reis Mags.

 Decret núm. 944 Concedir a D. VICENTE RIERA PERIS llicència de Segona Ocupació en 
C/ Pare Antoni Salelles, 9.

 Decret  núm.  945  Donar  de  baixa  del  Padró  Municipal  d'Habitants  a  Dª  TERESA 
LLAVERO BARNEO i relació.

 Decret núm. 946 Autoritzar a la GERMANDAT DE LA PIETAT, per a la celebració de les 
activitats sol·licitades per al dia 24 de març.

 Decret núm.  947 Aprovar el padró de la Taxa per la prestació dels serveis de recollida i  
transports de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc corresponent al 2012 per import de 
914.781,76 euros.

 Decret núm.  948 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor  
referent als expedients de D. FRANCISCO JOSE RUZAFA MONFORT i altres.

 Decret núm. 949 Aprovar el padró de la Taxa per la prestació dels serveis de transport i  
tractament de residus sòlids corresponent al 2012 per import de 457.539,47 euros.

 Decret  núm.  950 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de D. 
FRANCISCO JOSE ALBUIXECH MORERA.

 Decret  núm.  951  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
CRISTHIAN ELIAS REINA GARCES.

 Decret núm. 952 Aprovar la baixa en comptes del valors declarats incobrables a nom de D. 
JOSE JUAN PERET FERRER.

 Decret  núm.  953  Denegar  a  D.  FRANCISCO  JESUS  FERNANDEZ  MORALES  la 
llicència urbanística per a la realització d'obres en C/ Joaquin Rodrigo, 13. OME-19/2012.
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 Decret núm. 954 Concedir a Dª CONSUELO CLIMENT SAVALL llicència per a segregar 
la parcel·la de Pda. Burguera Pol 5, 349.

 Decret núm.  955 Aprovar amb efectes del dia 21 de març de 2012 el cessament com a 
funcionaria interina de la Sra. TERESA ESCRIVA SERRANO.

 Decret núm. 956 Concedir autorització a AUTOESCUELA ANVI per a realitzar pràctiques 
de maniobres en zones urbanes.

 Decret  núm.  957  Requerir  a  D.  JUAN  RAMON  MONCHO  PASTOR  en  nom  de 
TELECONCEPT SL perquè presente sol·licitud d'expedició del certificat de compatibilitat 
urbanística.

 Decret núm. 958 Acceptar la proposta de la Policia Local per a realitzar controls preventius  
d'alcoholèmia els dies 24 i 25 de març.

 Decret núm. 959 Autoritzar a la Junta de Germandats de Setmana Santa d'Oliva (Rep. D. 
MIQUEL LLECHES COLOMAR), per a la celebració de diversos actes per a la Setmana 
Santa.

 Decret  núm.  960 Fer  pública  la llista provisional  d'aspirants i  exclosos  al  procediment 
selectiu per a la provisió en propietat de tres places de Peons (JUAN ANTONIO PEIRO 
PEDREGAL i altres), i convocar als aspirants al primer exercici el dia 30/04/12.

 Decret  núm.  961  Aprovar  amb  efectes  econòmics  del  dia  1/12/11,  el  dret  de  D. 
FRANCISCO JOSE LUZ LAGUNAS a percebre la quantitat mensual corresponent a un 
trienni.

 Decret núm. 962 Autoritzar la pròrroga de la Comissió de Serveis de D. PEDRO TORRES 
PALLARES.

 Decret  núm.  963  Adjudicar  definitivament  la  parada  número  8,  destinada  a  Fruites  i 
Verdures, a favor de ASSOCIACIÓ CÍVICA CULTURAL REVOLTA-SEMBRA.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  COMPROMÍS  DE 
REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL EN RELACIÓ A L’EDAR DE RABDELLS

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, a la vista de la documentació i actuacions 
que  s’han  seguit  en  aquest  ajuntament  amb  vista  a  l’execució  de  Sentència  núm. 
69/2011, de 3 de febrer de 2011, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de 
València,  i  de  conformitat  amb els  requeriments  de la  Secretaria  Autonòmica  de  la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, de 31 de maig de 2011, i de 
la Direcció General del Medi Natural de 6 de febrer de 2012, i vist l’informe jurídic 
emés amb data 22 de març de 2012.

Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda acceptar-la i conseqüentment s’entra en el seu estudi i debat.
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Salazar Cuadrado: “Hem parlat de diners, quan hi ha diners, quan es gasten i 

quan no se’n tenen; però ací estem parlant d’un tema administratiu.  La Direcció 
General del Medi Natural va fer un registre d’entrada en l’Ajuntament d’Oliva, a 
instància  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  la  proposta  per  legalitzar  la  instal·lació 
d’aquesta depuradora;  i hem passat des del 31 de maig,  que entra el  registre en 
l’ajuntament,  fins  ara,  que  ens  ha  hagut  d’instar  de  nou,  la  conselleria,  perquè 
regularitzem la dita instal·lació. Què vol dir això? Estem parlant d’una depuradora 
que en el seu moment es van fer una série d’irregularitats, il·legalitat a l’hora de 
construir-la; a la fi, com ens va instar la conselleria era o la demolició o la seua 
regularització. En aquest cas l’ajuntament va fer la proposta per a com i de quina 
forma regularitzar la situació, i a la fi, com he dit, ho va acceptar la conselleria; però 
des de fa més de vuit mesos, no s’havia fet absolutament res; i no serà perquè la 
conselleria no ens ho va recordar, primer el dia 31 de maig, i ara altra vegada que 
diu l’Ajuntament d’Oliva no està fent res en un tema tan important, i a la fi ha hagut 
de ser la conselleria, després de tant de temps, que ens donava un mes en maig, i sis 
mesos per elaborar el pla aquest, i a la fi ha hagut de ser de nou la conselleria qui li 
recorde a l’ajuntament que continua pendent el pla especial aquest per legalitzar la 
instal·lació aquesta. Això és falta de diligència. Ja no estem parlant de diners sinó de 
diligència  a  l’hora  d’administrar,  que  tampoc  s’ha  fet.  Estem  parlant  d’una 
depuradora  que  els  va  costar  a  tots  els  propietaris  de  Rabdells,  de  la  Unitat 
d’Actuació núm. 2, 306.000 euros, i que no estava legalitzada, i no ho està encara; i 
l’Ajuntament  d’Oliva  ha  corregut  en  el  temps  i  ha  consentit  que  haja  de ser  la 
conselleria  que  per  segona vegada inste  l’ajuntament  per  regularitzar  la  situació 
aquesta. Això és inconcebible. I tampoc es pot consentir mai de la vida que la gestió, 
en temes tan importants com aquestos, que es tracta d’administrar els diners dels 
propietaris que ja han pagat, que es tinga la deixadesa en el tema aquest.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, li contestaré jo. Mire, des d’ahí i en la postura que 
vosté té d’anar i vindre, és molt fàcil dir tot el que diu. Sembla com si jo haja fet la 
depuradora ara, i resulta que la faig ara i la faig malament. i a més em quede quieta i 
no faig gestions.  Vosté  sap el  que he fet  jo? Vosté no sap res.  Jo he anat  a la 
conselleria  diverses  vegades  a  parlar  les  coses;  i  la  conselleria  ha  de  seguir  la 
tramitació com cal, i requerir allò que calga, independentment dels tràmits i de les 
converses  que  estiguen  mantenint-se;  però  vosté  això  ho  diu  molt  alegre,  i 
contínuament és tacatà, tacatà; i li dic que la seua postura d’anar i vindre és molt 
fàcil. Ací voldria vore’l jo; així li ho dic. I ja li dic més; després de totes les gestions 
que hem fet, i de la tramitació que requereix la conselleria, fent el que ha de fer, 
nosaltres ací treballem; i si la conselleria requereix, i després torna a requerir, no es 
pense que per mig no hem anat; dilluns vaig tornar a estar jo amb el director general 
per parlar del tema. I sàpiga que el dia 11 d’abril vénen. Els nostres tècnics han estat 

Pàgina: 117



allí. Per tant, no siga tan alegre a l’hora de parlar perquè un ha de pensar abans de 
parlar, i això és el que hauria de fer.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no sé el  que haurà fet  vosté,  o haurà deixat  de fer 
després que li hagen requerit, per segona vegada, i no la primera que aleshores no 
estava  vosté  d’alcaldessa;  jo  en  cap  moment  he  dit  que  vosté  ha  construït  la 
depuradora. Això ho ha dit vosté. Però sí que vosté hauria de ser conscient, imagine, 
en quina situació estava la depuradora aqueixa; imagine que això sí que ho sabria 
vosté en entrar a l’Alcaldia. I vosté era sabedora de la situació, perquè a més tots els 
membres del seu grup, Popular, sabien en quines condicions estava. Per tant estem 
parlant que el dia 31 de maig ja se’ns va proposar regularitzar, en base a la petició 
que fa l’ajuntament en el seu moment, i en base als informes que fan els tècnics de 
l’Ajuntament d’Oliva. Però des del mes de maig, fins el 6 de març no se n’havien 
recordat per a res, i  clar que vosté s’ha reunit  la setmana passada,  però jo parle 
d’abans de la setmana passada. Ha hagut de ser de nou la conselleria qui diga a 
l’Ajuntament d’Oliva què fem en el tema aquest, que férem el favor de fer el pla 
especial per regularitzar el tema; la depuradora és el tema en aquest cas. Abans no 
hauria fet  vosté massa viatges a la conselleria  per parlar d’aquest tema quan no 
s’havia fet res sobre el tema aquest. Clar que s’haurà reunit la setmana passada, i el 
dia 11 d’abril han de vindre, però després que per segona vegada siga la conselleria 
qui ens diga què hem de fer. I per suposat, què alegre ni quina cosa; no parle alegre. 
Clar que sí. A mi no em sabria malament estar on està vosté, però em toca estar ací 
en aquest moment, i em toca fer la feina d’oposició, encara que a vosté li moleste.  
És així. Ara, si vosté vol estar ací on estic jo, només s’ha de posar, i a vore què fa. A 
vore si tan fàcil és per a vosté això. I els qui estem en l’oposició li sembla que no 
fem absolutament res; només que oposar-nos per què sí, i no és així; vosté sap que 
no és així. I ací no és el que diga jo, és el que diga la conselleria i el que diga el que 
vosté no ha fet durant vuit mesos.”

 Sra. alcaldessa: “A vore, Sr. Salazar, jo no sé si és que jo no m’explique o què 
passa. Jo ahí faria més que vosté, perquè jo ahí he fet més que vosté, estant ahí; que 
ho sàpiga. I li torne a repetir; jo del temeta de la depuradora de Rabdells, per suposat 
que ho sabia abans d’arribar, no ací, quan estava ahí baix aquesta ja ho sabia; i pense 
que no m’ha entés quan li he dit que des del dia que vam entrar jo he fet gestions en 
la conselleria. I li dic que independentment de les reunions que hem tingut, de les 
gestions que hem fet, la conselleria ha requerit  i  ha fet el que tocava fer mentre 
parlàvem. Això ho entén? Sí? Aleshores, jo pense que ja liquidem el tema. El dia 11 
que vinguen els tècnics, continuarem anant allí, que hem anat diverses vegades, no 
només  dilluns,  el  que  passa  és  que  no  ho  he  dit  prou  clar  i  no  m’ha  entés;  i 
solventarem el  tema de la  depuradora de Rabdells  d’una vegada per totes.  Com 
moltes més coses que estem fent.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Comprometre’s  l’Ajuntament  d’Oliva a  la  redacció  i  elaboració  d’un PLA 
ESPECIAL  DE  PROTECCIÓ  DE  L’ESTACIÓ  DEPURADORA  DE  LA  UNITAT 
D’EXECUCIÓ  NÚM.  2  DEL  PLA  PARCIAL  RABDELLS,  per  a  possibilitar  la 
legalització d’aquesta  infrastructura urbana, en compliment del requeriment efectuat 
per la Direcció General de Medi Natural.
Una  vegada  redactat  l’esmentat  Pla  Especial  se  sotmetrà  a  la  tramitació  legalment 
disposada en la  Llei  Valenciana  16/2005, de 30 de desembre i,  una vegada aprovat 
inicialment per l’ajuntament, se sotmetrà  l’òrgan competent en matèria d’ordenació del 
territori, per a la seua aprovació definitiva; tot això amb vista a aconseguir, a través de 
l’expressada legalització, la no execució de la sentència judicial núm. 69/2011, de 3 de 
febrer de 2011, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de València.

Segon.- Trametre certificat de l’acord que s’adopta a la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Vivenda, als efectes oportuns.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL GRUP BLOC-
COMPROMÍS COMPROMÍS CONTRA LA REFORMA LABORAL

Es dóna compte de la MOCIÓ DEL Grup Bloc-Compromís, que proposta és del següent 
tenor literal:

“David  González  Martínez,  Portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  BLOC-COMPROMÍS,  a 
l’empara  del  que  disposa  l'art.  91.4  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3, eleva al Plenari de l'Ajuntament d'Oliva la 
següent MOCIÓ

La reforma laboral que acaba d'imposar el Govern, aprovada amb el Reial Decret del passat 12 
de febrer, lluny de constituir, com proclama, un equilibri de condicions, és l'expressió d'un nou i 
greu desequilibri entre empresaris i treballadors, que poc té a veure amb el foment de l'ocupació, 
i molt amb l'establiment d'un nou i injust marc de relacions.
És un atac frontal als principis que inspiren la Constitució Espanyola. Així mateix i per si aixa 
no fóra poc, vulnera un dels principis generals del dret, segons el qual els pactes entre les parts, 
és a dir, els contractes estan per a complir-se i no es poden deixar el seu compliment o no a la  
lliure voluntat d'una de les parts, en aquest cas, l'empresari.
Així: consagra la privatització dels serveis de col·locació, en mans de les ETT (Empreses de  
Treball Temporal), col·locant al servei públic d'ocupació estatal en situació de subsidiarietat.  
Reforça definitivament el paper del sector privat en la formació professional, col·locant fins i tot  
a les empreses de formació en l'àmbit de decisió de la planificació en la matèria. No aborda en 
absolut,  a  pesar  de  la  seua  declaració d'intencions,  el  problema bàsic  del  nostre  mercat  de  
treball, que és la inestabilitat i la temporalitat. Ans al contrari, la fomenta alhora d'eliminar les 
limitacions al contracte de formació i aprenentatge, posant de nou a l'ordre del dia la possibilitat  
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d'actuació fraudulenta, al poder perpetuar en la practica aquests contractes sense garantia alguna 
que la formació siga real, al no realitzar-se en l'empresa, i tot això amb enormes dificultats de 
control.
Així  mateix,  introdueix  un  període  de  prova  d'un  any  en  .els  contractes  "de  suport  als  
emprenedors", que, de fet, desnaturalitza la seua denominació d'indefinits. Amb independència 
de la més que dubtosa legalitat d'un període de prova tan dilatat, el que realment s'instaura és un 
nou  model  de  contracte  temporal  per  màxim  d'un  any,  en  el  qual,  podent  renunciar 
posteriorment als beneficis fiscals o de seguretat social, l'empresari no té obligació alguna de 
caràcter indemnitzatori (i tot això, en el cas que hi haguera capacitat de control per part de la  
Inspecció  de  Treball  i  de  Seguretat  Social  (ITSS),  la  qual  cosa  resulta  ben  dubtosa).  I 
naturalment,  el  treballador  perd  tota  capacitat  de  reclamació  pels  incompliments  legals  de 
l'empresari, la qual cosa extrema més, si hi cap, l'abús.
Per  altra  banda,  introdueix  elements  de  flexibilitat  interna  (supressió  de  les  categories  
professionals, extensió de les causes per despenjar-se dels convenis sectorial o provincial donant 
prioritat als convenis d'empresa, possibilitat de realització d'hores extraordinàries en treballs a  
temps parcial, lliure disposició per l'empresari com irregular d'almenys el 5% de la jornada de 
treball, etc.) que no es compensen amb mecanismes de participació dels treballadors i els seus 
representants  en  l'empresa  ni  amb elements  de  control  públic  per  a  impedir  l'abús.  Inclús,  
limitant  la  prorrogació  dels  convenis,  afavoreixen  que  l'empresari  no  negocie  i  prenga  les 
decisions unilateralment.
Aquesta és la fórmula triada per a reduir la "dualitat" del mercat de treball. Enfront del control  
del frau en la contractació temporal, es tria la reducció de la indemnització. Elimina els salaris 
de tramitació en el cas d'acomiadament improcedent sense readmissió.
Suprimeix l'autorització administrativa per a les suspensions de contracte, reduccions de jornada 
i  acomiadaments  col·lectius  (Expedients  de  Regulació  d'Ocupació),  en  línia  també  amb les 
antigues reivindicacions patronals que des de fa temps han pretés (i ara aconseguit) desplaçar 
als poders públics de les seues decisions d'acomiadar a les persones per raons econòmiques (que 
flexibilitza  fins  al  paroxisme,  a  l'establir  períodes  trimestrals  amb  molt  difícil  control), 
organitzatives o productives. En particular, el paper de la ITSS queda reduït a un mer control  
formal i procedimental.
I les causes per a que l'acomiadament siguen objectives es fan tan laxes que el treballador queda  
totalment desprotegit. Criteris com la no acceptació d'un trasllat del lloc de treball, l’absentisme 
laboral tenint en compte el criteri de les mútues (es torna a afavorir el sector privat), créixer els  
ingressos  més  lentament  o  preveure  perdudes  poden fer  arribar  a  la  paradoxa  d’acomiadar  
"objectivament" treballadors tenint més beneficis.
A més a més, l'empresari podrà rebaixar els sous dels seus empleats apel·lant a termes també  
laxes com "competitivitat". Això, unit a l'ampliació dels contractes de formació que precaritzen 
als joves, els treballs socials per aturats, les bonificacions i exempcions en la Seguretat Social 
que excloïen a una part dels treballadors i condemna el sistema públic, és un atac directe al  
sistema del benestar.
El  Decret  a  més,  obri  la  possibilitat  d'acomiadaments  col·lectius  en  les  Administracions 
Públiques, al considerar dificultats pressupostaries com causa econòmica, la qual cosa obri la 
veda  per  a  la  massiva  reducció  de  personal  laboral  en  tots  els  seus  àmbits  amb la  simple  
plasmació  pressupostaria  de  la  voluntat  política  de  fer-ho,  és  a  dir,  amb  la  més  plena 
descausalització real.
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Retrocedeix  en  els  mecanismes  de  control  establerts  per  a  evitar  l'efecte  substitució  de 
treballadors per aplicació de les noves figures contractuals o incentius. Destrueix els sistemes  
d'articulació de la negociació col·lectiva, expressió de l'autonomia d'empresaris i treballadors,  
minant  la  cobertura  que  els  convenis  sectorials  representen  per  als  treballadors  de  major 
debilitat contractual.
Aquests trets presenten un conjunt profundament desequilibrat i injust, certament agressiu com 
ha qualificat el Ministre d'Economia del Govern espanyol i que no guarda relació apreciable 
amb la creació o el manteniment de l'ocupació (tal i com ha reconegut el ministre Montoro), pel  
que és conscientment ineficaç. Només pretén l'abaratament del cost del treball i la ruptura de  
l'equilibri en la relació laboral col·lectiva en perjudici dels treballadors.
Representa, al costat de la irrupció del sector privat en el nucli de les activitats d'ocupació i  
formació  professional,  la  reculada  en  els  mecanismes  de  regulació  i  control  públics  en  les  
relacions laborals, desbordant la capacitat de la ITSS les facilitats d'actuació en frau de llei que 
proporcionen algunes d'aquestes novetats.
És per tot això que presentem per a la consideració, debat i aprovació pel Ple, les següents  
PROPOSTES D'ACORD

1.- L'Ajuntament d'Oliva exigeix al Govern espanyol que retire aquesta Reforma Laboral. 
2.- L'Ajuntament d'Oliva dóna suport a totes les mobilitzacions en contra de la reforma laboral 
promogudes des dels sindicats de treballadors. 
3.-  Donar  trasllat  d'aquests  acords:  a  la  presidència  del  Govern  espanyol,  a  la  Ministra  de 
Treball, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats, als sindicats de treballadors.
 
Oliva, 22 de març de 2012.”

Se sotmet  a votació la  urgència de la  moció i  voten a  favor els  regidors Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (14 vots favorables:  6 del Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  5 del  Grup 
Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte Oliva,  i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); 
s’abstenen els regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 abstencions del Grup PP). Per tant, s’entra en el seu estudi 
i debat.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Aparisi Romero: “Estem d’acord que s’ha de fer alguna cosa. Pràcticament en 
el  que  portem  de  democràcia,  partint  d’un  règim  laboral  que  venia  del  temps 
franquista, sempre ha hagut problemes pel que fa a les relacions laborals entre els 
treballadors i els empresaris; el problema és que hui en dia l’economia condiciona 
que el mateix empresari estiga desapareixent, per les situacions que comporta i que a 
la vegada comporta una disminució de treball; sí que és veritat que portem moltes 
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reformes laborals, situacions que no han condicionat ni des del govern socialista de 
Felipe González, passant pel PP, i fins retornar altra vegada al Partit Socialista, i ara 
en aquest que estem nosaltres què és el que passarà. Cal donar treball  a la gent,  
donar capacitat de poder entrar, perquè si realment es planteja una reforma laboral 
pensant que s’ha de tirar la gent al carrer, jo crec que mala reforma laboral és. El 
que s’ha de fer és augmentar la productivitat,  s’ha de fer coses, l’empresa ha de 
subsistir, si no, qui contracta? Contracta l’estat? Qui ha de donar feina a cinc milions 
de  persones,  l’estat?  Canviaríem  la  fórmula  econòmica;  en  lloc  d’estar  en  una 
economia  social  de  mercat  estaríem  en  una  economia  d’estat,  cosa  que  s’ha 
demostrat  que és inviable.  S’ha de facilitar  i  que la gent puga treballar.  I si ens 
plantegem que tot està relacionat en el punt de vista de l’acomiadament,  aquesta 
reforma, l’altra, i l’altra, no funcionaran. El que s’ha de facilitar és que puga una 
empresa, i un treballador, de forma conjunta,  tirar endavant. I el plantejament és 
aqueix, hem de tirar que en tota la relació laboral es puga beneficiar uns d’altres; si 
no  ja  no  estarem en  cinc  milions,  prompte  estarem  en  sis,  set,  sense  capacitat 
resolutiva; i això sí que seria un gran problema. Altres països d’Europa, per què 
tenen aqueixa capacitat? Tindran indústria, no diré que no; nosaltres sí que ens hem 
acabat un model productiu; tot s’havia enfocat en aquest país a la producció o a 
rebre el turisme estranger; no tenim res. No tenim agricultura, se l’han carregada des 
d’Europa, i des d’ací nosaltres també; totes les empreses que anaven contractant i 
estaven enfocades a la construcció, què ha passat? Se n’han anat a terra. Les grans 
empreses que tenim a Oliva,  estan caient.  Realment necessitem canviar,  que una 
empresa puga contractar, facilitar; ja li dic si l’empresari considera que realment té 
un benefici per aquesta llei per acomiadar a la gent, mal empresari és; perquè un bon 
treballador té un període de formació, i realment no es pot dir. Ara, l’empresa ha de 
subsistir, perquè una empresa que subsisteix és la que diguem-ne contractarà més 
gent. Per tant, tota reforma pot tindre el seu benefici, el seu perjudici. Esperem que 
no ens equivoquem, perquè si ens equivoquem poc de favor li faríem al país. Però 
s’ha de fer alguna cosa, no s’ha de deixar vore què passa. Estem en cinc milions; 
quants més en podran caure? Ací, 2.700; quants més en poden caure? Perquè la 
producció on està? Tenim magatzems de taronja,  és el  que es  contracta  ara;  els 
collidors; falta alguna cosa, falta teixit empresarial, falten autònoms que lluiten dia a 
dia i que realment necessita la capacitat financera. Jo realment dic, per què no ha 
arribat el finançament? I estem parlant de tot aquest període, d’uns i d’altres; perquè 
no arriba el finançament a l’empresari, que puga treballar. Que l’ICO que l’estat ha 
donat, ha anat a parar als bancs; i per què els bancs no s’han constituït realment en 
una font de finançament de l’estat.  Perquè sí que és veritat  que s’ha de facilitar 
l’equilibri  perquè  fa  falta  la  liquidesa  per  poder  treballar;  i  si  hi  ha  liquidesa 
l’empresa no cau, i si no cau hi ha treball. Aqueix és el problema, més que centrar-
nos en l’acomiadament. Cal que hi haja un teixit que puga absorbir la capacitat de 
treball i que puga, realment, tirar endavant. Perquè l’empresari que cau, ja no s’alça; 
no  és  que  cauen  els  treballadors  i  se’n  van  al  carrer,  cau  l’empresari  i  el  seu 
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patrimoni; i no defense més que una part del que pot ser un conjunt de les relacions 
laborals.  És  que  s’ha  de  treballar  conjuntament;  ací  ja  no  estem en  una  guerra 
d’esquerres dretes, ni d’empresaris i treballadors. Ací estem perquè o tirem endavant 
el país, o empresaris i treballadors anirem allà on no vull dir.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté ha dit Sr. Aparisi, la paraula màgica per a mi en tota 
aquesta Qüestió, finançament; aqueixa és la paraula màgica. Això és el que ha fet 
que les empreses funcionaren quan ha anat bé, i també és el que ha fet que quan s’ha 
tancat l’aixeta del finançament anem malament. Aqueixa és la qüestió; perquè no 
ens equivoquem, entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. No serà massa difícil 
acomiadar en aquest país quan hi ha quasi sis milions d’aturats; dic jo, que si fóra 
tan complicat i difícil a la millor no n’acomiadarien tants. Per tant, la conseqüència 
que moltes empreses hagen tancat és per culpa del finançament que no els ha arribat, 
els han tancat l’aixeta els bancs, i també per culpa d’allò que parlàvem abans, que 
les  administracions  públiques  no  paguen,  no  paguen  a  temps,  i  estrangulen 
l’economia de les empreses que han prestat serveis, en molts casos tarden anys a 
cobrar, i això per a una empresa xicoteta o mitjana és impossible de suportar, aqueix 
període  de  cobrament.  Aqueixa  és  la  fórmula  i  aqueixa  és  la  qüestió.  Per  tant, 
aquesta  reforma  laboral  té  molts  aspectes  que  ni  m’agraden;  altres  els  podria 
assumir, i és evident que és millorable en tots els aspecte. I sobretot, el que no puc 
assumir, és que la culpa que hi haja quasi sis milions d’aturats siga dels treballadors. 
Si hi haguera finançament com n’hi havia, hui estaria tot funcionant, mitjanament bé 
o mitjanament malament, però funcionant; però és que ara no funciona res, el mercat 
està aturat, perquè no afloren els diners perquè la gent contractar, treballar, comprar. 
Aqueix és el  problema bàsic;  però si tornara a revertir  la situació,  que tornara a 
arribar el finançament al carrer, estic segur que les empreses tornarien a contractar 
gent i estaríem com estàvem, treballant. Treballant, i amb un atur del set o vuit per 
cent, com vam arribar a tindre, i hui estem al voltant del 24%. És el finançament la 
paraula màgica, no el treballador; el treballador si hi ha feina la fa; sempre n’hi ha 
de més espavilats que intenten fugir de la feina, però gent complidora, n’hi ha, de 
treballadors,  d’empresaris, de polítics,  etc.  I a l’inrevés també, de pocavergonyes 
també. Per tant, jo crec que és una reforma laboral un poc exagerada. Hi ha aspecte 
que sí que es poden assumir, i a mi en aquest particular m’agraden, però n’hi ha 
molts que no. I respecte qualsevol persona que ha volgut manifestar-se hui en contra 
d’ella, com també aquella persona que ha volgut acudir al seu lloc de treball,. Per 
suposat que si. Però això no lleva que jo pense, i continue pensant que el principal 
problema que tenim en aquest país és el finançament, i no la massa treballadora; jo 
crec que a Espanya, la majoria de treballadors, si toca treballar treballen i de valent.”

 Sra. Morell  Gómez: “Ho faré molt  curtet.  Jo crec que ací no crec uqe anem a 
solventar  el  problema,  que  és  un  problema  molt  greu;  ni  a  entrar  en  debats 
ideològics., jo he de reconéixer també, com a part i militant del Partit Socialista, que 
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tampoc vam fer les coses bé en el seu moment, i hauríem d’haver sigut un poc més 
contundents; i afavorir  el teixit  empresarial,  perquè això és importantíssim, i ells 
generen ocupació. Però el motor de l’economia no és només el teixit empresarial,  
també ho són els treballadors. Nosaltres demanem també això, que almenys si es 
negocia  una  reforma  laboral,  que  es  negocie  amb  els  sindicats  i  la  part  del 
treballador. Em sap greu que siga una altra vegada més el treballador qui més aposta 
i qui més perd en fer una reforma laboral. Per això, i per no entrar en més debat, sí 
que recolzarem aquesta moció.”

 Sr. González Martínez: “Molt curt; les pròximes no les llegiré, com que tots tenen 
la còpia, faré una intervenció curta i prou, perquè me n’he adonat que llegir-la és 
massa llarg.  Simplement  nosaltres  no estem per  aquesta  reforma laboral,  perquè 
carrega tota la culpa de la crisi en el treballador. Nosaltres no estem tampoc per un 
enfrontament  de  treballadors  i  empresaris;  estem al  costat  dels  empresaris,  però 
aquesta  reforma laboral  liquida en temps rècord tota  una série de drets  que han 
costat  moltíssims  anys,  suor  i  llàgrimes,  i  alguna  cosa  més,  aconseguir-ho  els 
treballadors. I per tant nosaltres no estem a favor d’aquesta liquidació tan ràpida i 
que el pato de la crisi el paguen, majoritàriament, els drets dels treballadors. També 
els  empresaris,  evidentment,  però és que nosaltres  pensem que això té  una altra 
solució, i no minar tant els drets dels treballadors i treballadores.”

 Sra. alcaldessa: “Per acabar, a mi m’agradaria afegir alguna cosa al que s’ha dit. I 
és dir que el Partit Popular, en l’oposició, sempre vam ser lleials a les reformes que 
va plantejar el Partit Socialista. Per tant, jo pense que saber alguna cosa més, una 
moció que alegrement vol plantejar el que planteja, jo pense que haurien de saber 
quines són les característiques  vertaderes  d’aquesta reforma. Perquè s’ha fet  una 
reforma perquè s’havia de fer, perquè les altres que s’havien plantejat, està clar el 
desastre a què ens ha abocat. I és la reforma de la gent correnta, a més pensa en els 
cinc milions de persones que no tenen un treball, i que volen oportunitats; pensa en 
les dones i en els joves, per a eixir quan abans de la crisi. Aposta pel treball estable i 
no  per  la  temporalitat.  Pensa  en  el  nostre  teixit  productiu,  per  això  s’ha  fet  un 
contracte indefinit  especial per a xicotetes i mitjanes empreses per als autònoms. 
Aposta  per la  flexibilitat,  perquè els  treballadors  i  els  empresaris,  si  vénen mals 
temps, superen de la mà la crisi, i que l’acomiadament siga l’últim recurs. Per tant, 
davant les manifestacions que fa el Grup Popular, pense que si ningú té res més a 
dir, procedim a la votació.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (14 vots favorables:  6 del Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  5 del  Grup 
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Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 
l’abstenció  dels  regidors  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 abstencions del Grup PP), acorda aprovar la 
moció transcrita i l’eleva a la categoria d’acord.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL GRUP BLOC-
COMPROMÍS CONTRA LES PROSPECCIONS PETROLIERES.

Es dóna compte de la MOCIÓ DEL Grup Bloc-Compromís, que proposta és del següent 
tenor literal:

“David  González  Martínez,  Portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  BLOC-COMPROMÍS,  a 
l’empara  del  que  disposa  l'art.  91.4  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3, eleva al Plenari de l'Ajuntament d'Oliva la 
següent MOCIÓ
Atés que en 2006 es va publicar en el BOE número 198 la sol·licitud de la Companyia Britànica 
Medoil Ple, hui denominada Cairn Energy, per a realitzar prospeccions petrolíferes en tres àrees 
del  litoral  valencià  denominades "Albufera",  "Benifaió"  i  "Gandia",  de  79.380 hectàrees  de 
superfície cada una, situades enfront del Golf de València.
Até que el Ple de l’Ajuntament d'Oliva, en sessió ordinària que va tindre lloc el, 30 de desembre 
de 2010, a proposta del Grup Partit Popular va aprovar per unanimitat una moció d'oposició 
frontal a l'autorització del Consell de Ministres a què l'empresa Medoil Plc, Cairn Energy en 
l'actualitat, realitzara prospeccions petrolíferes en la zona del Golf de València.
Atés que els arguments exposats en l'esmentada moció, presentada per Grup Partit  Popular,  
eren: l'opacitat en la tramitació respecte a les institucions valencianes, Generalitat i ajuntaments; 
l'indubtable impacte sobre el medi ambient, sobre la fauna i la flora marines; l'impacte negatiu  
sobre  la  indústria  pesquera  valenciana;  la  utilització  d'un  reglament  preconstitucional  que 
desenvolupa una llei franquista ja derogada per atorgar l'autorització; la vulneració del dret a la 
participació  per  part  de  la  Generalitat  Valenciana  en  un  procés  de  decisió  administrativa 
d'elevada importància i impacte sobre el territori; la incongruència amb els principis, criteris i  
accions que reclama la lluita contra el canvi climàtic, i la necessària, global i urgent aposta per 
les energies alternatives i netes; i finalment, el perjuí a la nostra indústria turística, especialment 
en estos temps de crisi econòmica. Tots ells arguments de pes i totalment d'actualitat.
Atés que, des d'un principi, l'autorització a realitzar prospeccions petrolíferes en tres àrees del  
litoral valencià ha estat objecte de diverses iniciatives polítiques manifestant l'oposició frontal, 
començant per la Proposició No de llei aprovada en la Comissió de Medi Ambient del Congrés 
dels Diputats en 2009, així com les diverses mocions i proposicions no de llei, totes elles de  
rebuig, aprovades per les institucions valencianes com ara la Generalitat Valenciana i la majoria  
dels  ajuntaments  afectats:  València,  Cullera,  Gandia,  Oliva,  Tavernes  de  la  Valldigna, 
Bellreguard, etc.
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Vistes les declaracions d'oposició tan contundents realitzades per part dels principals líders i 
responsables polítics valencians, entre les quals destaquen les realitzades per Juan Cotino a El  
País, el 24 de gener de 2011, com a Vicepresident del Consell en aquell moment, on dia:
"Esto es una injusticia contra el pueblo valenciano y no lo podemos permitir de ninguna manera. Si es  
necesario, los castellonenses, valencianos y alicantinos haremos una cadena humana por todo nuestro  
litoral  para impedir que las máquinas invadan nuestras playas y perjudiquen una de las bases más  
sólidas de nuestra economía, el turismo".

Per tot això, per tal  de demostrar als ciutadans que representem que esta no és una qüestió 
d'oportunisme electoral, sinó que defensem els interessos del nostre territori per damunt dels  
interessos de partit,  proposem al  Ple,  per el  seu debat  i  votació,  les següents PROPOSTES 
D'ACORD 

PRIMERA.- L'Ajuntament d'Oliva reitera els acords aprovats pel Ple, en sessió ordinària que va 
tindre lloc el 30 de desembre de 2010, en el sentit de:
- Mostrar l'oposició frontal a l’autorització del Consell de Ministres a que l’empresa Medoil Plc  
hui Cairn Energy, realitze prospeccions petrolíferes en la zona del Golf de València, per les 
variades, indubtables i reconegudes conseqüències que este tipus d'activitat pot tindre sobre la 
biodiversitat d'este enclavament, i els efectes econòmics i turístics que comporta.
- Instar al Consell, perquè al mateix temps ho faça davant del Govern de l'Estat, amb la finalitat  
que el Govern revoque l’autorització concedida per a les prospeccions petrolíferes.

SEGONA.-  L'Ajuntament  d'Oliva  reclama  al  Govern  de  l'Estat  la  revocació  urgent  de 
l’autorització concedida per a les prospeccions petrolíferes al litoral valencià.

TERCERA.-  L'Ajuntament  d'Oliva reclama als  diputats  valencians  dels  partits  polítics  amb 
representació parlamentaria a les Corts Generals i a les Corts Valencianes que es comprometen  
a defensar esta qüestió cabdal per als interessos dels valencians.

QUARTA.- Donar compte dels presents acords a la Presidència de l'Estat, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor i l'Agenda 21.

Oliva, 22 de març de 2012.”

Abans d’entrar a votar la urgència es produeixen les manifestacions següents:

 Sr. Sanchis-Blai: “Voldria demanar-li al  Bloc-Compromís que Projecte  Oliva es 
voldria  sumar  a  les  dues  mocions  que  vénen  ara,  tant  la  de  la  carretera  el  de 
l’alliberament de l’AP-7 com el tema de les prospeccions; que puguera aparéixer 
com a conjunta; no sé la resta de grups què faran, però nosaltres sí que demanem, ja  
qeu no ha passat per comissió,  poder-nos sumar i  que fóra conjunta per part  de 
Projecte Oliva.”
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 Sra. alcaldessa: “A mi m’agradaria dir que no ha passat per comissió, vosté ho ha 
dit,  i  quan hem passat la del Sr. Morera,  aquesta va en els mateixos  termes que 
aquella;  sense  passar  a  dictaminar-se  en  una  comissió.  Per  tant,  jo  no  tinc  cap 
inconvenient si volen acollir-se. Nosaltres la votarem i ja està.”

Se sotmet a votació la urgència de la moció i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat 
acorda aprovar-la i per tant, s’entra en el seu estudi i debat.

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez: “Jo ja he dit en la del Sr. Morera, que no estàvem parlant 
el  mateix.  Aquesta  moció,  en  definitiva,  és  una  moció  que  té  uns  efectes  d’un 
posicionament en contra. Entenc que no és el mateix una moció d’aquest tipus, o de 
la carretera, que demana alguna partida en els pressupostos generals de l’estat, que 
l’altre tipus de moció que té una incidència directa i que requereix d’uns informes 
tècnics, en el nostre terme municipal. Crec que la naturalesa de la moció no és la 
mateixa.  és  simplement  explicar-li  el  que  ja  he  explicat  abans.  La  moció, 
bàsicament, el que fa és demanar, davant les notícies que ens arriben, i que hem 
contrastat, que a l’octubre és molt probable que comencen les primeres prospeccions 
petrolíferes  a  la  costa,  el  que  demanem  a  l’actual  govern  és  que  revoque 
l’autorització.  Igual  que  ja  li  vam  demanar  a  l’anterior  govern  que  revocara 
l’autorització, de fet va ser una moció del Partit Popular, crec recordar, el que li 
demanem  a  aquest  govern  el  mateix,  que  revoque  l’autorització  per  totes  les 
conseqüències que pot tindre això sobre la nostra indústria turística i també sobre el 
fons marí, la flora i la fauna del fons marí; igual com demanava la moció presentada 
pel Partit Popular fa un any.”

 Sr. Aparisi Romero: “Realment si la van presentar, que és una cosa important, és 
que  estem  a  favor  d’aquesta  moció.  Anem  a  demanar  que  no  es  facen  les 
prospeccions,  perquè no són per a la Comunitat  Valenciana,  ni  per a Oliva,  cap 
benefici;  al  contrari,  pot  donar  més  perjudicis.  Per  tant,  nosaltres,  coma  Grup 
Popular, recolzem la moció del Bloc.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Ja que  estan  vostés  d’acord,  i  imagine  que  tots  estem 
d’acord, per què no la fem conjunta? La fem conjunta i s’ha acabat.”

 Sra. alcaldessa: “Per part del Partit Popular no hi ha cap problema, de fet aqueixa 
moció és una moció del Partit Popular, que ara ve la mateixa amb el logo del Bloc; 
per tant és alguna cosa que vam presentar nosaltres ja en el seu dia, i que està clar 
que si abans es va presentar de forma conjunta amb al redacció del Partit Popular. És 
així?”
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 Sr. González Martínez: “Li demane que compare vosté les dues mocions. No és la 
mateixa moció. Aquesta és una moció nova, redactada nova. Té un paràgraf i diu 
que és del Partit Popular? El cita el paràgraf, i tota la resta és redacció nova. De 
totes formes, diu clarament qui va presentar en primer lloc la moció. No diga que és 
la mateixa moció que li canvia el logo.”

 Sra.  alcaldessa: “Val  Sr.  González.  No es  preocupe.  Jo no vull  llevar-li  el  seu 
protagonisme. Nosaltres li la votarem. Però sàpiga que la primera idea del Partit 
Popular va ser presentar aquesta moció, i la vam presentar en el seu dia ja fa temps. 
Està clar i li agraïm moltíssim que vostés l’hagen rectificada i la presenten com a 
Bloc; però jo recorde perfectament aquesta moció, presentada en el seu dia pel Partit 
Popular. Era de Partit Popular. No passa res. Anem a votar-la, que nosaltres estem a 
favor. Si estàvem aquell  dia que la vam presentar,  podem estar-ho ara. Per tant, 
passem a votació.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita i l’eleva a la 
catgeoria d’acord.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL GRUP BLOC-
COMPROMÍS SOBRE LA VARIANT DE LA SAFOR A-38.

Es dóna compte de la MOCIÓ del Grup Bloc-Compromís, que proposta és del següent 
tenor literal:

“David González Martínez, Portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-COMPROMÍS, 
a l'empara del que disposa l’art.  91.4 del Reglament d'Organització,  Funcionament  i 
Regim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  d'acord  amb  l'art.  97.3,  eleva  al  Plenari  de 
l'Ajuntament d'Oliva la següent MOCIÓ
 
El pas de la carretera N-332 per la ciutat d'Oliva ha estat objecte de diverses mocions 
els darrers anys, totes elles aprovades unànimement pel Plenari de la Corporació, amb el 
recolzament de les diferents forces polítiques representades a l'Ajuntament d'Oliva.

Les mocions han posat sempre de relleu el greu problema que afecta als ciutadans i les 
ciutadanes d'Oliva i del sud de la comarca de la Safor. La carretera parteix la ciutat en 
dos, i per ella travessen cada dia milers de vehicles que col·lapsen el trànsit en totes 
direccions,  provoquen  una  contaminació  que  sobrepassa  els  límits  tolerables, 
transporten  en  alguns  casos  mercaderies  perilloses  i  fins  i  tot  han  sofert  accidents 
causats pel seu gran tonatge. Tot aixa implica una degradació de la salut i de la qualitat 
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de  vida  de  les  persones,  quan  no  de  la  seua  integritat  física.  Degradació  que  els 
ciutadans d'Oliva venim patint des de fa molts anys.

Les  diferents  propostes  dels  grups  polítics  han  coincidit  en  reclamar  una  série  de 
solucions  per  tal  d'acabar  o  almenys  pal·liar  el  problema  esmentat  del  pas  de  la 
carretera:  inclusió en els  Pressupostos Generals  de l'Estat  d'una partida suficient  per 
construir  la  Variant  Sud  de  La  Safor,  alliberament  de  l'AP-7,  tramitació  de  la 
circumval·lació  per  via  d'urgència,  instal·lació  de més passos  regulats  per  semàfors, 
desviament del trànsit pesant per l'AP-7, gratuïtat de l'Autopista al seu pas per La Safor, 
etc. 

Cap d'elles ha sigut atesa fins el  moment,  tot  i  que els  fets  demostren que si hi  ha 
voluntat política, és possible i factible prendre mesures destinades a alleugerir la carrega 
que patim els ciutadans d'Oliva i de la resta de municipis afectats: Bellreguard, Palmera 
i l'Alqueria de la Comtessa.

Sense anar més lluny, tenim el cas del tram de l'AP7 entre Salou i Torredembarra, al sud 
de Tarragona. En 1999 l'aleshores Ministre de Foment, el Sr. Arias Salgado, va signar 
un acord amb ACESA, L’empresa concessionària del tram català de l'AP7, que va fer 
gratuït  el  tram  de  l'AP7  entre  estos  dos  municipis  per  a  tots  aquells  vehicles  que 
s'incorporaren des de la Carretera Nacional 340 des d'estes dos poblacions, mentre que 
aquells vehicles que realitzaren el recorregut sencer per l'AP7 continuarien pagant el 
peatge.

Per  altre  costat,  en  2001,  es  va aprovar  el  REAL DECRETO 1081/2001,  de  21 de 
setembre, que dia literalment:

"Para  resolver  la  grave  situación  actual  en  la  compleja  red  de  carreteras  que  
convergen en  la  población de  Sagunto,  así  como para suprimir  la  travesía  por  la  
ciudad de la CN-340, realizados los estudios correspondientes sobre las alternativas  
posibles, se ha considerado como la solución más conveniente para el interés público  
la  utilización  como  variante  de  Sagunto  de  un  tramo  de  la  autopista  Tarragona  
Valencia (A-7), libre de peaje para los movimientos internos, mediante la realización  
de determinadas obras de ampliación de la misma, entre otras, la construcción de un  
tercer carril por calzada y dos nuevos enlaces situados uno al norte y otro al oeste de  
Sagunto. 

A este respecto, el Real Decreto 272/2001, de 9 de marzo, publicado en aplicación del  
Real  Decreto-ley  6/1999,  de  16  de  abril,  de  Medidas  urgentes  de  liberalización  e  
incremento de la competencia, y del Real Decreto ley 18/1999, de 5 de noviembre, ha  
establecido  un descuento  del  100 por  100  a  los  vehículos  que  realicen  recorridos  
internos en el tramo definido por el actual enlace de Puzol y el futuro de Sagunto norte,  
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que  se  hará  efectivo  desde  el  momento  en  que  se  pongan en  servicio  las  obras  y  
actuaciones a las que se refiere el presente Real Decreto."

Més recentment, el 31 d'agost de 2007, es va aprovar el REAL DECRETO 1166/2007, 
publicat 1'1 de setembre en el BOE número 210, pel qual es va aprovar el Conveni entre 
l'Administració  General  de  l'Estat  i  Autopista  Vasco-Aragonesa,  Concesionaria 
Española, Sociedad Anónima (Avasa).

En la part expositiva, el decret comença reconeixent que l’autopista Bilbao-Zaragoza 
(AP-68),  que  travessa  la  Rioja,  pot  actuar  com  a  circumval·lació  al  seu  pas  per 
Logronyo  i ser utilitzada, per tant, pels vehicles que es desplacen per la zona, com a 
itinerari alternatiu a la carretera N-232. Seguidament, l'Administració General de l'Estat, 
per  interés  públic  i  per  millorar  el  trànsit  en  l’entorn  de  dita  àrea  metropolitana, 
considera convenient acordar amb AVASA la gratuïtat dels tres enllaços existents entre 
Cenicero i Navarrete. Tot això des de 1'1 de setembre de 2007 fins la fi del termini de 
concessió, el 10 de novembre de 2026.

D'esta manera, el Ministeri de Foment va passar a fer-se càrrec el 60% del peatge dels 
vehicles  lleugers  i  el  80%  de  peatge  dels  vehicles  pesants,  mentre  que  l’empresa 
concessionària es fa càrrec de l’import restant, Per donar compliment a eixe acord, tots 
els anys es preveu una partida en els Pressupostos Generals de l'Estat, a proposta del  
anualment el Ministeri de Foment.

Tornant  al  cas  concret  de la  Variant  Sud de La Safor,  a  pocs  dies  de començar  la 
campanya electoral de les Eleccions Generals de 2008, va tindre lloc la publicació de 
l'Estudi Informatiu, com a pas previ per a l’aprovació del Projecte definitiu, que es va 
anunciar per a finals de 2009. Aleshores, va començar un nou període d'habituals retards 
en els terminis que solen anunciar-se a bombo i plateret sempre que s'acosta alguna fita 
electoral.

En 2009, el  Sr.  José Blanco, en arribar al  càrrec,  va manifestar  que el  Ministeri  es 
replantejaria els projectes d'autovies paral·leles a les autopistes per ser massa cares. De 
fet, en gener de 2011 vam poder conéixer pels mitjans de comunicació que el Ministeri 
de Foment només faria 1 carril de circulació per sentit en el cas de la Variant Sud de La 
Safor i no 2, tal com estava previst a l'Estudi Informatiu. Finalment, el 19 de maig de 
2011, a tres dies de les eleccions municipals, en el BOE número 119, va tindre lloc la 
publicació  de  l’anunci  de  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado a  la  Comunitat 
Valenciana  sobre  l’aprovació  provisional  del  projecte  de  traçat:  "Autovía  A-38, 
Variante  de  la  Safor.  Tramo:  Oliva  Sur-Inicio  de  la  variante  de  Gandía",  amb  un 
recorregut de 14,6 quilometres, amb 2 carrils de circulació per sentit i un cost previst de 
158,6 milions d'euros.
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Siga com siga, tot i que amb lentitud, una vegada finalitzada la tramitació administrativa 
ja només resta la licitació de l’obra. Però ara hem sabut que la Ministra de Foment, la 
Sra.  Ana  Pastor,  en  una  compareixença  en  el  Senat  ha  manifestat  que  el  tipus 
d'infraestructures com les variants o circumval·lacions pendents d'executar, es troba en 
un  paquet  d'inversions,  la  culminació  de  les  quals  se  situen  en  l’horitzó  de  2024. 
Desgraciadament,  els  responsables  polítics  de  torn  del  govern  de  l'Estat,  ens  tenen 
acostumats a este tipus de declaracions que sempre es realitzen amb una ambigüitat 
calculada, especialment en el cas de la Variant Sud de La Safor.

Per tot això, tenint en compte els antecedents exposats, així com el sentiment de rebuig 
ferm dels ciutadans d'Oliva de continuar tragant i tolerant esta situació, i l’obligació que 
tenim com a  representants  dels  ciutadans  de  treballar  pel  seu  benestar,  trasllade  al 
Plenari les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMERA.- L'Ajuntament d'Oliva reclama al Govern de l'Estat la inclusió d'una partida 
pressupostaria  suficient  que permeta  la  licitació  de les  obres  d'execució previstes  al 
projecte de traçat: "Autovía A-38, Variante de la Safor. Tramo: Oliva Sur-Inicio de la 
variante de Gandía".

SEGONA.-  L'Ajuntament  d'Oliva  reclama  al  Ministeri  de  Foment,  per  part  de 
l'Administració General de l'Estat,  la signatura d'un acord amb L’empresa AUMAR, 
com a  societat  concessionària  de  l’autopista  València-Alacant  i  València-Tarragona 
(AP-7), que permeta utilitzar de manera gratuïta els seus enllaços Oliva-Ondara i Oliva-
Xeresa, en els dos sentits, com a mínim fins que estiga operativa la Variant Sud de La 
Safor.

TERCERA.- L'Ajuntament d'Oliva reclama als diputats valencians dels partits polítics 
amb representació parlamentaria a les Corts Generals i a les Corts Valencianes que es 
comprometen a prendre tots aquells acords necessaris per fer possible la licitació del 
projecte de traçat “Autovía A-38, Variante de la Safor. Tramo: Oliva Sur-Inicio de la 
variante de Gandía”, així com a fer viable la solució temporal proposada, amb la major 
urgència possible.

QUARTA.-  Donar  compte  dels  presents  acords  a  la  Presidència  de  l'Estat,  a  la 
Presidència de la Generalitat Valenciana, al Ministeri de Foment, a la Mancomunitat de 
Municipis  de La Safor  i  als  ajuntaments  de Bellreguard,  Palmera  i  l'Alqueria  de  la 
Comtessa.
 
Oliva, 26 de març de 2012. Rubricat.”

Atés que obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. González Martínez: “Aquesta moció sobre la carretera, no tinc cap problema 
que  vaja  conjunta.  Així  es  va  requerir  en  l’última  Comissió  d’Ordenació  del 
Territori, però precisament per la seua abstenció, per l’abstenció del Partit Popular, 
no ha vingut com a conjunta. El meu desig era que vinguera com a conjunta, però 
aqueixa abstenció va impossibilitar que fóra conjunta; però no tinc cap problema.”

 Sra.  alcaldessa: “No  passa  res.  Tenim  uns  arguments.  Jo  no  li  dic  que  no  la 
votarem, faltaria més; ací abanderem tots el desviament de la carretera, i com no la 
meua regidora Virginia Cotaina, jo pense que no cal contar. Per tant, si els sembla 
procedim a la votació de la urgència.” 

Se sotmet a votació la urgència de la moció i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat 
acorda aprovar-la i per tant, s’entra en el seu estudi i debat.

 Sr. González Martínez: “La moció bàsicament, el que diu, és que estan a punt de 
presentar-se els pressupostos generals de l’estat, que tots els passos administratius ja 
s’han seguit perquè puga haver una partida pressupostària suficient perquè es puga 
licitar les obres de la circumval·lació. I el que diu és que hi ha molts exemples que a 
altres llocs, i cita exemples i decrets en els quals mentre ha vingut la solució d’una 
circumval·lació,  d’una ronda, s’ha procedit a utilitzar les autopistes de pagament, 
lliurant-les de peatge per al trànsit intern mentrestant, com a mesura per a alleugerir 
el  pes  que  estan  carregant  els  vehicles  en  les  ciutats  per  les  quals  travessa  la 
carretera. Per tant bàsicament el que demana, o les propostes d’acord són aqueixes, 
demanar al govern de l’estat que incloga una partida pressupostària suficient per a 
licitar i executar les obres previstes en el projecte denominat autovia A-38 variant de 
la Safor, en segon lloc reclamem al Ministeri de Foment també arribe a un acord 
amb la concessionària de l’autopista per tal que mentrestant allibere de peatge el 
trànsit per la nostra comarca, i en tercer lloc reclama a tots els diputats valencians, 
amb  independència  del  seu  partit  polític,  que  també  assumesquen  aquesta 
reivindicació,  i  donar  compte  a  Presidència  de  l’estat,  a  Presidència  de  la 
Generalitat,  al  Ministeri  de  Foment,  a  la  Mancomunitat,  i  diversos  ajuntaments 
afectats.”

 Sra. Cotaina Verdú: “Jo estic molt  contenta que açò continue,  perquè el  motiu 
d’estar jo ací ha sigut aquest projecte;  si  no jo ací,  a l’ajuntament,  asseguda en 
aquest banc, no estaria. Jo vull començar per dir, sé per part de vostés, estaven molt 
preocupats, com estaven els ciutadans, del projecte de la carretera. La carretera va 
començar en 2006, i com no, estàvem preocupats, i més el qui vivien allí. Ha sigut 
una cosa per la qual jo he lluitat sis anys; i no és hui que estic asseguda ací, ni m’ho 
he deixat tampoc. Jo el que voldria és que li puc recordar, Sr. González, que aquesta 
moció, vosté sap, i jo també sé, a què ve això. Perquè el que no sé és a quina m’he 
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d’agarrar,  a  la  de  2007,  o  a  la  de  2012.  És  la  mateixa,  sí  senyor,  un  poc  més 
carregada de fulls; però la moció és la mateixa. El contingut és el mateix. Açò és 
pegar i copiar. I no s’ha de copiar i pegar, s’ha de treballar. No ens hem de riure, 
perquè jo no estic ací per a riurem, ni per a xocolatades. Estic ací per a treballar; i 
crec que vosté també ho sap. Per què vosté això de 2007, ara ho torna a traure en 
2012; si ja sabem, és la mateixa cosa. És la mateixa cosa. Perquè el que sí que li puc 
dir és el que s’ha fet des del meu lloc on jo estava. Vosté també ho sap. El dia 26 de  
setembre vam anar a la Delegació de Govern i ens vam reunir amb el subdelegat del 
govern, el Sr. Yuste i el Sr. Pedrola. Era una reunió on ja en tenia una altra per a 
dimarts.  He palat,  que no m’he quedat asseguda com vostés podran saber. Jo la 
moció vull explicar perquè si no la gent no ho sap, perquè hi ha alguna cosa que el 
que no es pot és parlar i no gestionar. Parlar és molt fàcil des d’aquestes cadires, 
però  el  que  s’ha  de  fer  és  gestionar.  Ací  s’ha  parlat  molt  de  molt  poca 
responsabilitat. Som uns irresponsables. Açò vostés ho coneixen. 2008. És que jo 
vull explicar-ho, perquè si estic ací és per aquest motiu i no altre. En 2008 a vostés 
els va preocupar molt, perquè per a què he de llegir tot el que vostés ja saben, que en 
sis anys he fet,  perquè encara que no haja eixit  en premsa, ni m’haja pronunciat 
Virgina no ha parat. En 2008, en una fotografia on està el Sr. Salazar, l’aleshores 
alcalde Sr. Fuster, el Sr. David González, el Sr. Canet, en aquell moment regidor, 
estaven molt preocupats perquè la carretera fóra segura; molt preocupats, i volien 
vostés preservar l’Hostal del Tardà. Ho saben, no? Que volien preservar l’Hostal del 
Tardà; però no van fer res més. Simplement  van eixir  en una fotografia.  Jo vull 
explicar-li-ho, per la moció, perquè sàpiguen que no estem quetets perquè hui estic 
en el Partit Popular. Però li hi he d’explicar. No vol que li ho explique? El poble 
també té dret a saber-ho, que l’Hostal del Tardà es va protegir, on nosaltres entrem 
un 13 de juny, i ix una al·legació, a la Demarcació de Carreteres, el dia 24 de juny. 
Fa una setmana que estem ací, una al·legació, al·legant que protegien l’Hostal del 
Tardà. Com se’ls pot passar a vostés això per l’alt? Vostés saben això on arribava, el 
projecte? A quedar 30 anys més dins d’una fossa, com han passat aquestos 30. Sí, 
Sr. González i Sr. Fuster. Vostés tenen ací un registre on ix un projecte on estan 
protegint l’Hostal del Tardà: el Partit Popular fa una setmana que està, i l’alcaldessa 
no sap això el que és. Una autovia A38 variant de la Safor, el tram d’Oliva sud, inici 
de la variant de Gandia, protegint l’Hostal del Tardà. Estaven molt preocupats. Jo 
em pensava que sí que estaven preocupats; però vostés al registre, com no van vore 
això? Si tots els dies van al registre, com consenteixen que em toque carreteres a mi 
a  dir-me  que  s’han  quedat  a  quadres  quan  l’Ajuntament  d’Oliva  ha  fet  una 
al·legació, quan aqueix projecte s’havia de modificar. Modificar aqueix projecte sap 
on portava, Sr. Fuster? Vosté en aquell moment alcalde. Aqueix projecte quedava en 
un fons. Aqueix projecte s’hauria d’haver fet les al·legacions, que em sembla molt 
bé que s’hagueren fet en el seu dia, en 2008 que vostés estaven preocupats, però no 
en 2011. En 2011 n’hi ha molta feina feta. Ha costat molt, vosté ho sap. En 2005, 
vostés, els alcaldes, i abans, però estava paralitzat; no hi havia un projecte fet fins el 
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dia 20 d’octubre de 2006, que el Sr. Vicente Pedrola va anar a Madrid amb un paper 
en blanc i va tornar amb un projecte. Això vosté ho sap. Jo el que vull que sàpiguen 
és que en juliol i agost tot està paralitzar, però en setembre sí que em van cridar per 
a dir-me que l’Ajuntament d’Oliva havia fet una al·legació, cosa que no l’havia feta 
cap ajuntament.  I l’oposició,  que tots els dies van al registre,  això no ho havien 
detectat. Val, jo també estic dient-li per què està fet això. No ho entenc. No entenc 
que estem tots lluitant per la mateixa cosa, i arriba el punt que estiga preparada. No 
ho puc entendre. Jo pensava que l’ajuntament treballava pel poble i me n’he adonat 
que açò ens portava a llançar-ho al fons 30 anys més. Els meus néts ho haurien vist,  
jo no. Ací ho tenen vostés. Ho tenen en la premsa. I dalt en tinc moltes de còpies 
d’aquestes. L’Ajuntament d’Almoines, en el seu dia, va fer la seua al·legació, en el 
seu dia, i es va protegir el que van voler protegir. I si vostés tan enamorats estaven 
de l’Hostal del Tardà, l’haurien d’haver treballat; portar-ho on havia d’anar, on han 
anat després, firmat pels tècnics d’aquest ajuntament. No és perquè jo ho diga, està 
firmat  pels  tècnics  de l’ajuntament.  El  24 de juny,  i  el  dia  27 de juny entra  en 
València. Vostés açò no ho havien vist? Si vol que li esclaresca alguna cosa més, 
tinc més coses; però per a mi allò important era això, que tots els dies en el registre i 
el deixen passar.”

 Sr.  González  Martínez: “Vosté  sap  quan  va  prendre  possessió  del  càrrec  de 
regidora? Se’n recorda quin dia? 

 Sra. Cotaina Verdú: “El dia 11 de juny.”

 Sr. González Martínez: “El dia 11 de juny. 14 dies abans d’això. Vosté sap que vam 
estar un mes sense registre? Sense accés al registre i no podíem, fins que vam fer 
una denúncia i tal. Jo parle de juny. Com parla de 24 de juny. Però jo no acabe 
d’entendre vosté esta a favor de la moció, o no? Que per cert, no és la mateixa que la 
de 2007, no és tallar i pegar; i si fóra la mateixa tampoc passaria res. Si nosaltres en 
2007 vam redactar una moció i vulguérem tornar a redactar-la perquè considerem 
que està vigent, perquè considerem que la circumval·lació, evidentment, no és una 
realitat,  ni  l’alliberament  de l’autopista;  quin problema hi ha? Nosaltres  som els 
autors de la moció en tornar-la a presentar. Si fóra la mateixa, que tampoc és la 
mateixa. Agarre-la si té les dos ahí. L’encapçalament és el mateix, però no és la 
mateixa moció. M’està dient vosté el 24 de juny; el 24 de juny no teníem accés al 
registre. Vam haver de denunciar-ho. Sí, mostre-m’ho, i a més vosté ja havia pres 
possessió del càrrec de regidora, i la seua alcaldessa, si mal no recorde, havia pres 
possessió de l’Alcaldia. Per tant, no sabia res.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo li ho dic, i li ho dic d’una forma amigable, i amistosa. Estic 
al·lucinat. Perquè ha dit una série de coses que val la pena deixar el tema. Mire, ,Sra. 
Cotaina. Vostñe ha dit entre altres coses que no hi havia res a Madrid. Efectivament, 
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el 17 de novembre de 2004, en una reunió amb el director general de Carreteres, i el 
secretari  d’estat  del  Ministeri  de Foment,  em van mostrar,  a  mi,  i  a  l’arquitecte 
municipal d’aleshores, Sr. Colomar, després de vindre a reivindicar la carretera per 
aquest poble, un full en blanc. Les paraules del director general van ser “no se ponga 
usted así, Sr. alcalde. Esto es lo que hay de la carretera en Madrid.” Un full en blanc. 
Doncs això és el que hi ha. Li recorde qui estava abans de 2004, li  recorde qui  
governava a la Comunitat Valenciana, li recorde qui governava a Oliva, li recorde 
qui governava a Madrid? No hi havia res. No em diga a mi que el Sr. Pedrola, cap 
de Demarcació de Carreteres de l’estat, se’n va un dia a Madrid i l’endemà torna 
amb un projecte. Vosté no sap el que està parlant. Moltes de les coses no sap ni el  
que ha dit. En 2006 s’inicia el projecte? El 2006 s’adjudica l’ordre d’estudi, i l’ordre 
d’estudi, que és un compendi de molts projectes, ha acabat fa poc amb un projecte 
de traçat, que no un projecte de construcció, Sra. Virginia. Un projecte de traçat, 
gràcies a la labor i a les visites del Sr. Pedrola i de vosté al cap de Demarcació de 
Carreteres de l’Estat. Jo sí que sé el que ha fet vosté; però vosté sap el que han fet  
aquest ajuntament, qui la parla i la resta de companys que hi havia ací? M’alegre 
que ho sàpìga; però no diga en una qüestió, minimitzada, perquè vosté deu saber que 
l’enllaç del final de l’autovia A-38, connecta amb un carril a mà dreta, el Sr. Yuste li 
ho haurà comentat,  que él  cap de redacció del  projecte  de traçat,  connecta amb 
l’accés del Sector 4 del polígon industrial. Mire-ho, que jo ho tinc ací, però sap per 
què? Perquè anava setmana sí, setmana no a Madrid. Per això, gràcies a que la resta 
han fet el que altres no van fer. Com diu vosté una série; mire, Sra. Cotaina, ací 
estem parlant d’una moció que ha presentat un grup polític, una moció de la qual 
crec que hem parlat ja la resta de companys, nosaltres volem adherir-nos; i és més, 
pensem que hauria d’anar conjunta, si ho consideren així els regidors, perquè aquest 
ajuntament sempre ha anat de forma conjunta en aquestos temes. I no em parle de fa 
30 anys. No em parle de fa 30 anys, perquè li pioc dir que ací en aquest ajuntament  
hi havia 2.500 milions de les antigues pessetes. Ací en aquest ajuntament per fer el 
desviament de la carretera, i es van tornar. Ho sap? És que ha parlat de fa 30 anys, 
però no se li ha ocorregut dir el que he dit jo. I es van tornar. No em torne a parlar 
d’això,  per  això  és  important  que aquest  ajuntament  faça  la  força  que  calga;  la 
pressió davant les administracions que siguen. Sap per què? Perquè n’hi ha molt de 
treball fet. Molt d’esforç, molt de sacrifici, i moltes hores dedicades per part de tots 
al fet que açò siga una realitat. I no podem deixar, ni podem consentir que aquest 
tema s’aparque. Simplement per això, perquè s’ho mereixen els ciutadans. I ens ho 
mereixem els qui hem treballat, tots, conjuntament perquè això siga una realitat.”

 Sra. alcaldessa: “Són les 12 de la nit, i jo ho lamente molt però votarem la moció i 
es tancarà el plenari, i la resta es quedarà. Pèrò abans de votar la moció, m’agradaria 
dir-los, i pense que no perquè siga regidora meua, Virginia Cotaina mereix tot el 
respecte, perquè ací pot haver fet molts anys que està dient-se i diners cap ací i cap 
allà; però ací qui va traure la gent al carrer perquè es treballara i s’aconseguira el 
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que tenim hui en dia és la Sra. Viginia Cotaina i la gent que la va recolzar. I em 
consta, pel que he vist, que tampoc es va tindre el recolzament que tocava des d’ací; 
i de fet, aquest estiu, per una tonteria i una mala gestió, hem estat a punt de tirar 
enrere molt. Per suposat que el Partit Popular està a favor de la moció. Per suposat 
que la votarem; faltaria més. Nosaltres fem ací el paripé respecte a la moció? No 
senyors, tot el contrari; però què es pensen? Que la foto que va eixir en el diari des 
d’ahí ací no saben quina feina s’ha fet? Jo sí que sé la feina que ha fet la Sra. Viginia 
Cotaina, perquè em consta el que ha fet. A mi em costa això; però vol que li diga 
una cosa? Que nosaltres no hem presentat  el  paperet  de la  moció,  però no hem 
deixat de treballar, ni un minut. Amb el secretari d’Estat, en la conselleria, amb qui 
faça falta. I ja vaig dir en l’anterior plenari, que el dia que s’haja d’anar, s’anirà, 
però sàpiga que molt abans d’anar, ací gestió se n’ha fet per un tub. I si en aquest  
moment  la  ministra  Ana  Pastor,  porta  pressupostat  als  pressupostos  això  de  la 
carretera d’Oliva, és gràcies a la gestió que s’està fent des d’ací i la Sra. Viriginia 
Cotaina de forma personal.  Per tant  em sembla una mofa i  una burla cap a una 
persona que és molt respectable i que ha treballat moltíssim. Per tant ací no cal dir, 
però la moció ací o la moció no. Deixen que s’explique, i si pel que siga no, com sap 
molt, no té el ritme perquè tot el món ho entenga, quan una persona sap tantíssim 
d’una cosa, possiblement pensa que la resta també ho sap i va explicant-ho en una 
altra línia. Per tant, la mofa i la burla és el pitjor que pot passar. Que s’entenga qui 
s’haja d’entendre; i possiblement s’haja d’entendre algú que no està més ací dalt, i 
està més ahí baix. Però no passa res. Procedim a la votació i amb això s’acaba el 
plenari perquè ja està bé.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ací no s’ha burlat ningú, i sembla que sí que s’han burlat 
dels qui han eixit en la foto.”

 Sra. alcaldessa: “No s’ha burlat ningú, simplement li ha dit que des d’ahí fins ací 
no s’ha fet res. Entenga-la, per favor, que el que té damunt la taula no és símptoma 
d’haver estat amb els braços creuats. I pense que tot el món ho sap. S’acaba el debat, 
perquè no porta a cap lloc, perquè són les 12 de la nit i no arribem a cap lloc.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo crec que ací ningú ni s’ha burlat,  ni  s’ha mofat.  I  a mi 
m’agrada que siga més concreta vosté. Si algú s’ha burlat, ho diu. Ha sigut vosté o 
no ha sigut vosté. Perquè ens deixa a tots un poc en l’aire. Clar que sabem que la 
Sra. Viginia ha participat, i ha tret la gent al carrer; i estem esperant que la torne a 
traure al carrer, per a intentar reivindicar, per a intentar sumar-nos tots, igual que 
participava  tota  l’anterior  corporació  municipal,  i  l’anterior  de  l’anterior.  Tots 
participant conjuntament amb el poble per a exigir, demanar que es faça una cosa 
que fa 40 anys que demanem. Però no m’acuse, en cas que siga així, que jo m’he 
burlat o m’he mofat. És que són acusacions molt greus. Jo sóc molt respectuós, molt 
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educat,  o intente  ser-ho,  i  tinc un respecte  a la  institució.  Més del que vosté  es 
pensa.”

 Sra. alcaldessa: “Jo solc ser molt clara. I facilitat per a expressar-me i explicar l’he 
tinguda sempre, i m’avalen 2e anys. I pense que he dit, el que passa és que jo he dit,  
de forma clara, que podria entendre’s la falta de respecte més per la gent que està ací 
dalt, per la gent que està ahí baix. Això he dit, sr. Fuster. Per tant, jo em pense que 
ho deixe clar, i qui siga que s’entenga. Procedim a la votació de la moció, i demane 
continuar  treballant.  M’agradaria  que  un  dia  puguérem  reunir-nos  i  puguérem 
mostrar les gestions que continuem fent; en el punt quye estem, que el dia d’anar al 
viatget a Madrid, a la foto, que sapiguen que hi ha molta feina feta des d’aleshores. I 
vaig dir que seria ideal, ja que és una reivindicació de tot el poble, però tot el poble 
no pot anar, de tots els partits polítics que anàrem de forma conjunta. Però fins que 
arribem allí, també els dic que Virginia un dia els mostre la feia que està fent-se. I si 
em permeten, passem a la votació, i acabem, perquè la llei ho empara, i deixem el 
que queda per al proper plenari.” 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita i l’eleva a la 
categoria d’acord.

La senyora presidenta alça la sessió per ser les 24.00 hores; de tot el que ha ocorregut i 
de les intervencions emeses s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretari, certifique, 
amb el vist i plau de la senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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