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Acta núm. 4/2013 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
25 D’ABRIL DE 2012. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
Srs. REGIDORS: 
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ  
JOSE JESÚS APARISI ROMERO 
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ 
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA 
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT CANET LLIDÓ 
VICENT ROIG TOMAS 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SRA. SECRETÀRIA: 
ANA MORENO RODILLA 
 
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 del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 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 
 
Abans de desenvolupar l’ordre del dia el Sr. alcalde manifesta: 
 
� Sr. alcalde: “Vull aprofitar per donar la benvinguda a la secretària, la nova 

secretària, Ana Moreno Rodilla, que encara que fa unes setmanes que es va 
incorporar, aquest és el seu primer plenari.” 

 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 7 DE FEBRER DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 7 
de febrer de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 28 DE FEBRER DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
28 de febrer de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
TERCER.- DECLARACIÓ DE L’ACTE DEL DESENCLAVAMENT COM A BÉ 
IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL. 
 
Atés que l’escenificació, tots els Divendres Sants, en el temple de Santa Maria la Major 
d’Oliva, del drama sacre conegut com “Desenclavament”, és una tradició secular de la 
ciutat d’Oliva, probablement introduïda entre els segles XV-XVI, i constatada 
documentalment la seua celebració des del segle XVII. 
 
Atés, per tant, que el Desenclavament és un referent històric, cultural i religiós de la 
ciutat d’Oliva, on s’ha assegurat la seua pervivència mantenint-ne la representació, 
mentre que a penes sí perviu en la resta del territori valencià, on en temps passats també 
solia representar-se. 
 
Atés que, el Sr. Vicent Burguera, cap del Servei de Patrimoni Històric i Museus, ha 
realitzat un informe titulat “El Desenclavament d’Oliva. L’herència medieval d’un bé 
immaterial”, on es detallen la seua escenificació tradicional, el context històric i 
l’origen, i on es demostra la importància d’assegurar la seua continuïtat. 
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Atesa finalment la proposta presentada per la Sra. Rosanna Torres Pérez, Regidora de 
Cultura, i pel Sr. Vicent Roig Tomás, Regidor de Patrimoni Històric i Museus, de 
declaració del Desenclavament com a Bé Immaterial de Rellevància Local. 
 
Atés que, la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 16 d’abril de 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre 
la declaració del “Desenclavament d’Oliva” com a Bé Immaterial de Rellevància Local. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Roig Tomás: “En els estudis d’investigació realitzats per Manel Martí Ascó es 

detalla que en l’any 1657, en el “Llibre Segon de la Confraria del Santíssim 
Sagrament i Puríssima Sang de Jesucrist Redemptor” es detallen els pagaments 
efectuats al predicador del sermó del desenclavament. En l’any 1559, el Papa Pau 
IV fundà la Confraria de la Sang, amb seu a Santa Maria d’Oliva, que s’encarregava 
d’organitzar les processons de Setmana Santa. En el segle XV, s’estableixen els 
pares franciscans a Oliva, al monestir de Santa Maria del Pi. Amb tota la 
possibilitat, aquesta darrera data és l’arrencada de la tradició del desenclavament a 
Oliva, a causa de l’esperit franciscà per encetar actes de tradició passional allà on 
fundaven convents. “D’aleshores el desenclavament ha esdevingut un referent 
històric i cultural de la nostra ciutat; s’ha conservat la pràctica d’una tradició 
arrelada i singular, l’escenificació de la qual és un dels pocs exemples de perduració 
del teatre medieval en la comarca de la Safor” així ho constata Garcia Frasquet en el 
seu estudi “El teatre al País Valencià: el cas de la Safor (1800-1936)”. L’acte del 
Desenclavament és el nostre “auto sagramental”, el nostre “misteri” teatralitzat que 
ha perdurat a Oliva i a molt poques localitats de l’antiga Corona d’Aragó. Tan sols 
Manises i Sagunt, juntament amb Oliva, són les úniques localitats valencianes on 
continua celebrant-se aquest acte. L’acte en si mostra una forta càrrega cultural i, 
com no, patrimonial del nostre bagatge com a poble amb identitat pròpia. Un acte 
que ha estat tractat per diversos com Manel Martí Ascó, Gabriel Garcia Frasquet, 
Francisco Cots Morató, Juan Blay Navarro i Juan Fco. Pi Aparici. Aquestos ja són 
garantia per assegurar que estem tractant d’un acte singular i ens aporten suficient 
motiu per engegar el procés i declarar el nostre Desenclavament com a Bé 
Immaterial de Rellevància Local. Esperem poder comptar amb el suport de la resta 
de grups municipals per a que en breu festegem la notícia que el Desenclavament 
d’Oliva ha estat declarat BIRL. I per altra banda també, el més aviat possible, 
esperem enllestir els pertinents informes tècnics per poder declarar Bé Immaterial de 
Rellevància Local, a petició també de la Junta Central de Germandats de Setmana 
Santa, el Calvari de la matinada del Divendres Sant a Oliva, completant així el cicle 
de dos actes singulars en la celebració de la nostra Setmana Santa.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que pensem que un fet tan important, que està 
realitzant-se des de fa més de 350 anys ací a Oliva, i que a més també es feia a altres 
municipis de la Comunitat Valenciana, però que diguem-ne que s’ha perdut la 
tradició històrica, i ací es conserva, a més amb plena vigència i cada any té més 
rellevància i més importància. Pensem que la seua declaració com a Bé Immaterial 
de Rellevància Local és, diguem-ne, un nomenament més que merescut, per la seua 
importància com he dit. Per tant, pensem que la decisió que s’ha pres a través del 
regidor Vicent Roig, al respecte de portar a cap aquesta declaració, pensem que és 
una decisió, i una proposta molt encertada i molt adequada, si tenim en compte la 
importància de l’acte en si. Oliva és mereixedora de distingir un acte com aquest, 
tan solemne, que tinga una catalogació important, a banda que els ciutadans d’Oliva 
ja el tenen amb una estima importantíssima, però sobretot de cara a la gent de fora, 
diguem-ne, del municipi, que encara no coneix bé aquest acte; i sense cap dubte, 
aquest tipus de declaració augmentarà el seu valor, li donarà un valor afegit i per 
tant serà un atractiu més per a la nostra ciutat en l’època en què es realitza, com és la 
Setmana Santa. Per tant des del Partit gent d’Oliva, com no podria ser d’altra forma, 
hem de recolzar de totes, totes la proposta que hui ha fet ací el regidor de Patrimoni, 
Sr. Vicent Roig.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Seré breu; simplement manifestar, des de Projecte Oliva, que 

recolzarem aquesta declaració de Bé Immaterial de Rellevància Local, ja que 
considerem que la nostra ciutat viu aquestos actes, com ha dit el regidor, des de fa 
molt de tremps, i a més amb una sensibilitat i sentiment especial; per tant, el nostre 
suport a aquesta declaració.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En la Comissió de Serveis Socioculturals ja els vaig fer el 

prec al Sr. Roig, i a la Sra. Torres, que se n’assabentaren abans de fer les coses, 
posant-se en contacte amb els qui són els responsables de l’acte del desenclavament. 
El Partit Popular, votarem a favor, per suposat, de la declaració del desenclavament 
d’Oliva com a Bé Immaterial de Rellevància Local; però tornaria a fer-los el prec, 
que escoltaren els suggeriments dels responsables de l’acte. La sol·licitud d’aquesta 
declaració és una declaració i una sol·licitud totalment política, que es fa des d’ací 
des del consistori, però no devem passar per damunt de ningú, i hem de recollir; i li 
torne a pregar de nou, reculla els suggeriments i afegesca aqueixa clàusula que 
apareix en l’acta, per si hi haguera un canvi de normativa, o canvi pastoral, el plebà, 
segons apareix en aqueixa clàusula de l’acta, puguera tindre la potestat per decidir. 
Això és el que li vaig demanar tant a vosté, en la Comissió ho vam parlar; vosté deia 
que era desconeixedor; jo li ho torne a repetir, i jo he estat hui en contacte de nou 
amb el Sr. plebà, i aqueixa clàusula en l’acta figura, i a mi m’agradaria que vostés la 
pugueren recollir, escoltaren, perquè el fet de sol·licitar que el desenclavament siga 
un Bé Immaterial de Rellevància Local està molt bé, però el que no devem fer és 
sols sense escoltar ningú; i aqueixa clàusula consta en una acta i haurien de recollir-
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la. Així m’he tornat a assabentar hui i així els agradaria als qui fa molts anys són els 
responsables de portar endavant aquest acte.” 

 
� Sr. Roig Tomás: “Sra. Escrivá, jo ja li vaig dir que tant per part de la regidora de 

Cultura com per part meua, vam anar a la Junta de Germandats de la Setmana Santa 
d’Oliva, a una reunió de la junta, on està representat naturalment el clergat de santa 
Maria, com a consiliari, i allí no se’ns va presentar cap pega; simplement ens van 
demanar alguns aclariments, que vam fer; com podria ser, què podria passar 
posteriorment. I jo els vaig dir que allò ideal seria fer un patronat, no unilateral, sinó 
un patronat integrat per vàries persones implicades en l’acte, que serien les que 
decidirien, noi unilateralment una persona sinó els membres del patronat, que això 
és el que es fa en tots els llocs; vaig posar l’exemple del Misteri d’Elx, vaig posar 
l’exemple del Patronat dels Reis Mags d’Alcoi, per posar-ne dos d’altres que n’hi 
ha, que són els qui s’encarreguen de vetllar per l’acte, amb totes les modificacions 
que puguen aportar-se; però des d’allí dins. Referent a la clàusula que vosté diu de 
l’acta; nosaltres vam anar allí i vam comunicar, com pertoca, que anàvem a encetar 
el procés. No se’ns ha comunicat el que vosté diu. Nosaltres, la Sra. Rosanna Torres, 
i jo, no tenim constància d’aqueixa voluntat que vosté expressa ara ací. Per tant, no 
ens hem botat res si no sabem aqueixa passada intermèdia.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que jo em fie totalment de les gestions que ha 

fet el regidor de Patrimoni, Sr. Vicent Roig, i em fie perquè a més jo també he fet 
les consultes pertinents, no només en la part purament eclesiàstica sinó també en la 
part carregada d’organitzar la Setmana Santa, i les persones involucrades en ella, i la 
majoria, i no d’ara, ja fa temps que demanaven un plus, una catalogació, una 
declaració de cara a aquest acte tan important per a la nostra ciutat. I la veritat, tenint 
en compte tots aqueixos condicionants, he de dir, com ja he dit abans, que la decisió 
que ha pres la Regidoria, i el seu responsable Vicent Roig, crec que és una decisió 
totalment encertada i necessària. Per tant, jo em fie de totes, totes, de les paraules 
que diu; i efectivament, lluny de poder vore qualsevol dubte pense que estem davant 
d’una proposta interessant, important, i que a més ha sigut capaç de portar endavant, 
per necessària; i per tant podem felicitar-nos ara de poder començar a tindre un acte, 
que per si mateix tots els olivers i oliveres, i algunes persones de fora, el tenen en 
estima; però pensem que a partir d’ara, quan es faça aqueixa declaració, encara serà 
més important al llarg i ample de la nostra comunitat. Per tant parlem d’un atractiu 
turístic, a banda d’històric, i l’única cosa que podem fer és congratular-nos, felicitar-
nos, i portar endavant aquesta declaració perquè la mateixa conselleria el més 
prompte possible el declare, sense intentar imposar, o intentar vore, ni posar cap 
dubte, que de cap forma existeix.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté, Sr. Roig, va explicar perfectament en la comissió tot 

el que ha dit, allò del patronat i altres. Jo no tinc cap interés de mentir; val? I vore 
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algun dubte que no existeix, jo ací ja he dit que no tinc per què fer, ni contestar cap 
cosa que es pose en dubte al respecte; i a més, el que estic dient és alguna cos que es 
pot comprovar; o siga que no s’ho inventa Chelo Escrivá; i si jo dic que existeix 
l’acta on es recull aqueixa clàusula que el plebà va considerar que devia posar-se, 
simplement jo el que faig és col·laborar, aportar, i informar-los al respecte. I hui a 
migdia he tornat a parlar amb el Sr. plebà. Per tant, a partir d’ahí, el fet que vulga 
posar en dubte la meua paraula, com és alguna cosa tan fàcil com fer una telefonada 
al plebà, demà, o esta nit, o quan consideren i comprovar-ho, voran com és així. Per 
tant jo no posaré ací en entredit res del que haja dit algun regidor. Simplement dir-li 
que aqueixa és la meua aportació, que ja li la vaig fer en la comissió, que haurien 
pogut fer una telefonada quan li hi vaig dir; o siga s’hauria pogut assabentar i ser 
coneixedor d’aqueixa clàusula. El dia que vostés van anar a la reunió el Sr. plebà no 
estava, no havia pogut estar i estava Paco, el vicari, i pense que allí es va parlar 
algun cosa més que acceptar, diguem-ne, com alguna cosa important, sinó que 
també se li va dir que escoltaren un poc determinats suggeriments. Això és el que se 
m’ha transmés a mi. Per tant, ja li dic que aquesta regidora no té cap interés de 
mentir, simplement anar a les comissions, informar, aportar, que és la meus tasca 
d’oposició constructiva. Com que és alguna cosa que poden comprovar, si 
consideren comprovar ho comproven, i res més.” 

 
� Sr. Roig Tomàs: “Jo no tinc cap interés d’entrar en polèmica. Nosaltres vam anar, i 

vam informar. I l’acta, si a nosaltres no se’ns ha comunicat, com nosaltres no ho 
sabem, no tenim per què demanar cap acta. Crec que allò correcte és que ens ho 
comuniquen. De totes formes, demà, com supose que s’aprovarà el procés, passarem 
un informe del resultat a totes les entitats, associacions, i institucions, relaciones 
amb l’acte. No tenim cap interés d’amagar res sinó simplement donar una cosa bona 
que considerem per al poble i no crear cap polèmica.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la declaració del 
“Desenclavament d’Oliva” com a Bé Immaterial de Rellevància Local, de conformitat 
amb el que s’estableix als articles 55 i 56 de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural 
Valencià, en la redacció donada per la Llei 5/2007 de modificació de l’anterior, i 
l’article 19 del Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell pel qual es regula el 
procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local. 
 
Segon.- Remetre certificació de l’acord adoptat, juntament amb l’informe elaborat sobre 
el Desenclavament d’Oliva, a la Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport. 
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QUART.- PLA GENERAL DE DÉNIA (VERSIÓ PRELIMINAR). FASE DE 
CONSULTA. APROVACIÓ DE L’INFORME MUNICIPAL. 
 
Vist el document “PLA GENERAL DE DÉNIA (VERSIÓ PRELIMINAR)”, que 
tramita l’Ajuntament de Dénia i que va remetre, mitjançant ofici de data 31 de gener del 
2013, a l’empara d’allò que s’exigeix en la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
 
Considerant, que el procediment es troba en la fase de consulta per l’òrgan ambiental, 
de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
 
Considerant, que l’arquitecte municipal, en data 25 de març del 2013, emet l’informe 
següent: 
 
“INFORME: 
 
En el document de Revisió del PGOU de Dénia remés a aquest departament, pot observar-se en 
el pla d’ordenació estructural que la Classificació Urbanística proposada en la zona limítrofa 
amb el terme municipal d’Oliva és la següent: 
 
- franja de 2000 m aproximadament, des de la zona de domini marítim terrestre cap a 

l’interior i al llarg de la ribera sud del riu Molinell, amb una classificació de Sòl Urbà. Es 
tracta de la urbanització costanera de les Deveses de Dénia, amb un grau alt de consolidació 
per l’edificació. 

- franja que comença a 200 m a l’est de la carretera nacional i acaba en l’autopista, dedicada a 
Infraestructures, on es troba la Depuradora Dénia - El Verger i una planta dessalinitzadora 
embotelladora. 

- finalment es classifica el sòl que resta en direcció sud-est com a Sòl No Urbanitzable 
Protegit Aiguamolls, en trobar-se dins de l’àmbit d’influència de la Marjal Oliva-Pego. 

- a més dels classificats com a Sòl No Urbanitzable Protegit Vials, corresponents a les bandes 
laterals lliure d’edificació tant de la nacional N-332 com de l’autopista AP-7.  

 
Segons el PGOU d’Oliva vigent, aprovat per Comissió Provincial d’Urbanisme el 30 de 
novembre de 1982, la Classificació Urbanística en la zona limítrofa amb terme municipal de 
Dénia és majoritàriament la de SÒL NO URBANITZABLE COMÚ, junt amb el Sòl Urbà 
consolidat per l’edificació de les Àrees Deveses i Bassetes. 
 
Segons la Revisió del PGOU d’Oliva, aprovada provisionalment el 28 d’abril del 2011 per 
Acord Plenari, la Classificació Urbanística en la zona limítrofa amb terme municipal de Dénia 
és majoritàriament la de SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT PAISATGE, junt amb el Sòl 
Urbà consolidat per l’edificació de les Àrees Deveses i Bassetes. 
 
PER TANT: 
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Dénia coincideix amb Oliva en el planejament, quant a la consideració especial de les seues 
zones contigües mediambientalment sensibles. La classificació urbanística de sòl de la Revisió 
del PGOU de Dénia és coherent amb la protecció de l’ecosistema de la marjal. 
 
Les zones urbanes pròximes al terme municipal d’Oliva es troben molt consolidades per 
l’edificació, i es tracta de zones costaneres de segona residència, per la qual cosa pense que no 
és procedent cap objecció al respecte. 
 
Hi ha un punt de conflicte potencial en les zones pròximes a l’autopista i a la carretera nacional, 
ja que s’hi ubiquen la Depuradora Dénia - El Verger i la planta dessalinitzadora embotelladora. 
Aquestes infraestructures es troben en funcionament i ja van ser sotmeses a exposició pública en 
el seu moment procedimental oportú.  
 
Oliva, 25 de març del 2013. Arquitecte municipal. Antonio S. Pérez Mengual.” 
 
CONSIDERANT, que per l’enginyera topògrafa municipal, va emetre sobre el 
contingut de la documentació presentada informe de data 25 de març del 2013, que diu 
literalment el següent: 
 
“INFORME: 
De la inspecció dels documents que es troben en poder d’aquest ajuntament es desprén que: 
Oliva fita pel sud amb el TM de Dénia al llarg d’una distància aproximada de 5350 m, des de la 
partida “El Vaporet” fins a la desembocadura del Riu Molinell en el mar. 
 
Examinats els plànols d’ordenació estructural facilitats per l’Ajuntament de Dénia amb data 31 
de gener del 2013, s’observa que per a la redacció del Pla s’ha contemplat el traçat del límit 
entre ambdós termes municipals que es reflecteix en el MTN 25 del IGN, competent en la 
matèria de límits entre termes municipals, per tant, el traçat del límit entre ambdós termes es 
considera correcte. 
 
No obstant això, i a causa de la particularitat que els últims metres del mencionat límit entre 
ambdós municipis discorre per l’eix del riu Molinell, el traçat dels quals és variable (el que ha 
provocat discrepàncies entre ambdós ajuntaments en determinats moments), es recomana la 
sol·licitud del delimitació i fitació del mencionat tram al IGN, perquè d’aquesta forma quede 
reflectit clarament sobre el terreny el límit entre ambdós termes municipals (i, en aquest cas, 
províncies). 
 
És tot el que he d’informar als efectes oportuns. 25 de març del 2013. L’enginyera topògrafa 
Municipal. Lara Maria Perez Bessone.” 
 
Considerant, que l’enginyera tècnica agrícola municipal, amb data 12 d’abril del 2013, 
emet un informe l’extracte del qual és el següent: 
 
“ANTECEDENTS:  
A) CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ SOTMESA A CONSULTA 
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- VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
- INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
- ESTUDI DEL PAISATGE.  

 
B) BREU DESCRIPCIÓ DE LA ZONA LIMÍTROFA ENTRE DÉNIA I OLIVA. 
El municipi d’Oliva limita amb Dénia en la zona sud-est del municipi.  
Inicia el seu límit en la desembocadura al mar del riu Molinell-Racons en la platja de les 
Deveses –del mateix nom en ambdós termes municipals; el límit continua en direcció est 
seguint el llit del riu del Molinell, creuant la carretera Nacional 332, l’AP-7 i continuant a través 
de parcel·les cultivades de cítrics fins al punt de coordenades ED50 (x:757511, y:4305316) on 
abandona el llit del riu, per a introduir-se a través de les parcel·les cultivades fins al punt de 
coordenades ED50 (x:756734, y:43051889) en el qual conflueixen els termes municipals de 
Dénia, Pego i Oliva. 
 
En total són uns 5.530 metres de què pràcticament la seua totalitat coincideix amb el llit del riu 
Molinell-Racons. 
 
INFORME:  
Primer. Els aspectes ambientals més importants a tindre en compte seran l’estricte compliment 
de les normes ambientals i els seus reglaments, així com les corresponents figures de protecció, 
que existeixen en l’àmbit de confrontació dels municipis: 
D’àmbit estatal: 
- Llei d’Aigües.  
- Llei de Costes 
 
D’àmbit autonòmic:  
Zona Humida Catalogada Desembocadura del riu Molinell i front Litoral.  
Zona d’Amortiguació d’Impactes del parc Natural de la Marjal Pego-Oliva.  
Pla de Recuperació del Samaruc. 
 
Segon. Observacions a l’informe de Sostenibilitat Ambiental.  
En l’informe de sostenibilitat ambiental s’indica que en les successions revisions del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Dénia, que ha finalitzat amb la present Versió Preliminar s’han 
anat considerant les observacions ambientals realitzades des de les distintes administracions. 
Respecte d’això informar que no es fa esment al Pla de Recuperació de Samaruc (Decret 
265/2004 de 3 de desembre del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de 
Recuperació del Samaruc a la Comunitat valenciana). 
 
El que s’informa els efectes oportuns. L’enginyera tècnica agrícola municipal. Carmen Santonja 
Beneito. Oliva, 12 d’abril del 2013.” 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 d’abril del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre 
l’assumpte de l’epígraf. 
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Resultant que, obert el torn d’intervencions es produeixes les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Tal i com exigeix la llei 9/2006, sobre Avaluació dels Efectes de 

Determinats Plans i Programes en el Medi Ambient, l’Ajuntament de Dénia, que 
està tramitant a hores d’ara un nou Pla General d’Ordenació Urbana, va enviar al 
nostre ajuntament una versió preliminar del mateix per tal que informàrem sobre ell. 
En concret, són tres els informes que ara es proposa aprovar; un de l’arquitecte 
municipal, que conclou que Dénia, en la franja limítrof amb el nostre terme 
municipal, coincideix en el planejament pel que fa a les zones mediambientalment 
sensibles, principalment, l’ecosistema de la marjal Pego-Oliva; tot i que també 
apunta un possible punt de conflicte potencial en la ubicació de la depuradora 
Dénia-Verger i la planta dessalinitzadora, que, en tot cas, les administracions 
competents haurien d’avaluar. Tenim també un altre informe, de la topògrafa 
municipal relatiu a la fixació dels límits entre els dos termes. Aquest informe 
considera que el traçat del límit entre els dos termes és correcte en termes generals, 
però que els últims metres d’aquest traçat perimetral discorren per l’eix del riu 
Molinell, el llit del qual és variable, la qual cosa ha provocat en algunes ocasions 
discrepàncies entre ambdós ajuntaments, com saben; raó per la qual, la tècnica 
recomana la sol·licitud al IGN de la delimitació i fitació d’aquest últim tram, del riu. 
I, finalment, tenim un altres informe, de l’enginyera tècnica agrícola municipal, que 
fa constar l’absència del Pla de Recuperació del Samaruc a l’informe de 
sostenibilitat ambiental presentat per l’Ajuntament de Dénia. Pla aquest d’estricte 
compliment d’acord amb la legislació mediambiental valenciana. Raó per la qual 
hauria de contemplar-se al document presentat per la ciutat veïna.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que el document que es presenta és un 

document prou complet, prou treballat, i a més, els informes són claríssims; i per la 
part que em correspon, com a responsable de l’àrea de Medi Ambient, la veritat és 
que tenint en compte que es contempla allò que la mateixa tècnica vam parlar i va 
proposar, em sembla que les propostes que es fan ací són totalment certeres, i a més, 
més que raonables. Per tant, tenint en compte que es contempla el Pla de 
Recuperació del Samaruc, aprovat per la mateixa Generalitat en l’any 2004, i que el 
mateix document que van remetre a l’Ajuntament d’Oliva de Dénia, del PGOU de 
Dénia, no es contemplava; també tenint en compte la delimitació que es pretén, a 
través de l’Institut Geogràfic Nacional, pensem que les aspiracions, i sobretot les 
inquietuds del nostre municipi pel que fa a afeccions estan complides, i per tant no 
ens queda altra que votar totalment a favor d’aquestes propostes.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres ens centrarem, respecte a la versió preliminar del 

PGOU de Dénia, en el més important per a nosaltres; i m’agradaria centrar-me en 
això, com he dit. El més important, deixant de banda, ho ha comentat el regidor 
d’Ordenació del Territori, la depuradora i la potabilitzadora, hem de manifestar que 
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tota la problemàtica que ha existit i que puga existir en el futur, pensem que quedarà 
francament resolta quan l’Institut Geogràfics Nacional, respecte als límits amb el 
terme municipal de Dénia, i en concret en la zona est on està la problemàtica i la 
desembocadura del riu del Molinell, es plantege el que és la fitació; per què? Perquè 
és on s’han produït tots els problemes i discrepàncies durant els últims anys, com a 
conseqüència, d’altra banda lògica, de l’actuació de les pluges, vent, cabdal d’aigua, 
i d’altres inclemències naturals, que tenen una innegable influència, i poden 
modificar perfectament, de fet ho fan contínuament, hui mateix és un bon exemple, 
el traçat original del riu del Molinell. Una vegada col·locades les diferents fites, 
esperem que s’acabe la polèmica, per a nosaltres estèril, que es dóna entre les dues 
fites, i entre les dues ciutats.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El vot del Partit Popular serà a favor, ja que tots els punts i 

aspectes a tindre en compte per l’Ajuntament d’Oliva com a terme limítrof han estat 
informats pels diferents tècnics responsables. Agraïm també a aquestos tècnics el fet 
que hagen fet les recomanacions pertinents respecte a les particularitats que tenen 
els últims metres, que ja la resta de companys pense que també s’han centrat ahí, ja 
que d’ahí és on ve la problemàtica; en aquestos últims metres del límit entre els dos 
municipis, que discorre per l’est del riu del Molinell, i el traçat del qual és molt 
variable, cosa que ha provocat, com bé estava dient el portaveu del Partit Socialista, 
moltes discrepàncies entre els dos ajuntaments, en alguns moments com els que vam 
haver de patir l’any passat. Són importants les recomanacions dels tècnics de 
sol·licitar la delimitació i fitació del dit tram a l’Institut Geogràfic Nacional, perquè 
així quede reflectit clarament sobre el terreny quin és el límit entre els dos termes 
municipals, a més de ser provincial.” 

 
� Sr. alcalde: “No cal obrir un segon torn de rèplica, simplement afegir que respecte a 

aquest últim tema que s’acaba de dir, com saben estic en contacte continu amb el 
cap de la Demarcació de Costes, i el dia que va estar a Oliva, fa unes setmanes, va 
aportar documentació que facilitarà aqueixa fitació entre les dues províncies, i des 
de la Demarcació de Costes a València també s’han posat en contacte amb la 
Demarcació de Costes d’Alacant perquè conjuntament puguen arribar a una entesa, i 
comunicar-ho també a l’Institut Geogràfic Nacional.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut dels informes tècnics emesos sobre la Versió Preliminar 
del Pla General de Dénia, que es transcriuen en el present acord, sol·licitant 
expressament la delimitació i fitació del límit de terme en la desembocadura del Riu 
Molinell al IGN, de manera que es reflectesca clarament el límit entre ambdós termes 
municipals, i que es tinga en consideració el Pla de Recuperació del Samaruc. 
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Segon.- Remetre certificació del present acord junt amb els informes tècnics emesos a 
l’Ajuntament de Dénia, per a la seua presa en consideració en la fase de consultes. 
 
Tercer.- Traslladar del present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 
efectes oportuns. 
 
 
CINQUÉ. NORMES DE GESTIÓ DELS ESPAIS XARXA NATURA 2000. FASE 
DE CONSULTA. APROVACIÓ DE L’INFORME MUNICIPAL. 
 
Vist el document “NORMES DE GESTIÓ DELS ESPAIS DE LA XARXA NATURA 
2000: CORBERA, MONTDÚVER I LA SAFOR”, que tramita la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport, Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territorial, 
l’objecte del qual és establir les mesures de conservació i les mesures necessàries per a 
previndre el deteriorament i les alteracions dels hàbitats i espècies, amb la finalitat de 
mantindre o portar-los a un estat de conservació favorable, contribuint a donar solució a 
l’urgent problema de la pèrdua de biodiversitat i donant així compliment a la normativa 
europea de protecció d’Hàbitats i Aus, a l’estatal 42/2007, de Patrimoni Natural i 
Biodiversitat, i a l’autonòmica 11/1994, d’Espais Naturals Protegits. 
 
CONSIDERANT, que el procediment es troba en la fase de consulta per l’òrgan 
ambiental, de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
 
CONSIDERANT, que l’enginyera tècnica agrícola municipal, en data 4 d’abril del 
2013, emet un informe en què es recullen una sèrie de consideracions sobre el contingut 
de les normes presentades, i que diu literalment el següent: 
 
“Sol·licitant: SERVICI D’AVALUACIÓ AMBIENTAL INTEGRADADA DE LA 
CONSELLERIA d’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. S/ref. Exp. 
78/2012-EAE 
 
Assumpte: SOL·LICITEN INFORME EN RELACIÓ A LES POSSIBLES INCIDÈNCIES 
AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT PROPOSAT SOBRE ALGUNES DE LES 
MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL, AMB LA FINALITAT DE DETERMINAR 
LA VIABILITAT AMBIENTAL DE LA PROPOSTA d’acord amb la llei 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  
Emplaçament: DELIMITACIÓ LIC DUNES DE LA SAFOR A OLIVA (ZONA DEL CORDÓ 
DUNAR DE LES PLATGES D’OLIVA) 
Qualificació Urbanística: DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE 
 
Carmen Santonja Beneito, enginyera tècnica agrícola municipal, en relació a l’assumpte 
expressat anteriorment emet el següent INFORME: 
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1. RESUM DEL PLANEJAMENT PROPOSAT. 
- Es proporciona informació inicial sobre les característiques de les Normes de Gestió dels 

Espais de la Xarxa Natura 2000: Corbera, Montdúver i la Safor. 
- L’objectiu de les dites normes és l’establiment de les mesures de conservació i de les 

mesures necessàries per a previndre el deteriorament i les alteracions dels hàbitats i 
espècies, amb la finalitat de mantindre o portar-los a un estat de conservació favorable 
contribuint a donar solució a l’urgent problema de la perduda de biodiversitat complint amb 
la normativa europea de protecció d’Hàbitats i Aus, amb l’estatal de 42/2007 de Patrimoni 
Natural i Biodiversitat, i amb l’autonòmica 11/94 d’Espais Naturals Protegits. 

- Del document consultiu, a Oliva només és d’aplicació el relatiu al LIC ÉS5233038 Dunes 
de la Safor. 

- L’àmbit d’aplicació de les mateixes se circumscriu al territori delimitat pel LIC, en 
l’esmentat document no es preveu delimitar zones perifèriques de protecció, ni àrees de 
connectivitat ecològica. 

- Segons s’indica el punt 4.2 del Formulari Normalitzada de Dades (FND) del LIC Dunes de 
la Safor. El lloc es restringeix al domini públic marítim terrestre. 

- El document consultiu proposa una zonificació del LIC, una descripció dels criteris a aplicar 
en la zonificació, i amb una normativa d’aplicació directa en cada zona; distingint entre 
actuacions compatibles, no compatibles i autoritzables. 

- El detall de la zonificació es deixa per a fases posteriors del procediment. 
 
2. MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
Segons la Llei de Costes:  
- Informar els delimitacions del domini públic marítim terrestre. 
- Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per a 

l’ocupació i aprofitament del domini públic marítim terrestre. 
- Explotar, si és el cas, els serveis de temporada que puguen establir-se en les platges per 

qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de règim local. 
- Mantindre les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i 

salubritat, així com vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per 
l’administració de l’estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes. 
Així mateix l’Ajuntament d’Oliva disposa d’una ordenança municipal d’ús i gaudi del 
litoral, l’objectiu del qual és regular les condicions generals d’utilització i gaudi dels usuaris 
de les platges amb vista a garantir la seguretat, la salut pública i la protecció del medi 
ambient, entre altres. 

 
3. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES SOBRE LES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL.  
Es preveu que les normes proposades tinguen efectes positius sobre l’ocupació i aprofitament 
del domini públic marítim terrestre, ja creen un marc normatiu comú que afavoreixen el seu 
manteniment, conservació i millora.  
La repercussió directa de les normes de gestió del LIC Dunes de la Safor tindrà, en principi, 
pocs efectes significatius sobre l’explotació del Pla de Temporada, la neteja, higiene i salubritat 
de les platges, ja que totes aquestes activitats s’exerceixen sobre l’arena de la platja, fora de 
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l’àmbit del LIC, si bé l’accés als serveis s’ha de realitzar a través de l’àmbit del LIC i aquest 
aspecte es considera compatible en les normes de gestió proposades. 
No es preveuen efectes significatius sobre el salvament i seguretat en les platges i la salut 
publica atés que les normes de gestió, per la seua característiques, no són susceptibles ni 
d’augmentar ni de rebaixar els riscos sobre aquestos aspectes. 
Quant als efectes sobre l’ús i gaudi del litoral per part dels usuaris de platja regulats en 
l’ordenança municipal, no es preveu que tinguen efectes ja que aquestes activitats s’exerceixen 
sobre l’àmbit de la platja i no sobre el cordó dunar. 
Les normes proposades no tenen efectes sobre l’aspecte del delimitació del domini públic 
marítim terrestre, ja que per les seues característiques no són susceptibles d’actuar sobre aquest 
aspecte. 
En general, es preveu que l’elaboració d’una normes de gestió, i la posada en marxa 
d’actuacions de conservació activa de l’entorn natural tinguen efectes positius sobre la platja, el 
seu entorn, i la seua gestió , ja que: 
(1) Promouran un ús racional dels recursos ambientals amb la finalitat de la conservació i la 

millora de l’estat del cordó dunar, la qual cosa afavorirà el manteniment d’una bona salut de 
les platges. 

(2) Contribuiran a determinar els llocs i les condicions en què es poden realitzar determinades 
activitats, de manera que l’explotació de les platges i el seu entorn, es realitzarà de forma 
ambientalment sostenible. 

 
4. ALTRES CONSIDERACIONS  
Atés que per a l’elaboració del present informe s’ha revisat tot el document consultiu, es 
considera convenient realitzar les observacions següents: 
(1) En el punt 3.1.1.2. Efectes sobre la planificació sectorial implicada no s’han considerats els 

següents instruments d’ordenació d’espais naturals que afecten el LIC Dunes de la Safor en 
el Municipi d’Oliva. 

 
Figura  Espai Natural Protegit / PORN 

Normativa  Declaració del parc en la Disposició Addicional 3r de la Llei 11/94 de 27 de 
desembre. 
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del parc Natural aprovat Mitjançant 
Un Decret 280/2004. 

Nom  Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. 

Zona de solape Zona de Dunes al Sud de la desembocadura del Riu Bullent. 

Tipus Solapament  Zona d’esmorteïment d’impactes del PORN del parc Natural de la Marjal 
Pego-Oliva. 

 
Figura  Zona Humida Catalogada 

Normativa  Acord de 10 de setembre del 2002, del Govern Valencià, d’aprovació del 
Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. (DOCV 4336, de 
16/09/2002; CCEE en DOCV 4375, d’11/11/2002) 

Nom  Desembocadura Riu Bullent 

Zona de solape Zona de Dunes al Sud de la desembocadura del Riu Bullent. 

Solapament Parcial / Zona Humida + Zona d’Esmorteïment impactes 
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Figura Zona Humida Catalogada 

Normativa  Acord de 10 de setembre del 2002, del Govern Valencià, d’aprovació del 
Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. (DOCV 4336, de 
16/09/2002; CCEE en DOCV 4375, d’11/11/2002) 

Nom  Desembocadura i Front Litoral del Riu Racons. 

Solapament  Parcial / Zona Humida + Zona d’Esmorteïment impactes 

 
(2) En l’annex II s’indiquen les espècies presents de l’annex II de la directiva d’Hàbitats en 

l’espai, respecte d’això de les espècies indicades per al LIC dunes de la Safor, no es té 
constància de la presència de cap d’elles en àmbit del LIC dins del municipi d’Oliva. 

(3) En l’annex IV, altres espècies amenaçades, igual que en el punt anterior no es té constància 
de presència de cap d’elles en l’àmbit del LIC dins del municipi d’Oliva.  

 
El que s’informa els efectes oportuns. 
L’enginyera tècnica agrícola municipal. Carmen Santonja Beneito. Oliva, 4 d’abril del 2013.” 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el dia 17 d’abril 
del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte de 
l’epígraf. 
 
Resultant que, obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit sindica: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Per donar compliment a la normativa europea de protecció 

d’habitats i aus, a la normativa estatal de patrimoni natural i biodiversitat, i a 
l’autonòmica d’espais naturals protegits, la mateixa conselleria ha elaborat unes 
normes de gestió dels espais de la xarxa natura 2000, i està en la seua fase de 
consulta; i és precisament per aqueix motius que se’ns ha tramés el dit document, 
perquè Oliva, en cas que tinguera una part afectada dins de la xarxa natura 2000, 
que fera les al·legacions pertinents al respecte. I en aquest sentit hem de dir que la 
xarxa natura 2000 ocupa part d’Oliva que li correspon, i Corbera, Montdúver i part 
de la Safor; i dins de la Safor estan les dunes de la Safor, i dins d’elles la part 
corresponent al municipi d’Oliva, tot el sistema dunar que tenim, i que està declarat 
com a Lloc d’Interés Comunitari. I per tant ahí alguna cosa havíem de dir. En 
realitat el document referit no és que ens afecte massa sinó tot el contrari; no ens 
afecta massa en l’aspecte negatiu. En tot cas, una vegada estiga elaborat i redactat 
com cal, pensem que, d’una forma o altra, millorarà la perserveració de tot el que 
siga el sistema sostenible i totes les activitats que es donen i que puguen donar-se en 
un futur en aquesta zona, com he dit, d’interés comunitari i, com tots sabem, d’un 
gran interés ecològic. En aquest sentit, fets els estudis pertinents hem vist que el 
mateix document tampoc afecta massa a l’explotació del pla de temporada, tampoc 
al salvament i seguretat de les platges, ni tampoc a l’ús i gaudi del litoral, ni tampoc 
a la delimitació del domini públic marítim terrestre, per ser una zona que estem 
parlant que està dins del mateix domini. En general, com ja he dit, l’elaboració 
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d’aquest document promourà l’ús racional de totes aquelles activitats que es puguen 
portar a cap dins d’aqueixa àrea d’influència ambiental, i també al mateix temps 
ajudar a la seua conservació, i millora de l’estat del cordó dunar. I per tant, tenint en 
compte els antecedents que acabe de dir, altres qüestions que hem aportat al 
document, com el fet que no es contemplaven una série de normatives, que ja es 
regulaven, com ara per ser zona afectada pel Pla d’Ordenació dels Recursos 
Naturals de la marjal Oliva-Pego, també per estar en la desembocadura del riu 
Bullent i del riu dels Racons, són zones catalogades com a zones humides i per tant 
ja estan regides per una série de normatives autonòmiques, i això no ho contemplava 
la normativa que està en fase de redacció. Aqueixes aportacions les hem fetes, igual 
que la part com a zona d’esmorteïment i impacte, i per tant jo crec que la proposta 
d’acord és ben clara; i tenint en compte l’estudi i l’informe que ha fet la tècnic de 
Medi Ambient, que compartesc amb Agricultura, pense que els regidors podran 
votar tranquil·lament i de forma favorable les propostes d’acord que es proposen.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut de l’informe emés sobre les Normes de Gestió dels 
Espais de la Xarxa Natura 2000: Corbera, Montdúver, i la Safor, per l’enginyera tècnica 
agrícola municipal que es transcriu en el present acord. 
 
Segon.- Remetre certificat del present acord juntament amb l’informe tècnic emés a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General d’Avaluació 
Ambiental i Territorial, per a la seua presa en consideració en la fase de consultes. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 
efectes oportuns. 
 
 
SISÉ. MODIFICACIÓ DE L’ACORD IBERDROLA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SAU. SERVITUD DE PAS PER A LSMT UA CANYADES-10. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 7 de febrer del 2013, va 
adoptar acord d’atorgar servitud de pas sobre franja de terreny en què discorre per les 
parcel·les de la depuradora i la zona verda pàrquing, en la UA Canyades-10 d’Oliva, en 
la forma descrita en el pla de servitud de pas, subscrit per l’Enginyer Tècnic Industrial. 
 
CONSIDERANT, que la dita servitud apareixia grafiada en el plànol esmentat de la 
manera següent: 
 
• Tram A (Zona Verda 1): amb una longitud variable segons plànol i una amplària de 

3.00 m, amb una superfície de 20.00 m2. 
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• Tram B (Zona Verda 2): amb una longitud variable segons plànol i una amplària de 
3.00 m, amb una superfície de 71.20 m2. 

• Tram C (Zona Depuradora): amb una longitud de 50.32 m i una amplària de 3.00 m, 
amb una superfície de 150.96 m2. 

 
RESULTANT, que tal com s’indica en l’informe subscrit per l’enginyer tècnic 
municipal en data 12 d’abril del 2013, s’ha comprovat que el traçat real no és 
exactament el mateix que el que constava en el projecte i en els plànols presentats per 
l’autor del projecte i director de les instal·lacions, i es considera convenient ajustar els 
resultats reals del traçat de la línia als plànols. 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el dia 17 d’abril 
del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte de 
l’epígraf.  
 
Resultant que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “El 7 de febrer, com tots recorden, vam portar a votació unes 

propostes d’acord que consistien a l’aprovació d’una servitud de pas per uns 
terrenys de propietat municipal; en concret es tractava de tres trams, o d’un traçat 
dividit en tres zones, i en la tercera d’aqueixes zones s’ha produït una diferència, 
com diu l’informe del tècnic, entre el que constava en el projecte i els plànols 
presentats, i el que s’ha detectat amb els aparells com el georadar; raó per la qual, en 
aqueix últim tram , el que transcorre per la zona més pròxima a la depuradora, que 
agarra un tros del que actualment és pàrquing, tot i que figura en el planejament com 
a zona verda, i la part de zona verda pròpiament que fita amb la depuradora; ahí es 
produeix un canvi, que ha d’aprovar el ple el canvi de traçat, i també, lògicament, 
s’haurà de reflectir en la servitud i les voreres que s’hauran d’implementar sobre el 
mateix.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Ací no hi ha qui entenga com el traçat real no és el que 

consta en el projecte, ni en els plànols presentats per l’enginyer autor del projecte i 
director de les instal·lacions. Aqueixa és la forma com es treballa, en la teoria és una 
cosa i després en la pràctica n’apareix una altra. El Partit Popular, per 
responsabilitat, ens abstindrem, perquè modifiquen el que ja vam advertir que estava 
mal fet, perquè modifiquen l’acord plenari que vostés van votar. Així i tot sabem 
que després continuaran fent-ho malament, com van fer.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “És cert que el traçat no coincideix en els plànols amb el traçat 

real, però no era aqueixa la discussió que vam tindre en l’acord plenari que vam 
prendre en la sessió plenària de 7 de febrer. Era una altra disquisició de caràcter més 
bé jurídic. O siga que no té res a vore una cosa amb l’altra.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Està clar que continua donant-me la raó. Continuem tenint 

clar que l’aspecte jurídic el van fer malament, i continuen fent-lo malament. i Això 
afegim el que vosté acaba de reconéixer; que és totalment irreal i incomprensible la 
poca falta de control. I ara ens trobem el que ens trobem, que a més el traçat ral no 
és el que consta en els projectes. Simplement això.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Morell Gómez, Sra. 
Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i l’alcalde Sr. 
David González Martínez (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Gent d’Oliva, i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sra. Gascó Escrivá, Sr. Escrivá Tormo (7 abstencions del Grup 
PP), acorda: 
 
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 
realitzada el 17 de febrer del 2013, relatiu a la servitud de pas per a LSMT en la UA 
Canyades- 10, d’Oliva, i en concret el Tram C, que passa a tindre la següent redacció 
 
• Tram C.1. (A Depuradora, Z. Verda habilitat per a pàrquing): amb una longitud de 

21.02m i una amplària de 3.00m, amb una superfície de 63.05m2. 
• Tram C.2. (A Depuradora, Z. Verd enjardinat): amb una longitud de 29.30 m i una 

amplària de 3.00m, amb una superfície de 97.91m2. 
 
Segon.- Remetre certificat del present acord a Iberdrola Distribución Elèctrica, SAU i al 
director tècnic de les obres. 
 
 
SETÉ. AVANTPROJECTE DE LLEI DE VIES PECUÀRIES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. APROVACIÓ 
D’AL·LEGACIONS MUNICIPALS. 
 
Vist l’AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE VIES 
PECUÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que tramita la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General del Medi Natural, amb la 
finalitat de conservar i consolidar el patrimoni pecuari de la Generalitat amb l’objectiu 
de disposar d’una xarxa de camins per a l’ús pecuari i mediambiental de les generacions 
presents i futures, de manera que s’articule al mateix temps una malla de corredors 
naturals per tot el territori de la Comunitat Valenciana. 
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CONSIDERANT, que de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 18 de la 
Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, en relació amb l’article 48 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, 
sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat, se sotmet a participació ciutadana l’avantprojecte de Llei, per mitjà 
d’anunci publicat en el DOCV núm. 6.971, de 22 de febrer del 2013, perquè en el 
termini de dos mesos puguen presentar-se les al·legacions i suggeriments oportuns. 
 
CONSIDERANT, que l’enginyera tècnica agrícola municipal, en data 17 d’abril del 
2013, emet un informe en què es recullen una sèrie de consideracions sobre el contingut 
de l’avantprojecte de Llei, i l’extracte del qual és del tenor literal següent: 
 
“Assumpte: INFORME TÈCNIC SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE VIES 
PECUÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
 
ANTECEDENTS. 
I. DESCRIPCIÓ DE LES VIES PECUÀRIES QUE DISCORREN PEL MUNICIPI 

D’OLIVA 
En el municipi d’Oliva no s’ha procedit al replantejament i fitació de les vies pecuàries 
existents. Respecte d’això del seu traçat es disposa de la informació següent: 
a) Un plànol de 1942 en el que es grafien les vies pecuàries. 
b) La informació del visor Web de la CITMA (sense valor documental). (Veure annex 1) 
La informació gràfica d’ambdós documents és sensiblement semblant i podem resumir-la en 
el quadre següent: 

 
Nom 

Plànol 1942 
Ample descrit 

1942 
Tipus en visor 

Web de la CITMA 
Breu descripció de l’estat 

actual 
Vereda Reial del Tossal Gros 20,89 m Vereda El traçat per la zona de la 

muntanya de Bascoms s’ha 
perdut; posteriorment el traçat 
discorre entre la zona urbana 
de Bellavista, pel Camí del 
Tossal Gros, per dins del nucli 
urbà, connecta amb el Camí de 
la Carrasca, per a creuar la 
Rambla Gallinera i anar a pel 
Camí de la Senda dels Lladres, 
el Camí del Xiulet i eixir a la 
carretera de Pego, per on 
continua fins a el terme de 
Pego. 

Carrerada de la Terranova 10 m Carrerada S’inicia en el terme municipal 
de Piles, discorre uns pocs 
metres pel Camí Vell de Piles i 
contínua cap al mar pel Camí 
de la Terranova. 

Vereda Reial del Camí Vell 20,89 m Vereda Discorre pel Camí Vell de 
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de Gandia Gandia, el Casc urbà, el Camí 
de les Bruixes i contínua fins 
al terme municipal de Dénia 
pel Camí Vell de Dénia. 

Carrerada del Camí dels 
Canyades 

10 m Carrerada S’inicia en el Camí de les 
Bruixes i discorre pel mateix 
fins al mar 

 
II. RESUM I CONTINGUT DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI. (Veure annex 2. Text de 

l’Apartat II de l’Exposició de Motius). 
 
Carmen Santonja Beneito, enginyera tècnica agrícola municipal, en relació a l’assumpte 
expressat anteriorment emet el següent INFORME:  
 
Primer. En l’actualitat en el municipi d’Oliva no es té constància de l’ús ramader de les vies 
pecuàries existents en el mateix. La situació i l’ús actual de les mateixes és:  
 
- Respecte de part del traçat des del Nord de la Vereda Reial del Tossal Gros, s’ha perdut. 
- Una part important del traçat de les vies pecuàries forma part de la xarxa de camins rurals 

del municipi, i es tracta de camins asfaltats (Camí Vell de Dénia, Camí de la Senda els 
Bruixes; etc.) 

- Una altra part de les vies pecuàries per les seues característiques formen part de la xarxa de 
camins agrícoles situades a l’est de l’AP-7 i pròximes al front litoral (Camí de la Terranova, 
Camí de les Canyades, Camí de les Bruixes, Camí Vell de Gandia i Camí Vell de Dénia). 

- Finalment part del traçat està integrat en la trama urbana del nucli urbà d’Oliva.  
 
Per tant, en allò referent a l’aplicació de l’avantprojecte de llei, els usos de les vies pecuàries del 
municipi d’Oliva serien: 
 
- Ús compatible: amb prioritat del trànsit a peu de persones i animals, enfront del trànsit rodat 

de vehicles motoritzats per a la funcions agrícoles. 
- Ús complementari sobretot mediambiental, de connexió del nucli urbà amb la naturalesa (en 

el nostre cas tot el front litoral i les platges). En aquest cas els usos previstos són els de 
passeig, senderisme, cavalcada i vehicles no motoritzats.  

 
Segon. Quant als tipus de vies pecuàries i els seus amples. La transposició a la legislació 
autonòmica distingeix entre 4 tipus i amples, i en la legislació estatal es fa referència a 3 amples.  
 
Aquest canvi en l’aplicació al municipi d’Oliva suposa que les vies pecuàries classificades com 
a veredes tindran un ample de 20 m: La vereda del Camí vell de Gandia i la vereda del Tossal 
Gros, igual que en la legislació vigent, i quant a les carredes aquestes tindran l’ample que es 
determine en el moment de delimitació. Aquest punt afecta la Carrerada de la Terranova i la 
Carrerada del Camí dels Canyades, que principi tenen una amplària de 10m. 
 
Conclusions.  
Es proposa que: 
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- Es contemple en la llei de vies pecuàries l’ús autoritzat de trànsit rodat en aquelles vies 
pecuàries -que en l’actualitat tenen un ús agrícola, i de connexió entre el nucli urbà i les 
zones litorals i de platges- amb trànsit rodat; sempre sense desvirtuar el seu ús prioritari 
pecuari i el seu valor mediambiental (per exemple el Camí de la Terranova, Camí de les 
Canyades, Camí de les Bruixes, Tram de la Vereda del Litoral entre el Camí de les Bruixes i 
el terme municipal de Dénia) 

- Es contemplen les possibles actuacions de manteniment i reasfaltat d’aquelles vies pecuàries 
que en l’actualitat formen part de la xarxa de camins rurals donant accés a importants zones 
de cultius com són el Camí Vell de Gandia (en la zona nord del municipi) o el Camí de les 
Bruixes (que dóna accés a partides agrícoles de gran importància com Les Planes, …) 

- Que es procedesca a esclarir i comunicar adequadament les vies pecuàries i els seus traçats 
actuals en el municipi d’Oliva. 

 
El que s’informa els efectes oportuns. 
L’enginyera tècnica agrícola municipal. Carmen Santonja Beneito. Oliva, 17 d’abril del 2013”. 
 
CONSIDERANT, que a més es creu convenient sol·licitar que es puguen asfaltar 
aquells trams de vies pecuàries que estiguen inclosos en la Xarxa de Camins Rurals i 
l’asfaltat de les quals qual supose una millora de les activitats pròpies del cultiu. 
 
Resultant que la Comissió Municipal Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió 
realitzada el dia 17 d’abril del 2013, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre 
l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. 
 
Resultant que obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Com bé ha explicitat la secretària de l’Ajuntament 

d’Oliva, la veritat és que amb l’objectiu de disposar d’una xarxa de camins rurals 
per a l’ús pecuari i mediambiental, s’ha sotmés a la participació ciutadana 
l’avantprojecte de llei que regularà les vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. 
Ara, en el seu tràmit d’audiència, ens han passat el document perquè l’Ajuntament 
d’Oliva, referent a les seus vies pecuàries, fera les al·legacions que considerara 
oportú. I en aquest sentit, efectivament, com acaba de dir la mateixa secretària, 
l’Ajuntament d’Oliva tenint en compte que té vies pecuàries importants, ha fet les 
al·legacions que ha considerat oportunes. En aquest sentit queda reflectit en el 
document que si la finalitat primogènita, que era l’activitat d’ús ramader de les vies 
pecuàries, això pràcticament ha desaparegut en el nostre municipi, però aqueixes 
vies pecuàries serveixen per a altres activitats, com ara les agrícoles, aquelles que 
fan referència a les activitats ambientals, i les altres que d’una forma o altra fan 
d’enllaç dins de les vies urbanes del nostre municipi. Per tant, sí que tenen i 
continuen tenint un ús important en el nostre municipi, i d’un valor important, i el 
que es pretén és que aqueix ús quede clarament reflectit en l’avantprojecte de llei, 
perquè en un futur no tinguem cap problema a l’hora d’utilitzar-les. I aqueixa és la 
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finalitat principal del document i les propostes d’acord que s’han dit ací. A banda de 
tot això, de fer un repàs a les nostres vies pecuàries, les més importants, i úniques 
pràcticament, la veritat és que s’ha fet una delimitació segons el seu ample; unes 
tenen la consideració de carrerada i les altres de vereda, i per tant aqueixes 
dimensions que es contemplen clarament en l’avantprojecte de llei de la Comunitat 
Valenciana. Al mateix temps hem sol·licitat a la conselleria que s’esclaresca els 
tipus de vies pecuàries que hi ha tipificades en al legislació autonòmica, que 
considera que n’hi ha quatre tipus d’ample, i la que es tipifica en l’estatal que només 
fa referència a tres tipus d’ample; i l’única cosa que demanem és que això es 
clarifique perquè no hi haja futurs conflictes en aquest sentit. Per tant, tenint en 
compte els antecedents que ja he dit, i la necessitat de poder continuar utilitzant 
racionalment, i actualitzant a les necessitats reals i a les activitats que tenim en el 
nostre municipi, hem fet a través d’aquesta proposta d’acord aquestes 
consideracions que ja ha fet esment la secretària de l’ajuntament. efectivament vam 
afegir en la mateixa comissió l’asfaltat directe, no només el manteniment i reasfaltat 
com ja es fa, sinó l’asfaltat d’aquells camions rurals que estiguen contemplats com a 
via pecuària, i que el seu asfaltat supose una millora del cultiu, o de l’activitat 
agrícola. Tenint en compte el que acabe de dir, i tenint en compte l’informe i les 
propostes que hi ha, se sotmet a votació aquest dictamen al plenari, i espere que per 
la seua importància siga favorable el vot de tots els grups polítics.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les següents indicacions i propostes respecte del contingut de 
l’avantprojecte de Llei de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, que es 
transcriuen tot seguit: 
 
- Es contemple en la Llei de Vies pecuàries l’ús autoritzat de trànsit rodat en aquelles 

vies pecuàries -que en l’actualitat tenen un ús agrícola, i de connexió entre el nucli 
urbà i les zones litorals i de platges- amb trànsit rodat; sempre sense desvirtuar el 
seu ús prioritari pecuari i el seu valor mediambiental (per exemple el Camí de la 
Terranova, Camí de les Canyades, Camí de les Bruixes, Tram de la Vereda del 
Litoral entre el Camí de les Bruixes i el terme municipal de Dénia) 

 
- Es contemplen les possibles actuacions de manteniment i reasfaltat d’aquelles vies 

pecuàries que en l’actualitat formen part de la xarxa de camins rurals donant accés a 
importants zones de cultius com són el Camí Vell de Gandia (en la zona nord del 
municipi) o el Camí dels Bruixes (que dóna accés a partides agrícoles de gran 
importància com les Planes,…) 

 
- Es procedesca a esclarir i comunicar adequadament les Vies pecuàries i els seus 

traçats actuals en el municipi d’Oliva. 
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- Es permeta asfaltar aquells trams de vies pecuàries que estiguen inclosos en la 

Xarxa de Camins Rurals i l’asfaltat de les qual supose una millora de les activitats 
pròpies del cultiu. 

 
Segon.- Remetre certificat del present acord juntament amb l’informe tècnic emés a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General de Medi 
Natural, per a la seua presa en consideració. 
 
Tercer.- Traslladar del present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 
efectes oportuns. 
 
 
VUITÉ. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA. 
 
Vista la proposta del Regidor de Comerç i Mercats sobre l’ordenança de Venda No 
Sedentària. 
 
Vist el Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel que es regula la venda no 
sedentària a la Comunitat Valenciana, que en la seua Disposició Transitòria Tercera 
indica que els ajuntaments que no tinguen ordenança municipal reguladora de la venda 
no sedentària, o que tot i que en disposen el seu contingut no s’ajuste al que disposa el 
present decret, hauran de procedir a la seua aprovació o adaptació en el termini màxim 
d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma. 
 
Atés que l’actual ordenança de Venda No Sedentària de l’Ajuntament d’Oliva no 
s’ajusta al que disposa el Decret 65/2012 citat, s’ha modificat la seua redacció per a 
adaptar-la a aquesta normativa. 
 
Vistos els informes tècnics municipals, i el dictamen favorable emés per la Comissió de 
Foment Econòmic, en reunió realitzada el dia 18 d’abril del 2013. 
 
Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Roig Tomás: “L’ordenança que avui es porta a dictamen d’aprovació inicial per 

aquest plenari naix de la necessitat d’adaptar l’oferta comercial, a través de la venda 
no sedentària, al Decret 65/2012, de 20 d’abril del Consell Valencià. En octubre, el 
personal del Departament de Comerç, va començar a treballar la present ordenança, 
seguint les directrius que va marcar la Direcció General de Comerç en referència a 
l’esmentat decret. Del primer esborrany es va passar còpia a tots els components 
dels diferents grups municipals que integren la Comissió de Foment Econòmic, per 
al seu estudi, i que aportaren aquelles millores que consideraren. També es van 
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mantenir converses, personals i a través de correus electrònics, amb representants de 
cooperatives de treball associat, relacionades amb l’activitat, així com amb les 
associacions de venedors del mercat del divendres, AVAME i AMERFOR. 
Recollides totes aquestes aportacions de millora, en Comissió de Foment, es va 
convocar una sessió de treball; en ella es van considerar totes les aportacions, tant de 
la part política com dels associats comercials. Dels resultats se’n va passar les 
conclusions a Secretaria d’aquest ajuntament, que va emetre el corresponent informe 
amb les aportacions legals pertinents. Una vegada fetes les correccions a aquestes 
aportacions que ens suggeria la Secretaria de l’ajuntament, es va lliurar l’esborrany 
de l’ordenança al subdirector general de Comerç per a que ens fera un primer 
suggeriment, per suposat no definitiu. Amb tot el treball enllestit al llarg del període 
de temps exposat és el que es va dur a la sessió ordinària de Foment Econòmic del 
dia 18 d’abril de 2013. En definitiva, és una ordenança de Venda no Sedentària 
necessària per a ordenar aquesta activitat comercial al nostre municipi. Una 
ordenança que recull les aportacions dels venedors i les dels grups polítics; una 
ordenança consensuada i treballada que inicia noves maneres de fer mercat per 
atendre les necessitats, tant dels venedors com dels consumidors, i per això es 
proposen nous mercats com són el d’Artesania, a realitzar els diumenges a la platja a 
la zona de l’Avinguda dels Muntanyars; i el de la Terra al barri de Sant Francesc. I 
per damunt de tot el que pretén posar en valor, aquesta regidoria de Comerç i 
Mercats, és la defensa i promoció del comerç local, del comerç dels nostres 
venedors i venedores.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc manifestar que el document que se’ns remet hi 

ha alguna xicoteta errada; no sé si la pàgina quatre, fruit de l’esborrany que se’ns va 
passar als grups municipals, per tal que plantejàrem propostes i valoracions sobre 
l’ordenança. Entenc que són errades simplement de transcripció; de copiar i pegar 
l’articulat. Parlem per exemple on posa “dies de realització tots els diumenges i 
festius compresos entre l’1 de juliol i el 15 de setembre de cada any” i entre 
parèntesi hi ha una proposta, sembla una proposta del tècnic municipal, que en 
aquell moment en l’estudi de treball se’ns plantejava que el període hauria de ser 
només els mesos de juliol i agost. No sé. És el full quatre, el penúltim paràgraf. 
Simplement entenc que és un simple error de transcripció, que se’ns va passar quan 
es va manifestar l’esborrany en la comissió de treball; i en tot cas hauríem d’aprovar 
el dictamen que va eixir de la comissió, que per suposat no inclouria aquestes 
xicotetes errades materials. Dit això sí que vull manifestar i felicitar el Departament 
de Comerç de l’Ajuntament d’Oliva, per la tasca que s’ha fet en la redacció 
d’aquesta ordenança, ja que era necessària. Tots coneixem les directrius europees, la 
Llei 3/2011, en aquell moment de Comerç, i el Decret aprovat, 65/2012, ens obliga 
en certa mesura a adaptar la nostra ordenança a la normativa que naix de les 
directrius europees. Per tant, la nostra felicitació al Departament i a la regidoria de 
Comerç. I simplement manifestar que les dues novetats importants que apareixen, 
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que són el Mercat de la Terra, que es realitzaria en el barri de sant Francesc; és un 
mercat per al Grup Municipal Projecte Oliva que considerem molt important, ja que 
això generarà diumenges de matí una activitat en la zona de Compte d’Oliva i tota la 
zona de sant Francesc, i considerem que és molt important. I per altra banda, el 
Mercat Artesà, que apareix per primera vegada, en l’Avinguda dels Muntanyars, a 
realitzar-se diumenge; també considerem que donarà peu al fet que s’active i que 
aparega un moviment, i que el discórrer de les persones farà que la platja d’Oliva, 
diumenges de vesprada, tant en el costat nord com en el sud, tinga vida. Dit això, 
manifestar el nostre suport a aquesta ordenança. I demanar que entenem que la 
venda no sedentària en l’actualitat implica estar sobre ella, per la situació econòmica 
que tenim, els comerciants en establiment fix demanen que l’ordenança s’aplique 
amb rigor, i per tant, igual que donem peu al fet que l’ordenança tinga la seua vida i 
la venda no sedentària es realitze correctament, també s’haurà de tindre cura que 
s’aplique correctament; i en el moment que algun comerciant imcomplesca la 
normativa local d’aquesta corporació, que siguem contundents a l’hora d’aplicar-la.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Simplement el que es tracta en aquest punt de l’ordre del dia és 

l’adaptació de la nova normativa dins de l’any de moratòria establert pel Consell 
Valencià, on es disposava mitjançant decret la redacció de l’ordenança de la venda 
no sedentària per als ajuntament que no en disposaven, o en tot cas una modificació 
en la seua redacció com és el nostre cas, el de l’Ajuntament d’Oliva, per poder 
adaptar-la a la nova normativa. Evidentment, en l’aplicació de qualsevol ordenança 
és on es poden comprovar les dificultats o no de la seua aplicació, i els mitjans per 
poder corregir aquestos problemes en el cas que els hi haguera. Aquesta és una 
ordenança que sempre ha funcionat, a pesar de la seua dificultat; millorable, perquè 
a la fi tot és susceptible de millorar en el temps per les noves adaptacions, però la 
nova adaptació quedarà finalment regularitzada. Per tant també nosaltres, el nostre 
grup, ens alegra, i la nostra felicitació a tots els qui han treballat i han fet possible 
l’adaptació d’aquesta ordenança municipal de venda no sedentària.” 

 
� Sr. Morera Romaguera: “La nova ordenança de venda no sedentària és un projecte 

que naix amb deficiències, tancat, i sense futur, que no té perspectives d’innovació, i 
la considerem pobra d’esperit; contempla els mercats que hi ha, i els divideix i els 
retalla. Aquesta ordenança és tancada a altres mercats com són els mercats d’ocasió, 
els mercadets d’antiguitats, perquè hi ha articles dins de l’ordenança que ho 
prohibeixen expressament; article 28.4. “Amb caràcter general, queda prohibida la 
venda d’articles usats en tot el terme municipal i per a qualsevol tipus de venda no 
sedentària.” Prompte vorem pegats perquè aquesta ordenança subsistesca o els 
Decrets de l’Alcaldia que supliran les faltes. Amb aquesta ordenança es redueix un 
34% el mercadet de la platja de la Mitja Galta, que passa de 60 parades a 40. Sí que 
és veritat que es crea un mercat nou, Mercat artesà de la mar, però a costa de reduir 
el de la Mitja Galta, per al mateix dia i la mateixa hora. Hi ha duplicitat i entren els 
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dos mercadets en competència mútua. El que s’aconsegueix és dividir i crear el 
perill que algun dels dos mercadets es puga eliminar respecte a l’altre. No es pot 
buscar dissabte, com des del nostre grup s’havia proposat per a un mercadet i 
diumenge per a l’altre? Tampoc es contempla la possibilitat d’augmentar el període 
estacional i ampliar-lo al mes de juny. El període que es proposa és de l’1 de juliol 
al 15 de setembre. Miren els pobles veïns; Piles, mercadet de la platja, 98 parades i 
no comencen en juliol sinó en juny. A Dénia hi ha un mercat continu en el port, al 
passeig, des de juny fins a l’octubre. Així volen vostés desestacionalitzar el turisme? 
Aquesta mesura, i la que van prendre en octubre, tancar la Tourist-info durant quasi 
cinc mesos, no veuen que els mercadets són un al·licient turístic? Amb aquesta 
ordenança es manté un punt de venda de pirotècnica per falles, o tres parades de 
venda de flors davant del cementeri, sense opció que es puguen augmentar. I com ja 
li he dit abans, es redueix un 34% el mercadet de la Mitja Galta. Si es crea una 
ordenança, benvinguda siga, però que no es discrimine cap veu que vulga aportar 
innovacions o enriquir-la amb aportacions, i vostés han silenciat propostes de 
progrés i d’innovació; vostés es basen en el fet que els mercadets perjudiquen els 
nostres comerços; pensem que els mercadets i els comerços poden conviure perquè 
els nostres comerços donen qualitat, garantia, i seriositat. I s’ha d’afavorir els 
nostres comerços amb incentius i promocions, i tot el que necessiten per a la seua 
garantia i el seu desenvolupament comercial, però vostés no duen tancar les portes 
als germans pobres dels comerciants, que són els que venen en els mercadets, i a 
aqueixa gent que pateix necessitat i que no pot subsistir si no compra en les 
paradetes dels mercadets, o visca d’allò que els altres ja no necessiten, i per això 
estan obligats a comprar als mercadets d’ocasió. Des del nostre grup polític hem 
volgut aportar el nostra gra d’arena, i no han volgut recollir-lo per fer una ordenança 
més oberta. Per això el nostre grup votarem abstenció.” 

 
� Sr. Roig Tomás: “Intentaré esclarir un poc els diferents punts que ha exposat el Sr. 

Morera. En primer lloc, parla d’avançar la data al 15 de juny; en la comissió ja se li 
va explicar els motius, però ara els diré ací. De tots és sabut que en juny, les dues 
últimes setmanes, en la ciutat hi ha dos esdeveniments importants, la Fira i la Fira 
del Motor, i del que es tracta és que la gent que està a la platja, el turisme, puge al 
poble, no que es quede estacionat a la platja; a més, aquestos dos esdeveniments 
requereixen d’un gran esforç de la Policia, de la brigada, i no hi ha suficient 
dispositiu per abastir les dues zones, la platja i el poble. Pel que fa a l’ampliació del 
nombre de parades, mire, divendres s’augmenta i hi ha 162 parades. A la Mitja 
Galta n’hi ha actualment 60, es queden en 40, però a l’altra banda, com vosté ha 
reconegut, se n’augmenten 40; en total s’augmenten 20, no hi ha cap reducció. I a 
més a més es crea el de la terra, amb 30; naturalment, tots aquestos mercats tenen 
possibilitats d’ampliació, no estan tancats; l’ordenança no els tanca. Una ordenança 
és una cosa viva que pot, en un moment determinat, adaptar-se a les circumstàncies. 
Ha parlat també del trasllat del mercat de la mar a dissabte; doncs mire vosté, si s’ha 



Pàgina: 27 

reduït el mercat de la Mitja Galta, per entendre’ns, és per uns motius molt concrets; 
per un costat, la ubicació on està hi ha uns jardins, dificulten molt la tasca de la 
Policia, i del control, i la tasca del personal que intervé i està encarregat a l’hora de 
distribuir els llocs. S’eliminen els corredors, que no n’hi ha, i per norma n’han 
d’haver per evitar possibles actuacions en cas d’emergència. Tot això està considerat 
i a més es crea l’altre, a l’altre costat, perquè la gent transite, que no es quede fixa en 
un lloc sinó que transite i que vaja d’un punt de la platja a l’altre, i al mateix temps, 
si la gent transita pot contemplar el que hi ha a la platja i gastar en els comerços 
intermedis. La venda de pirotècnia, n’hi ha un, i fins ara no se n’ha demanat més 
opció; es contempla que en siga un, primer per motius de seguretat, i després, si es 
donara el cas que n’hi haguera més no es tanca tampoc el fet que es puga ampliar, 
sempre, naturalment, dins de les disponibilitats que puguera tindre en aqueix 
moment. La venda d’objectes usats; és un clamor de la majoria de la gent, dels 
comerços que eixien, o les parades, divendres, i en el mercat, la venda de roba usada 
i d’objectes usats; això no pot anar, per llei, en un mercat com el que tenim ara, 
hauria de crear-se uns mercats ocasionals, que es poden crear; i ocasionals són si és 
una ocasió en concret, un esdeveniment, un mercat medieval, o el que siga; això sí 
que ho contempla llei; per tant, consideràvem que no devia mesclar-se roba usada; a 
més, la roba usada, en concret, no es pot vendre de qualsevol forma, està regulada. 
La venda de flors al cementeri, fins ara n’hi ha només una petició, i se’n consideren 
tres; si tenim en compte que a Oliva hi ha set floristeries, estem quasi al 50%. Per 
tant, crec que totes aquestes al·legacions que vosté aporta estan suficientment 
esclarides, i suficientment contemplades i recolzades per la resta de grups.” 

 
� Sr. Morera Romaguera: “Com vosté pot comprovar en l’ordenança, en els apartats 

que posa els nombres d’autoritzacions, diu nombre màxim d’autoritzacions, 40; tant 
en un com en l’altre, ho diu ben clar. I després, en la pirotècnic, una; i en la venda 
de flors, tres. En cap moment hi ha una ampliació sinó que posa els nombres 
taxatius màxims que hi ha. I pense jo que al mateix temps que aquestos mercadets es 
fan diumenge, per què no fer-los dissabte i diumenge, que és el que vam pensar el 
nostre grup en vore l’ordenança.” 

 
� Sr. alcalde: “Els recorde que intervenim de forma ordenada en el torn de réplica. 

L’últim torn era el del Sr. Morera per pertànyer al grup que li pertoca intervindre 
l’últim. En tot cas, l’últim torns de paraula li correspon al regidor que proposa si en 
vol fer ús.” 

 
� Sr. Roig Tomás: “Simplement el que he dit. Tot el que es recull en l’ordenança és 

una ordenança consensuada, per la majoria, naturalment, a la vista del que deduïm 
ací; i no és tancada. A més a més, ara s’obri el període d’al·legacions. Ha estat 
enviada a la Direcció General de Comerç; ells ens van fer les aportacions que van 
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considerar, nosaltres les vam considerar i ho hem incorporat. Ara passarà tot el 
procés legal que correspon, i si hi ha cap al·legació, ja ho vorem.” 

 
� Sr. alcalde: “Com bé ha dit, Sr. Roig, ara l’ordenança s’aprova inicialment; passarà 

a un període de publicació en el qual els grups polítics, associacions, o persones 
individuals consideren que han de presentar al·legacions ho podran fer; i finalment 
serà l’ajuntament, en cas que n’hi haja al·legacions, resoldrà.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Morell Gómez, Sra. 
Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i l’alcalde Sr. 
David González Martínez (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Gent d’Oliva, i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sra. Gascó Escrivá, Sr. Escrivá Tormo (7 abstencions del Grup 
PP), acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança de Venda no Sedentària, el text de la qual és 
el següent: 
 

“ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA OLIVA 2013 
PREÀMBUL  

La venda no sedentària constitueix una modalitat de venda tradicional amb fort arrelament en 
els municipis valencians que s’ha mantingut amb el transcurs del temps i que actualment es 
troba plenament consolidada. La Generalitat Valenciana ha tingut en compte la dita tradició, 
motiu per la qual successivament ha legislat en conseqüència per a adaptar la normativa 
autonòmica a la realitat d’aquesta modalitat de venda. 
A tot això cal afegir que les noves directrius del 2006, 2009 i 2010 del Parlament Europeu i del 
Consell han establert un nou marc normatiu de compliment obligatori per a l’ordenació de 
l’activitat comercial que ja ha tingut el seu reflex en la Llei 3/2011, de 23 de març, de Comerç, 
de la Generalitat, establint els principis bàsics pels quals s’ha de regir la modalitat de venda no 
sedentària a tota la Comunitat Valenciana. 
I com a desenvolupament d’aquest últim avanç legislatiu de la Generalitat, el Decret 65/2012, 
de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, 
ha reglamentat un marc jurídic autonòmic específic i detallista en què s’han de reflectir els 
continguts de les ordenances municipals de venda no sedentària. El dit Decret estableix unes 
normes comunes i exhaustives que tots els municipis valencians han d’acatar i que han 
d’incloure en les seues respectives ordenances i, com a conseqüència, una normativa que 
unificarà criteris a l’hora d’elaborar-les i aplicar-les, siga el que siga el municipi valencià en què 
ens trobem. 
En la nova ordenança de venda no sedentària de l’Ajuntament d’Oliva els canvis que es 
produeixen són importants quant a disseny, estructura i continguts, encara que malgrat això, es 
respecten les peculiaritats d’aquest tipus de venda en el municipi, de gran tradició, perquè 
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existesca continuïtat en l’activitat comercial i es continuen mantenint els nivells de qualitat 
exigibles. 
S’intenta amb aquesta nova ordenança que l’activitat comercial siga més estable i que estiga 
més controlada, reduint i, si és el cas, evitant manifestacions esporàdiques de venda en 
qualsevol part del municipi, en situació de competència deslleial i localitzant la dita venda en 
llocs tradicionals i preparats per a aquest tipus d’activitat. De la mateixa manera, s’esclareixen 
conceptes i es delimiten totes les situacions per a evitar en la mesura que es puga 
malinterpretacions; així, l’ordenança constitueix un punt de referència obligat on es troben tots 
els interessats en la dita activitat, és a dir, comerciants, consumidors, ciutadans en general i el 
mateix Ajuntament. 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Àmbit d’aplicació. 
1. La present ordenança té per objectiu regular l’exercici de la venda no sedentària, en el terme 

municipal d’Oliva. 
2. Es considera venda no sedentària aquella realitzada per comerciants fora d’un establiment 

comercial permanent, siga la que siga la seua periodicitat, en els perímetres o llocs 
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.  
Es considera venda ambulant la modalitat de venda no sedentària practicada en ubicació 
mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma 
itinerant, amb detenció en distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar 
la venda. 

3. En el terme municipal d’Oliva només es permetrà la pràctica de les modalitats de venda no 
sedentària que es recullen en la present ordenança, de la forma, i en les dates i condicions 
determinades per la mateixa. 

4. La venda realitzada mitjançant parades desmuntables en l’interior d’immobles també 
quedarà subjecta a la normativa aplicable a un establiment comercial. 

5. Queda prohibida la venda no sedentària en sòl privat. 
 
Article 2. Subjectes 
1. La venda no sedentària la podran exercir persones físiques o jurídiques, incloent les 

cooperatives, que es dediquen professionalment a l’activitat del comerç al detall, 
reunesquen els requisits exigits en la present ordenança municipal i altres que segons la 
normativa els siguen d’aplicació, i disposen de l’autorització emesa per l’Ajuntament 
d’Oliva que siga preceptiva en cada cas. 

2. Podran col·laborar amb el titular en l’exercici de l’activitat comercial de venda no 
sedentària, o en nom del titular de l’autorització, sempre que estiguen donats d’alta i al 
corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que corresponga, el cònjuge, parella 
de fet acreditada documentalment, fills, germans i empleats amb contracte de treball. El 
titular de l’autorització haurà d’informar l’ajuntament de les persones que col·laboren en 
l’activitat, i aportarà, en el cas dels empleats, els seus corresponents contractes de treball. 
Per als casos de malaltia o vacances del titular, el podran substituir els mateixos subjectes 
esmentats en aquest apartat. 

3. Si l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària correspon a una persona jurídica, 
s’haurà d’acreditar l’existència d’una relació laboral, contractual, o societària entre el titular 
i la persona que desenvolupe, en nom d’aquella, l’activitat comercial. 
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La persona o persones físiques que exercesquen l’activitat per compte d’una persona 
jurídica hauran d’estar expressament indicades en l’autorització que s’haurà d’estendre a 
nom de la dita persona jurídica. 

 
Article 3. Règim Econòmic 
L’Ajuntament fixarà les taxes corresponents per l’autorització i l’exercici de les distintes 
modalitats de venda, a través de les corresponents ordenances fiscals, actualitzant la seua 
quantia en la forma i terminis que es considere convenients. 
  
Article 4. Competència 
La competència per a resoldre totes les qüestions que es plantegen per aplicació de la present 
ordenança i a més les que no es troben regulades en ella, o per a atorgar les autoritzacions 
previstes, mentres no se cite qualsevol altre òrgan municipal expressament, correspondrà a 
l’alcalde mitjançant Decret, donant-ne compte a la Junta de Govern Local. 
 

CAPÍTOL II. MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Article 5. Modalitats de venda no sedentària 
En el Terme Municipal d’Oliva les modalitats de venda no sedentària es concreten en: 

• Mercats periòdics  
• Mercats ocasionals  
• Venda no sedentària en parades aïllades  
• Venda ambulant o en ubicació mòbil  

 
Article 6. Mercats periòdics  
1. Els mercats periòdics es realitzaran els dies i en l’emplaçament que la present ordenança 

fixa i la venda abastarà els productes que igualment s’especifiquen en la present 
reglamentació. 

2. Els mercats periòdics a realitzar en el terme municipal són els següents: 
A) Denominació: Mercat dels divendres 
• Perímetre o lloc determinat de realització: passeig central entre el passeig de Lluís Vives, el 

passeig del Rei Jaume I, i el passeig de l’Alcalde Juan Sancho, d’Oliva. 
• Periodicitat: setmanal 
• Dies de realització: habitualment tots els divendres de l’any, excepte si el dia és festiu o per 

motiu de la celebració de fires o esdeveniments de suficient importància, que es traslladarà 
al dijous immediat anterior al divendres festiu. 

• Horari: Respecte de les parades fixes de venda, s’estableix un horari de muntatge que 
oscil·larà entre les 6.00 i les 8.30 hores; la venda i posterior desmuntatge haurà de finalitzar 
abans de les 14.00 hores. 

• Tipus de productes autoritzats: Alimentaris, tèxtils, calçat, artesania i articles de la llar i 
ornament de poc volum. 

• Nombre màxim d’autoritzacions: 162 
• Reserva de parades (agricultors i ramaders i col·lectius especials): 90 metres lineals en 

passeig de l’Alcalde Juan Sancho, des del núm. de policia 1 fins al 4. 
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• Altres observacions: L’Alcaldia, a proposta de la Delegació Municipal corresponent, donarà 
les ordres oportunes amb la finalitat de tallar a la circulació de vehicles determinats carrers, 
prohibició d’aparcament, etc., amb motiu de la realització d’aquest mercat. 

B) Denominació: Mercat de la platja 
• Perímetre o Lloc determinat de realització: passeig marítim ubicat en el carrer Alfonso V el 

Magnànim del Barri Marítim d’Oliva. 
• Periodicitat: amb caràcter general és de periodicitat setmanal. 
• Dies de realització: tots els diumenges i festius compresos entre el dia 1 de juliol i el 15 de 

setembre de cada any. 
• Horari: l’horari de muntatge de les parades oscil·larà entre les 18.30 i les 19.30 hores, i 

haurà de finalitzar la venda abans de les 24.00 hores. 
• Tipus de productes autoritzats: tèxtils, calçat, artesania i articles de la llar i ornament de poc 

volum de naturalesa artesana i de confecció o producció manual, així com també els de 
venda de productes naturals o els seus derivats, o que es tracte de productes innovadors. 

• Nombre màxim d’autoritzacions: 40 
• Altres observacions: L’Alcaldia, a proposta de la Delegació Municipal corresponent, donarà 

les ordres oportunes amb la finalitat de tallar a la circulació de vehicles determinats carrers, 
prohibició d’aparcament, etc., amb motiu de la realització d’aquest mercat. 

C) Denominació: Mercat de la Terra 
• Perímetre o lloc determinat de realització: inicialment en el carrer del Comte d’Oliva, 

confluència amb el carrer de Sant Ignasi de Loyola. En cas de màxima assistència es 
consideraria una altra ubicació més coincident, sempre per la zona de Sant Francesc. 

• Periodicitat: setmanal 
• Dies de realització: habitualment tots els diumenges de l’any, excepte si el dia és festiu de 

rang major o per motiu de la celebració de fires o esdeveniments de suficient importància. 
• Horari: Respecte de les parades fixes de venda, s’estableix un horari de muntatge que 

oscil·larà entre les 6.00 i les 8.30 hores; la venda i posterior desmuntatge haurà de finalitzar 
abans de les 14.00 hores. 

• Tipus de productes autoritzats: 
- derivats de la pròpia producció agrícola i originaris del municipi d’Oliva 
- derivats de fabricació artesana 
- utillatges relacionats amb l’activitat agrícola (ferramentes, adobs, llavors, planters, 

plançons …) 
• Nombre màxim d’autoritzacions: 30  
• Reserva de parades (agricultors i ramaders i col·lectius especials) aparcament en la zona 

d’eixamplament del final del carrer del Comte d’Oliva. 
• Especialitat en el procediment d’atorgament d’autoritzacions.- Als agricultors i ramaders 

que comercialitzen directament la seua pròpia producció, en estat natural, i originària del 
municipi d’Oliva se’ls aplicarà el règim establert per aquest col·lectiu en l’art. 11 d’aquesta 
ordenança. 

• Divisió del mercat en seccions.- El mercat podrà dividir-se en tres seccions: 
1. agricultura i ramaderia de producció pròpia originària del municipi d’Oliva. 
2. ferramentes i utillatge 
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3. agricultura i ramaderia de producció pròpia no originària del municipi d’Oliva. 
El percentatge de parades del mercat que ocuparà cada secció, així com la potestat de divisió 
del mercat en seccions correspondrà a l’Alcaldia, donant-ne compte a la Junta de Govern 
Local. 

• Altres observacions: L’Alcaldia, a proposta de la Delegació Municipal corresponent, donarà 
les ordes oportunes amb la finalitat de tallar a la circulació de vehicles determinats carrers, 
prohibició d’aparcament, etc., amb motiu de la realització d’aquest mercat. 

D) Denominació: “Mercat artesà a la mar” 
• Perímetre o Lloc determinat de realització: passeig marítim ubicat en el carrer Avinguda 

dels Muntanyars del Barri Marítim d’Oliva. 
• Periodicitat: amb caràcter general és de periodicitat setmanal. 
• Dies de realització: tots els diumenges i festius compresos entre el dia 1 de juliol i el 15 de 

setembre de cada any.  
• Horari: l’horari de muntatge de les parades oscil·larà entre les 18.30 i les 19.30 hores, i 

haurà de finalitzar la venda abans de les 24.00 hores. 
• Tipus de productes autoritzats: exclusivament aquells elaborats de forma artesanal i 

prioritàriament els derivats d’oficis i treballs típics extingits o en via d’extinció o els seus 
derivats, o que es tracte de productes innovadors. Per a diferenciar-los dels mercat dels 
divendres. 

• Nombre màxim d’autoritzacions: 40 
• Altres observacions: L’Alcaldia, a proposta de la Delegació Municipal corresponent, donarà 

les ordres oportunes amb la finalitat de tallar a la circulació de vehicles determinats carrers, 
prohibició d’aparcament, etc., amb motiu de la realització d’aquest mercat. 

 
Article 7. Mercats ocasionals.  
1. Es podran autoritzar mercats ocasionals amb motiu de festes o esdeveniments populars, de 

caràcter local o altres esdeveniments. 
2. A l’efecte de la seua autorització, l’òrgan competent de l’ajuntament fixarà el seu 

emplaçament i el seu abast, així com el període en què s’autoritza el seu establiment i 
requisits i condicions de realització. 

3. Si la realització no està promoguda per l’ajuntament, els interessats hauran de presentar una 
memòria en què es concreten les raons per a la seua realització, l’emplaçament, les dates i 
hores d’activitat, relació de venedors i entitats participants, productes i característiques de 
les parades. 

4. Els mercats ocasionals en el municipi d’Oliva tenen lloc en coincidència amb la celebració 
del Nadal, dels Porrats de Sant Antoni i de Sant Blai, i la festa de Moros i Cristians. 

La ubicació física d’aquestos mercats, i l’horari de muntatge i finalització de la venda, es 
correspondrà amb: 
• Mercats de Nadal, a petició d’associacions de tipus comercial, cultural o de caràcter festiu. 

La seua ubicació seria en el centre històric o les àrees comercials que es determinen. 
• Porrat de Sant Antoni: A ubicar en la Plaça de Sant Roc. 
• Porrat de Sant Blai: A ubicar en la Plaça de Ganguis. 
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En els Porrats de Sant Antoni i Sant Blai, el muntatge de parades tindrà lloc, en les dates en 
què coincidesca la festivitat, entre les 9.00 i les 12.00 hores del matí, i la finalització de la 
venda tindrà lloc en tot cas abans de les 24,00 hores. 
En el cas dels mercats de Nadal, de realització nocturna, es determinarà pel propi caràcter de 
l’època de venda i l’oportunitat de venda ocasional.  

• Festa de Moros i Cristians: A ubicar en el passeig central situat entre el passeig de Lluís 
Vives i el passeig de l’Alcalde Juan Sancho, i en coincidència amb les dates de celebració 
de les dites festes. El muntatge d’aquestes parades tindrà lloc entre les 19.00 i les 20.30 
hores del dia previ al festiu, finalitzant el següent diumenge a les 24.00 hores. 

5. A més dels mercats ocasionals que preveu aquest article, excepcionalment es podrà 
autoritzar la venda a organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat 
lucrativa, els objectius de la qual siga exclusivament de naturalesa política, sindical, 
religiosa o cívica, realitzada per a la consecució de les seues finalitats específiques. La dita 
autorització estarà subjecta igualment al que estableixen els apartats 2 i 3 del present article. 

 
Article 8. Implantació, modificació, trasllat, supressió o suspensió de mercats de venda no 
sedentària. 
1. La creació, modificació, supressió o trasllat de mercats periòdics de venda no sedentària 

l’haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament, després d’escoltar el Consell Local de Comerç, en 
el cas que s’haguera constituït o, si no n’hi ha, les associacions de comerciants i de 
consumidors del municipi. El dit acord de l’Ajuntament es comunicarà en el termini de 3 
mesos a la Direcció General, competent en matèria de comerç interior. 

2. La decisió municipal s’adoptarà ponderant fonamentalment criteris d’ordenació territorial i 
planificació urbanística, de sostenibilitat mediambiental i paisatgística i de protecció del 
medi urbà i del patrimoni historicoartístic. En tot cas, hauran de quedar garantits la 
protecció dels consumidors, el millor servei als mateixos i la preservació de l’ordre públic, 
la salut i la seguretat pública. 

3. L’Ajuntament podrà suprimir, modificar, traslladar o suspendre temporalment l’activitat 
dels mercats de venda no sedentària establerts en la present ordenança i inclús la seua 
supressió total, sense que en cap cas es genere dret a indemnització per danys i perjudicis 
als titulars de les parades afectades, d’acord amb les circumstàncies següents: 
• Coincidència amb alguna festivitat. 
• Per raó d’obres en la via pública o en els serveis, o trànsit 
• Per causes d’interés públic degudament motivades 
En el mercat periòdic dels divendres, si aqueix mateix dia coincideix en dia festiu, o per 
necessitats d’ocupació del dit espai físic per a alguna finalitat específica i concreta, 
evidentment de caràcter puntual, no es permetera la instal·lació i venda, es traslladaria de 
forma automàtica al dijous immediat anterior. 
En cas de suspensió temporal, podrà afectar la totalitat de les autoritzacions d’un mercat o a 
part d’elles, en funció de les necessitats i de l’interés general. 

 
Article 9. Venda aïllada en ubicació fixa. 
1. La venda no sedentària aïllada en ubicació fixa només es podrà exercir en les zones que més 

avant s’especifiquen i en ocasió d’esdeveniments populars i altres esdeveniments. 
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La dita activitat s’exercirà durant el temps de celebració de l’esdeveniment que justifica el 
seu desenvolupament. 
En cap cas les parades de venda dificultaran el trànsit rodat o la circulació de vianants, ni 
generaran risc per a la seguretat ciutadana. 
Queda prohibida la instal·lació d’estes parades aïllades en l’eixida d’edificis públics o 
d’altres establiments amb afluència massiva de públic, o davant dels aparadors o 
exposicions dels establiments comercials si en dificulten la visió. 
Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació a què es refereix l’article 20 de la present 
ordenança, afegint, a més, lloc, data i horari on projecten realitzar la venda.  

2. Productes objecte de venda: 
a) Productes comestibles de tipus fruites seques, llepolies i anàlegs, refrescos i begudes no 

alcohòliques. 
b) Xicotets joguets, globus i anàlegs dirigits especialment a la població infantil. 
c) Productes relacionats directament amb l’esdeveniment de què es tracte. 

3. En les festes de Nadal i Reis, Carnestoltes, Falles, i altres d’idèntica naturalesa, qualsevol 
exercici de venda no sedentària tindrà un període de vigència semblant al de la festivitat o 
celebració per a la qual es concedesca, i haurà de contindre indicació expressa i precisa de 
l’àmbit territorial i dins d’aquest, el lloc o llocs en què pot exercir-se, les dates en què es 
podrà dur a terme, així com els productes autoritzats, i si és el cas les condicions que 
s’estableixen. 
Els venedors autoritzats hauran de complir en l’exercici de la seua activitat mercantil amb la 
normativa vigent en matèria d’exercici del comerç i de disciplina del mercat, així com 
respondre dels productes que venen, d’acord, tot això, amb allò que s’ha establert en les 
lleis i la resta de disposicions vigents. Aquesta venda només la podrà exercir la persona 
física autoritzada per a això, major d’edat, amb plena capacitat jurídica i d’obrar, en els 
llocs, emplaçaments i dates i pel temps que s’indique en la corresponent autorització 
individualitzada. 
L’exercici d’aquesta modalitat de venda no sedentària es realitzarà en parades o 
instal·lacions desmuntables que només podran instal·lar-se en el lloc o llocs que especifique 
la corresponent autorització. 

4. Venda no sedentària de castanyes, panotxes, xurros i bunyols: 
a) Durant la temporada d’hivern es podrà autoritzar la venda de castanyes torrades. 
b) Durant la temporada estival es podrà autoritzar la venda de panotxes torrades. 
c) Durant la temporada estival o en coincidència en períodes festius, es podrà autoritzar la 

venda de xurros, bunyols i altres masses fregides d’acord amb les condicions de neteja, 
pulcritud i la resta d’exigències reglamentades per la normativa tecnicosanitària vigent. 
En aquest tipus de venda concreta, que es podrà exercitar directament des del mateix 
camió, furgoneta, remolc o vehicle industrial adaptat a aquesta finalitat, s’autoritzaria la 
instal·lació o ubicació del propi camió, furgoneta, remolc o vehicle industrial utilitzat a 
l’efecte, amb indicació de la seua matrícula i característiques. 

5. Venda no sedentària de palmes: podrà autoritzar-se de forma puntual i específica amb motiu 
de la tradicional celebració de Diumenge de Rams, en el recinte del Mercat Municipal, i per 
al divendres immediat anterior a la dita festivitat. 

6. Venda no sedentària als voltants del Cementeri municipal d’esta ciutat: 
a) Venda de flors: podrà autoritzar-se durant els caps de setmana (de divendres a 

diumenge), així com els dos dies immediats anteriors a la celebració de determinades 
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festivitats que per la seua naturalesa es preveu una venda important de flors, com ara les 
festivitats de Tots Sants, Dia del Pare i de la Mare, etc. 
En aquest supòsit, i per a aquesta ubicació indicada (entrada del Cementeri Municipal) 
no podran autoritzar-se més de tres parades de venda, i per al cas d’existir més peticions 
que parades de venda, es portarà a cap un sorteig entre els sol·licitants. 
L’autorització tindrà caràcter anual i les sol·licituds, especificant les dates d’activitat, es 
formularan davant l’Ajuntament d’Oliva entre els dies 1 al 20 de desembre de cada any, 
i es resoldran abans del 31 de desembre. 
Discrecionalment es podran autoritzar instal·lacions desmuntables de grandària reduïda 
a manera de quioscos o parades a fi de millorar l’estètica de les parades de venda i de 
l’entorn. 

b) Venda de productes de naturalesa diferent de les flors com ara llepolies, roses o xurros: 
exclusivament només durant la Festivitat de Tots Sants i els dos dies immediats 
anteriors, es podrà autoritzar aquesta venda no sedentària en un nombre màxim de dos 
parades. La seua ubicació s’acomodarà a les indicacions que a l’efecte indique la Policia 
Local, i en tot cas, a una distància mínima de 20 metres respecte a l’entrada principal 
del dit edifici. 
Les autoritzacions de venda de flors o de productes de naturalesa diferent de les flors als 
voltants del Cementeri municipal s’atorgaran per Decret de l’Alcaldia, donant-ne 
compte a la Junta de Govern Local. 

7. Venda de material pirotècnic.- Discrecionalment l’ajuntament podrà autoritzar la venda 
d’aquest tipus de material durant el període de celebració de la festivitat de les Falles 
sempre que es complesca tota la reglamentació que li siga aplicable, a més de disposar dels 
informes favorables dels tècnics municipals que corresponga. En tot cas, en la determinació 
de la ubicació de la instal·lació, caldrà ajustar-se a criteris de seguretat. 
Unicamente s’autoritzarà una parada de venda, i les sol·licituds d’autorització s’hauran de 
presentar amb dos mesos d’antelació a l’inici de l’activitat. En el cas de presentar-se més 
d’una sol·licitud, l’atorgament de l’autorització es portarà a cap mitjançant subhasta pública. 
La dita autorització tindrà una vigència de 15 dies naturals i s’iniciarà a partir de quinze dies 
abans de la finalització de les Falles, dia de Sant Josep. 

 
Article 10. Venda ambulant.  
1. Es considera venda ambulant, la venda no sedentària practicada en ubicació mòbil, de 

manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, 
detenint-se en distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda 

2. No tindrà la consideració de venda ambulant el repartiment a domicili d’articles que 
prèviament hagen sigut encarregats o adquirits pel consumidor, ni el subministrament 
habitual de mercaderies en virtut de contracte previ. En cap cas aquestes activitats es podran 
simultaniejar amb la pràctica de la venda ambulant. 

3. Amb caràcter general queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal. 
 
Article 11. Venda per a la comercialització directa per agricultors i ramaders 
1. Els agricultors i ramaders interessats en la venda dels seus productes agropecuaris, en estat 

natural, originaris del municipi, podran dur a terme la seua activitat únicament en el mercat 
periòdic dels divendres i a través del “Mercat de la Terra” dels diumenges, i per a això 
hauran de presentar una sol·licitud d’autorització davant l’ajuntament amb una antelació 



Pàgina: 36 

mínima de 15 dies naturals a l’inici previst per a la dita venda, a la qual hauran 
d’acompanyar les dades identificatives dels venedors: Nom, cognoms, DNI i domicili. 
Igualment acompanyaran a la dita sol·licitud la documentació següent: 
a) declaració responsable de tindre la qualitat d’agricultor o ramader, que els 

productes procedeixen de la seua explotació agropecuària i originaris del municipi, i 
que es compleixen les reglamentacions tecnicosanitàries. 

b) documents públics de propietat de terrenys dedicats a la producció pròpia o 
contractes d’arrendament dels dits terrenys. 

c) rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica dels dits terrenys. 
d) només en el cas de ser agricultor, declaració responsable del sol·licitant indicant 

la superfície de cultiu destinada a la producció i l’estimació del nombre màxim de 
quilos que directament pot recol·lectar de l’explotació. 

e) certificat municipal en què s’especifique que els productes són cultivats o 
obtinguts en el terme municipal d’Oliva, en terreny propi o arrendat. 

L’autorització concedida especificarà els productes que podran vendre el productor acollit a 
aquesta modalitat de venda i podrà estendre’s per a un període mensual, trimestral, o 
coincident amb la campanya de recol·lecció dels productes agraris que directament venga el 
productor. 
La ubicació concreta d’aquestos venedors (productors propis primaris) se subjectarà a la 
zona habilitada a l’efecte per a la venda de productes propis, i no coincidirà físicament esta 
ubicació amb la delimitada per a les parades fixes. 

2. L’Ajuntament, mitjançant Decret de l’Alcaldia, del qual en donarà compte a la Junta de 
Govern Local, resoldrà sobre les dites sol·licituds en el termini màxim de 15 dies des de la 
seua presentació, indicant emplaçament, horari i la resta de condicions per a la venda. 
L’autorització municipal haurà d’exhibir-se de forma visible i permanent en el punt de 
venda. 

3. En el cas que hi haja més sol·licituds que parades de venda, l’expedient es resoldrà 
mitjançant sorteig entre tots els peticionaris, i quedaran en llista d’espera la resta, que 
s’autoritzaran en anys successius, segons l’ordre del sorteig en què queden. 

 
Article 12. Modalitats de venda que no és procedent regular en l’ordenança de venda no 
sedentària. 
Estan excloses perquè en cap cas tenen la condició de venda no sedentària d’acord amb l’article 
1.4 del Decret 65/2012: 
a) La venda domiciliària. 
b) La venda mitjançant aparells automàtics de distribució. 
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d’atzar autoritzats. 
d) La venda realitzada per comerciant sedentari a la porta del seu establiment. 
e) La venda realitzada per l’administració, o els seus agents, o com a conseqüència de mandats 

d’aquella. 
D’altra banda, tampoc procedeix regular en la present ordenança les parades autoritzades en la 
via pública de caràcter fix i estable (quioscos i semblants) que es regiran per la seua normativa 
específica i els estands informatius i publicitaris ja que no exerceixen cap tipus de venda no 
sedentària, com ara els d’assegurances, telefonia, distribuïdors de cosmètics, etc. 
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CAPÍTOL III. EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
Article 13. Naturalesa de l’autorització 
1. L’exercici de qualsevol de les modalitats de venda regulades en la present ordenança estarà 

subjecte a l’obtenció prèvia de la preceptiva autorització municipal. 
2. Per a cada emplaçament concret, i per cada una de les modalitats de venda no sedentària que 

el titular de l’activitat es propose exercir, s’haurà de sol·licitar una autorització. 
No es podrà concedir a un mateix venedor, siga persona física o jurídica, més d’una 
autorització per a ocupar una parada de venda dins de mercats periòdics a excepció de les 
cooperatives que se’ls aplicaran les especialitats següents: 
- Només s’admetrà el tipus de cooperativa denominat "Cooperativa de Treball 

Associat" 
- Cada una de les cooperatives podrà ser titular de fins a 5 autoritzacions. 

3. L’atorgament de l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària 
s’efectuarà mitjançant Decret de l’Alcaldia, donant-ne compte a la Junta de Govern Local, 
seguint el procediment establert en el capítol següent. 

4. Les autoritzacions les podrà revocar l’ajuntament en els supòsits previstos en la present 
ordenança i en la normativa d’aplicació, d’acord amb el procediment administratiu que 
s’aplique. 

 
Article 14. Durada de l’autorització 
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de l’activitat comercial en els mercats de 

venda no sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys. 
Per a la resta de modalitats de venda no sedentària, els terminis de vigència de cada 
autorització s’ajustaran al que s’establesca en l’ordenança per a cada una d’elles. 

2. Els titulars de les autoritzacions s’ajustaran al compliment dels requisits derivats de la 
present ordenança i la resta de normativa d’aplicació, durant el seu període de vigència i 
hauran d’acreditar el seu compliment si els ho requereix l’ajuntament. 

 
Article 15. Identificació del comerciant 
1. Durant l’exercici de l’activitat, els que realitzen la venda no sedentària en qualsevol de les 

modalitats autoritzades, hauran de tindre exposat en forma visible per al públic una fitxa 
acreditativa de l’autorització municipal concedida, emesa pels serveis municipals, 
plastificada, on es faça constar les seus dades més rellevants. 

2. La fitxa acreditativa de l’autorització que s’exhibeix en el lloc de venda, contindrà, 
almenys, les dades següents: 
- número de parada 
- metres lineals que ocupa la dita parada 
- nom i cognoms i NIF del titular i de les persones designades per ell per a 

col·laborar en l’exercici de la venda i fotos recents de tots ells 
- lloc de venda o mercat de venda no sedentària per al qual s’atorga l’autorització 
- productes dels quals s’autoritza la venda 
- termini de validesa de l’autorització 
- adreça física per a la recepció de les possibles reclamacions derivades de 

l’exercici de l’activitat, sense perjudici que es puga incorporar, a més, una adreça de 
correu electrònic. 
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3. En el cas d’autoritzacions atorgades a persones jurídiques a més de la seua identificació, 
haurà de figurar la de les persones designades per a l’exercici de la venda i fotos recents de 
les mateixes. 
En el cas que per mort, jubilació, malaltia, acomiadament o baixa en l’entitat, o per 
qualsevol altra causa degudament justificada haja de procedir-se a la substitució d’algun 
d’ells, l’entitat titular de l’autorització haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament, en un termini 
no superior a deu dies, indicant el nom, domicili i DNI del substitut; acreditarà la seua 
vinculació amb la persona jurídica i indicarà la causa de la substitució. 
Aquesta fitxa acreditativa es renovarà quan s’hagen alterat les circumstàncies que 
inicialment hagueren motivat la seua expedició, o pel seu notori deteriorament. 

 
Article 16. Transmissió de l’autorització 
1. Dins del seu període de vigència, l’autorització podrà ser transmesa prèvia comunicació a 

l’ajuntament concedent, d’acord amb el procediment següent: 
a) El titular cedent de l’autorització haurà de presentar una sol·licitud, adreçada a 

l’Alcaldia de l’ajuntament, en què es comunique la transmissió i s’indiquen les dades 
personals tant de l’antic titular com del nou amb indicació dels motius i la data en què 
serà efectiva la transmissió. 

b) A la sol·licitud s’acompanyarà una declaració responsable de l’adquirent que 
empare el compliment dels requisits a què fa referència l’article 20. 

c) L’Ajuntament podrà oposar-se a la dita transmissió en el cas que comprove que 
qui es proposa com a nou titular no compleix amb els requisits establerts en la present 
norma per a l’exercici de la venda no sedentària. 

d) L’Ajuntament emetrà una nova autorització, i fitxa acreditativa, en què figure 
com a titular l’adquirent i on s’expressaran els extrems que figuren en l’article 15, entre 
ells, el referit al termini de vigència que no podrà superar aquell que reste de 
l’autorització transmesa. 

e) L’adquirent de l’autorització haurà d’abonar la taxa que fixe l’ordenança fiscal 
corresponent. 

2. Per a poder perfeccionar la transmissió serà necessari que l’adquirent acredite complir tots 
els requisits exigibles per a l’exercici de l’activitat que fixe l’ordenança municipal. 

3. La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa classe d’articles que 
comercialitzava el titular cedent. 

4. Transmissió voluntària.- Tenint en compte que les autoritzacions per a exercir la venda no 
sedentària en mercats periòdics, d’acord amb el que estableix l’art. 14, es concedeixen per 
períodes de 15 anys, durant el temps de la seua vigència, a comptar de la data d’aprovació 
de la present ordenança, la transmissió voluntària de la dita autorització només es podrà 
efectuar després de 10 anys d’ostentar la titularitat i per un termini igual a aquell que resta 
per a finalitzar l’autorització. 
La dita transmissió únicament serà possible a favor del cònjuge o parella de fet, acreditada 
documentalment, i familiars fins al segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat. 

5. En el cas de defunció, jubilació o d’impossibilitat sobrevinguda de desenvolupar l’activitat 
per part del titular, tindran un dret preferent a la transmissió de l’autorització, per aquest 
ordre, el cònjuge o parella de fet, els fills, empleats i altres familiars que col·laboraren amb 
el titular en l’activitat. 
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6. En els casos de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica tindran dret 
preferent a la transmissió de les autoritzacions de qui fóra titular, els qui exerciren la venda 
per compte i en nom d’ella. 

7. Fora del que preveuen els anteriors apartats 4, 5 i 6 d’aquest article, o també en cas de 
renúncia a una autorització sense que hi haja voluntat de transmissió de la mateixa, 
l’ajuntament aplicarà el procediment previst per a la provisió de vacants en l’ordenança 
municipal. 

8. Una vegada transmesa l’autorització, no pot revertir en el propietari anterior fins passats 15 
anys d’haver-se efectuat la transmissió. 

9. S’admetrà la permuta de parades, autoritzada mitjançant Decret de l’Alcaldia, sempre que 
les dites parades pertanyen a la mateixa secció i tinguen idèntiques dimensions. Només 
s’autoritzarà una permuta per any i parada de venda i haurà de coincidir amb el moment de 
renovació anual de la documentació de la resta de parades del mercat. 

 
Article 17. Renovació de l’autorització 
1. L’autorització que s’atorga, per a qualsevol modalitat de venda no sedentària, no donarà 

lloc a un procediment de renovació automàtica. 
2. No obstant això, quan haja expirat el termini d’autorització, es podran renovar una vegada, 

per un període idèntic al de la seua durada inicial, sense que en aquest cas, puguen ser 
objecte d’un nou procediment de concurrència competitiva. 

3. La dita renovació l’ha de sol·licitar el titular a l’ajuntament, almenys amb una antelació de 
dos mesos a la finalització del termini de la seua autorització. 

4. La concessió de la renovació mitjançant una resolució de l’òrgan competent de l’ajuntament 
estarà subjecta a la prèvia verificació del compliment dels següents requisits per part del 
titular: 
a) Ajustar-se a les condicions que per a la venda estableix l’ordenança que regula 

aquesta modalitat de venda vigent en el moment de sol·licitar la renovació. 
b) No haver rebut més de tres reclamacions de consumidors, justificades i 

comprovades, davant l’OMIC d’Oliva, emplenades en els corresponents fulls de 
reclamació, ni haver sigut sancionat d’acord amb esta ordenança, més de dos vegades 
per faltes lleus, més d’una vegada per faltes greus i una vegada per faltes molt greus. 

c) Haver mantingut la qualitat de les instal·lacions de venda o haver incorporat, per 
iniciativa pròpia, millores en les instal·lacions que no foren preceptives. 

5. Fins que es resolga el procediment sobre la renovació qui era titular de l’autorització podrà 
continuar amb l’exercici de l’activitat, la qual cosa no determinarà necessàriament la seua 
renovació, i haurà de cessar en l’activitat en cas de no obtindre-la. 

6. Si, en atenció al que disposa l’apartat anterior, l’autorització no es renovara, qui era el seu 
titular, podrà presentar una sol·licitud per a obtindre una nova autorització quan 
l’ajuntament convoque l’oferta de parades, en concurrència competitiva en igualtat de 
condicions amb la resta de sol·licitants. 

7. Això anterior sense perjudici del que disposa la Disposició Transitòria Primera del Decret 
65/2012 respecte a les autoritzacions que estaven vigents quan va entrar en vigor el dit 
Decret. 
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Article 18. Capacitat de comprovació de l’administració 
L’Ajuntament podrà comprovar i inspeccionar, en tot moment, els fets, activitats, transmissions 
i la resta de circumstàncies de l’autorització concedida, notificant, si és el cas, als òrgans 
autonòmics de defensa de la competència de la Comunitat Valenciana, els fets dels quals 
tinguen coneixement en l’exercici de les seues funcions que puguen constituir infracció a la 
legislació de defensa de la competència. 
 
Article 19. Extinció de l’autorització 
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària s’extingiran, sense 

que causen dret a cap indemnització, per les causes següents: 
a) Finalització del termini perquè es va atorgar, excepte si se sol·licita i es 

concedeix la renovació de l’autorització. 
b) Renúncia expressa del titular. 
c) No presentar a l’òrgan municipal competent, en el termini de 15 dies naturals, 

els documents acreditatius de les dades aportades amb la sol·licitud de l’autorització o 
en la declaració responsable. 

d) Per revocació quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu 
atorgament, en els supòsits i amb els procediments previstos en aquesta ordenança, 
sense que això origine dret a indemnització o compensació de cap tipus. 

e) Per defunció o jubilació de la persona física titular o per dissolució de la 
persona jurídica titular, sense perjudici de la seua possibilitat de transmissió. 

f) Per impagament de la taxa a què estiga obligat en els termes que establesca 
l’ordenança fiscal corresponent. 

g) Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte 
l’extinció de l’autorització. 

h) Per no trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat 
Social que l’habiliten per a la venda no sedentària. 

i) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa 
dels consumidors i usuaris, comerç, disciplina de mercat i venda no sedentària. 

j) En el cas de mercats periòdics, absència injustificada durant dos dies de mercat, 
consecutius o no consecutius, a la parada de venda autoritzat, per cada exercici. Fora del 
límit temporal de l’exercici, en cap cas es permetrà que la dita parada quede sense 
ocupar durant més de dos setmanes seguides sense justificar. 

2. Les autoritzacions que s’extingeixen per algunes de les causes assenyalades podran ser 
amortitzades o passar a ser considerades vacants, en aquest últim cas es podran cobrir pel 
procediment previst en l’article 26 d’aquesta ordenança. 

 
CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ 

Article 20. Sol·licitud 
1. La sol·licitud d’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària en sòl públic es 

realitzarà a través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret, adreçada a l’Alcaldia, òrgan 
municipal competent en la matèria. 

2. En la sol·licitud es farà constar el següent: 
a) Nom i cognoms del sol·licitant, si és persona física. 
b) Denominació social i les dades del representant degudament apoderat, si és 

persona jurídica. 
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c) NIF 
d) Dades de les persones vinculades a l’activitat que col·laboraran en la venda: 

nom, cognoms i NIF. 
e) Els productes a comercialitzar i la modalitat de venda per a la qual se sol·licita 

l’autorització. 
3. A l’anterior sol·licitud s’acompanyarà la documentació requerida en l’apartat 4 següent. No 

obstant això, en el cas de no disposar de la dita documentació es presentarà declaració 
responsable firmada per l’interessat que manifeste, almenys, els punts següents: 
- El compliment dels requisits establerts per a l’exercici de la venda no sedentària 

i de les condicions per a la comercialització dels productes que es pretenguen oferir, en 
els termes establerts en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel 
qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana, i en la present 
ordenança municipal. 

- Estar en possessió de la documentació que es requereix en l’apartat 4 següent a 
partir de l’inici de l’activitat. 

4. Documentació requerida per a exercir l’activitat (original i còpia): 
a) Alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant la declaració censal corresponent, i en el 

cas que no estiguen exempts de l’Impost d’Activitats Econòmiques, justificant d’estar al 
corrent en el pagament de la tarifa. 

b) Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i justificant de pagament de les 
cotitzacions. 

c) Els prestadors estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la Unió 
Europea, acreditació del compliment de les obligacions establertes en la legislació 
vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i també 
hauran d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant 
el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període 
d’autorització, el sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits 
permisos. 

d) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no 
mantindre cap deute amb la Hisenda Municipal per la prestació de serveis de mercat o 
per la imposició de sancions. 

e) Dos fotografies de carnet del titular de l’activitat, o si és el cas, de l’empleat o soci que 
vaja a fer ús de l’autorització i per compte del titular. 

f) En el cas que la sol·licitud d’autorització siga formulada per una persona jurídica 
s’haurà de presentar la targeta d’identificació de persones jurídiques expedida pel 
Ministeri d’Economia i Hisenda, dos fotografies de l’empleat o soci de l’entitat que vaja 
a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta així com el document acreditatiu de la 
seua relació contractual o laboral amb el titular de l’activitat. 

g) Assegurança de responsabilitat civil que cobresca els riscos de l’activitat comercial. 
h) Únicament per als mercats ocasionals, document acreditatiu d’haver realitzat el dipòsit 

previ de la corresponent taxa que per a aquest tipus de venda es fixe. 
5. Venda no sedentària de productes alimentaris.- Per a l’exercici d’aquesta activitat 

s’exigiran, a més dels expressats en aquest article, els documents següents: 
a) Carnet de manipulador d’aliments. 
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b) Memòria explicativa relativa al condicionament i presentació dels productes i de 
les instal·lacions que es pretenguen utilitzar per a la seua venda, i la seua adequació a 
les reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normes aplicables. 

c) Informe favorable de les autoritats sanitàries competents, havent de determinar-
se en tot cas, si el producte a vendre, el seu condicionament i presentació, i les 
instal·lacions que es pretenen utilitzar per a això, s’ajusten al que disposen les 
reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normativa reguladora aplicable 

 
Article 21. Procediment de selecció  
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària s’atorgaran per 

mitjà de concurrència competitiva i, amb caràcter potestatiu per part de l’ajuntament, 
d’acord amb l’aplicació del barem previst en la present ordenança i atenent a la 
documentació presentada i als mèrits degudament acreditats pels sol·licitants, dins del 
termini i la forma escaient. 

2. El procediment de selecció descrit en aquest article serà d’aplicació directa en els mercats 
periòdics i de forma supletòria en els mercats ocasionals. 

3. L’atorgament d’autoritzacions per a la pràctica de venda no sedentària es farà d’acord amb 
el procediment següent: 
a) Per a cada una de les modalitats i formats de venda autoritzades en el terme municipal, 

l’ajuntament farà pública, en el seu tauler d’anuncis i/o en la seua seu electrònica, 
l’oferta d’autoritzacions o parades de venda no sedentària, per al període a què es 
referesquen les autoritzacions a atorgar. L’oferta haurà d’assenyalar el termini per a la 
presentació de sol·licituds d’autorització que no podrà ser inferior a quinze ni superior a 
trenta dies. 
En cap cas l’oferta podrà contindre un nombre de parades de venda superior als 
permesos per la present ordenança per a cada una de les modalitats contemplades. 

b) Dins del termini assenyalat en l’oferta, els interessats hauran de presentar les seues 
sol·licituds d’autorització junt amb la documentació corresponent. 

c) Dins dels deu dies hàbils següents a la finalització del termini, l’Ajuntament farà públic 
en el tauler d’anuncis i/o en la seua seu electrònica la relació de sol·licitants, 
especificant aquells a qui, per defecte de la sol·licitud o falta de dades o documents que 
siguen exigibles, no se’ls pot admetre a tràmit la sol·licitud, i es concedirà un termini de 
deu dies hàbils per a esmenar els defectes indicats. Una vegada transcorregut el termini, 
l’ajuntament farà pública, de la mateixa manera, la llista definitiva de sol·licituds 
admeses. 

d) En el cas que el nombre de sol·licituds fora superior al nombre de parades incloses en 
l’oferta de l’ajuntament, es procedirà a establir un orde de prelació d’acord amb la 
puntuació que siga aplicable del barem a què es refereix l’article 24 en funció dels 
mèrits que el sol·licitant haja acreditat adequadament. 

e) L’Ajuntament haurà de resoldre sobre les autoritzacions, i notificarà als interessats la 
concessió de l’autorització en el termini dels deu dies hàbils següents a la seua 
resolució. En tot cas, el termini per a resoldre i notificar no podrà superar els tres mesos 
des que es va obrir el termini per a la presentació de les sol·licituds. 

f) Contra les resolucions que adjudiquen les autoritzacions de venda no sedentària es 
podran interposar els recursos previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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g) Una vegada adjudicades les autoritzacions, els titulars podran ser requerits per 
l’Ajuntament perquè justifiquen la veracitat de les dades i documents aportats en el 
procés. 

4. L’atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària es farà públic per a general 
coneixement mitjançant edicte que s’exposarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i/o si 
és el cas, la publicació en la seu electrònica municipal per període no inferior a 10 dies des 
que s’emeta l’autorització, sense perjudici de la seua notificació als interessats. 

5. En cap cas es podrà exigir el deure de residència en el municipi com a requisit de 
participació, ni podrà considerar-se aquesta circumstància com un mèrit que atorgue 
avantatges al sol·licitant en el procediment de selecció. 

 
Article 22. Organització i distribució de parades  
El Departament d’Urbanisme de l’ajuntament procedirà a la confecció d’un plànol amb la 
distribució de les possibles parades a instal·lar dins de la ubicació concreta que ocupa el mercat 
en qüestió, assenyalant els metres lineals de cada tipus de parada dibuixat en el dit plànol, així 
com les entrades, eixides i corredors d’emergència. 
 
Article 23. Contingut de les autoritzacions  
1. L’autorització especificarà en tot cas: 

a) Nom i cognoms, domicili i DNI del titular i de les persones autoritzades per a la 
venda o de les persones que poden fer ús de l’autorització si el titular és una persona 
jurídica, així com fotos seues recents. 

b) La modalitat de comerç no sedentari autoritzat. 
c) Identificació del lloc on pot exercir la venda i si és el cas, identificació de la 

parada assignada. 
d) La relació de productes que puguen ser objecte de venda. 
e) Les dates i horaris autoritzats. 
f) Superfície d’ocupació autoritzada (superfície total o metres lineals) i, si és el 

cas, característiques de la instal·lació. 
g) Si és el cas, marca model i matrícula del vehicle autoritzat. Qualsevol canvi en 

aquest apartat s’haurà de comunicar a l’ajuntament per a actualitzar l’autorització. 
h) Període de validesa de l’autorització. 

2. Normes específiques per a determinats tipus d’autorització: 
A) MERCAT PERIÒDIC DELS DIVENDRES 

Els titulars de parades de venda, durant el mes desembre de cada exercici i mitjançant 
instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament, aportaran la documentació 
següent: 
- Fotocòpia del DNI i dos fotografies actualitzades de carnet del titular i/o del 

personal que amb ell exercesca igualment l’activitat de venda. 
- Contracte de treball actualitzat del personal que exerceix l’activitat amb el 

titular. 
- Permís de residència per al cas de residents estrangers nacionals de països que 

no siguen membres de la Unió Europea. 
- Declaració responsable acreditant el compliment del que estableix l’art. 20 en 

allò que els corresponga. 
B) MERCATS OCASIONALS 
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a) L’atorgament d’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària 
en agrupació col·lectiva, per als períodes coincidents amb el Porrat de Sant Antoni, el 
Porrat de Sant Blai, i Moros i Cristians, o agrupació col·lectiva de venda no sedentària 
de naturalesa sectorial, l’efectuarà l’Alcaldia, a la vista de la documentació exigible 
d’acord amb el que estableix l’article 20. 

b) El període de vigència de l’autorització serà per als Porrats, durant els dies de la 
seua realització, per a les Fira i Festes i Moros i Cristians, durant els dies en què es 
realitze, igual que en el supòsit d’agrupació de venda no sedentària de naturalesa 
sectorial. Finalment, respecte a l’horari de venda relatiu a agrupacions de venda no 
sedentària de naturalesa sectorial, es determinarà en el seu moment per Decret de 
l’Alcaldia. 

c) Les autoritzacions s’atorgaran segons el procediment general, tenint en compte 
les especialitats següents: 
1. Els interessats hauran d’efectuar les seues sol·licituds amb una antelació d’un 

mes, mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament d’Oliva. 
2. Totes les sol·licituds que acompanyen la documentació necessària, així com 

aquelles que ho facen després del requeriment al·ludit en l’apartat anterior, i a 
mesura en què es reben, s’autoritzaran, per ordre rigorós de data de presentació, i 
tenint en compte el que estableix l’apartat següent, fins que es considere que ja no 
queden parades suficients a l’efecte, i es desestimaran en cas contrari. 

3. Tindran preferència absoluta per a ocupar una parada aquells venedors que ho 
siguen de productes artesans, o producció manual, així com també els de venda de 
productes naturals o els seus derivats. 

 
Article 24.- Barem de mèrits 
1. Per al desenvolupament del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions, en règim 

de concurrència competitiva, i a causa del nombre limitat d’autoritzacions de venda no 
sedentària que s’instaura, a l’efecte d’establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds 
admeses a tràmit, es podran tindre en compte, entre altres, els aspectes següents: 
a) Acreditació de formació específica a través de l’assistència a cursos o jornades relatius a 

l’exercici de l’activitat comercial detallista o a la defensa i protecció dels drets dels 
consumidors en què hagen participat administracions públiques, universitats, cambres 
de comerç o altres organismes oficials, o bé estiguen avalats pels mateixos: 

cursos de fins a 25 hores: 0,1 punts per cada 
un 

cursos de més de 25 hores fins a 50 
hores: 

0,2 punts per cada 
un 

cursos de més de 50 hores fins a 100 
hores: 

0,3 punts per cada 
un 

cursos de mes de 100 hores: 0,5 punts per cada 
un 

El màxim de puntuació que es podrà obtindre conjuntament per tots els cursos acreditats 
no podrà excedir 3,5 punts. 

b) La innovació, adequació o complementarietat de l’oferta de venda que es pretén 
exercir en relació amb el disseny comercial establert per l’ajuntament, si és el cas: 1 
punt 
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c) No haver sigut sancionat en ferm per infraccions molt greus comeses en 
l’exercici de la venda no sedentària durant els 5 anys anteriors a la sol·licitud: 1 punt 

d) Que el titular de l’activitat, si és persona física, tinga la nacionalitat d’un estat 
membre de la Unió Europea i si és persona jurídica pertanya també a la dita Unió: 1 
punt 

e) La pertinença del sol·licitant a associacions de comerciants: 1 punt 
f) L’adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels 

consumidors, com l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat: 1 punt 
g) Anys d’experiència en l’exercici de l’activitat comercial detallista, acreditat 

mitjançant certificat de l’Agència Tributària d’estar Donat d’alta en l’epígraf de l’IAE 
per al que es barema: 0,25 punts per any fins a un màxim d’1 punt. 

h) Estar en situació de desocupació: 0,25 punts per cada 6 mesos fins a un màxim 
d’1 punt. 

i) L’experiència demostrada en l’exercici de la professió que assegure la correcta 
prestació de l’activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre altres formes, mitjançant 
certificats emesos per altres ajuntaments on s’haja exercit la venda. Per cada certificat 
emés per un ajuntament distint, sense comptar l’Ajuntament d’Oliva, 0,25 punts cada un 
fins a un màxim d’1 punt. 

j) El projecte d’instal·lacions desmuntables adequades a l’exercici de la venda 
(funcionalment i estèticament): 0,25 punts. 

2. Els mèrits s’han d’acreditar mitjançant la presentació dels documents originals o 
degudament compulsats. 

3. En cas de les persones jurídiques es valoraran els mèrits del titular designat per a exercir la 
venda. 

4. En cas d’empat es donarà preferència a qui presente una puntuació major conjunta en els 
apartats b), d), e) i f) del punt 1 d’aquest article. Si encara així continua l’empat llavors es 
resoldrà per sorteig. Per a aquestos casos es crearà una llista de suplents, per ordre de 
puntuació, amb la finalitat d’oferir als mateixos la possibilitat d’obtindre l’autorització per a 
la venda, sempre que continuen complint amb els requisits declarats en el seu dia. 

5. El resultat provisional de la baremació es publicarà en el tauler d’anuncis i/o en la seu 
electrònica de l’ajuntament, i s’establirà un termini per a la formulació de possibles 
reclamacions. Resoltes les reclamacions i finalitzat el procediment es notificarà als 
interessats que hagen resultat adjudicataris perquè es personen en l’ajuntament a retirar 
l’autorització i el document acreditatiu que hauran d’exhibir en la parada. 

6. L’Ajuntament podrà prescindir de l’aplicació del barem de mèrits quan, havent finalitzat el 
termini per a presentar sol·licituds, el seu nombre siga igual o inferior al de parades de 
venda ofertades. 

 
Article 25. Canvi i millora de parada. 
1. A l’entrada en vigor de la present ordenança el titular de cada parada de venda de naturalesa 

fixa en els mercats periòdics romandrà amb idèntica naturalesa en el número que ja ocupava 
i que fins a la data tenia autoritzat. 

2. Procediment d’opció de canvi de parades fixes.- El dia 1 d’octubre de cada any, i a través 
d’anunci inserit en el Tauler d’edictes municipal, es publicarà el nombre de parades vacants 
existents fins a la data, i es procedirà a admetre a tràmit les sol·licituds amb vista a procedir 
al canvi de parada fixa. El període de presentació d’aquestes sol·licituds comprendrà des del 
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dia 1 fins al 20 d’octubre de cada any. Els requisits necessaris a l’efecte seran: presentar la 
corresponent sol·licitud amb indicació del núm. de parada de venda que tenia assignat i 
metres lineals, i el número de parada al qual pretén optar amb indicació igualment dels seus 
metres lineals, i acreditar estar en possessió de l’IAE en l’epígraf que li habilitara per a la 
venda en el lloc que sol·licita. 
En el cas d’existir conflictes o empats l’expedient es resoldrà per sorteig. 
Únicament són susceptibles d’opció a canvi de parada aquells que pertanyen o integren una 
mateixa secció del Mercat periòdic, açò és, no s’admetrà cap sol·licitud de canvi de parada 
fixa d’una secció de venda a una altra, sinó només dins de la mateixa secció. 

3. Els que resulten, a conseqüència d’aquest procediment, adjudicataris de nova parada, 
s’entendrà que renuncien a les parades que amb anterioritat tenien, i no podran reiterar la 
petició de canvi de situació en el mateix període. 

4. Les autoritzacions aconseguides amb aquest procediment s’atorgaran pel termini que reste 
fins al nou procés general d’adjudicació. 

 
Article 26. Adjudicació de vacants. 
1. Anualment l’Ajuntament farà pública l’oferta de les parades que es troben efectivament 

vacants, (que només per al cas del mercat del divendres estan agrupades en dos seccions, 
Alimentació i Diversos), amb indicació del nombre de metres lineals que correspon a cada 
parada, així com la seua numeració concreta. La dita oferta es publicarà en el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament el dia 2 de novembre de cada any, i s’indicarà en la mateixa el 
període de presentació de sol·licituds, que comprendrà des del dit dia 2 fins al 30 de 
novembre de cada any, acompanyant la documentació específica necessària amb vista a 
formular sol·licitud d’adjudicació de parada vacant. En cap cas, l’oferta podrà contindre un 
nombre de parades de venda superior al de vacants efectivament resultants (per a cada una 
de les dos seccions que es contemplen si es tracta del mercat ambulant del divendres). 

2. Per mitjà d’informe motivat, en funció de les necessitats reals del servei del mercat periòdic 
dels divendres, podran establir-se, determinar-se o restringir-se el nombre màxim de parades 
per articles o productes. La dita determinació o concreció serà objecte d’aprovació 
mitjançant Decret de l’Alcaldia, que ratificarà la Junta de Govern Local en la següent reunió 
prevista. 

 
CAPÍTOL V. REGISTRE DE VENEDORS NO SEDENTARIS 

Article 27. Registre Municipal 
1. L’Ajuntament crearà i mantindrà un registre municipal de comerciants de venda no 

sedentària autoritzats per a les distintes modalitats de venda no sedentària que es realitzen 
en el seu terme municipal, en el qual efectuarà la inscripció d’ofici dels venedors en el 
moment de l’atorgament de l’autorització o de la seua transmissió, partint de les dades 
contingudes en la declaració responsable i en la instància de sol·licitud. 
En el dit registre hauran de constar, com a mínim, les dades següents: 
a) NIF i nom i cognoms o raó social de la persona física o jurídica titular de 

l’autorització 
b) Domicili a efecte de notificacions 
c) Denominació del mercat de venda no sedentària per al que s’està autoritzat o 

lloc d’emplaçament de la parada. 
d) Identificació de la parada (número, codi, descripció) per al que s’està autoritzat 
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e) Productes per als que ha obtingut l’autorització de venda 
f) Data d’inici i final de l’autorització 

2. Aquest registre serà públic a excepció del número d’identificació de la persona o entitat 
(DNI, NIF, NIE) 

 
CAPÍTOL VI. PARADES DE VENDA 

Article 28. Productes de venda en mercats de venda no sedentària. 
1. S’autoritza en els mercats la venda no sedentària dels productes relacionats en els articles 

corresponents de la present ordenança, sempre que es respecte la propietat industrial o 
propietat intel·lectual. 

2. Per al mercat periòdic dels divendres regeixen les normes següents: 
- S’autoritza la venda de productes tèxtils i de calçat, d’artesania, articles per a la 

llar i d’ornament de poc volum, venda de flors i plantes ornamentals. 
- Només podrà autoritzar-se la venda no sedentària de productes alimentaris en 

relació amb els següents tipus de productes: fruites i verdures, conserves, semiconserves 
correctament envasades, confitats, fruits secs, espècies i productes d’herbolari. 

- Es prohibeix la venda no sedentària de carns, aus i caça fresques, refrigerades i 
congelades; peixos i marisc frescos, refrigerats i congelats, productes lactis frescos així 
com aquells productes que per les seues especials característiques i segons el parer de 
les autoritats sanitàries competents comporten risc sanitari. 

3. En els mercats ocasionals no inclosos en la present ordenança, la resolució que els autoritze 
fixarà els productes la venda dels quals es permet. 

4. Amb caràcter general, queda prohibida la venda d’articles usats en tot el terme municipal i 
per a qualsevol tipus de venda no sedentària. 

5. Queda prohibida la venda no sedentària d’aquells productes la normativa específica de la 
qual ho establesca, i d’aquells que no apareguen com permesos expressament en la present 
ordenança. 

 
Article 29. Condicions de les parades de venda en mercats de venda no sedentària 
1. Els titulars de les autoritzacions hauran de garantir la seguretat i solidesa de les seues 

instal·lacions tenint en compte que en tot cas haurà de tractar-se d’instal·lacions 
desmuntables i de fàcil transport. 

2. Si és el cas, l’òrgan municipal competent podrà determinar i exigir, en la corresponent 
autorització, condicions d’homogeneïtat i estètica comuna a totes les parades d’un 
determinat emplaçament. 

3. De cada modalitat de venda no sedentària agrupada tindrà l’ajuntament un plànol a escala 
on es reflectiran les parades i dimensions, sense perjudici de la seua modificació, en cas 
necessari, per l’òrgan municipal competent. 

4. Els articles de venda no s’hauran de dipositar directament en el sòl, excepte aquells que es 
determinen expressament o aquelles mercaderies que per les seues característiques no es 
puga alterar la seua composició, higiene o aspecte. Tindran esta consideració els articles de 
ceràmica, fang, fusta, metall, etc. 

 
Article 30. Condicions de les parades de venda de productes alimentaris. 
1. Atés el caràcter excepcional de la venda no sedentària de productes alimentaris, a més de 

les condicions generals que en la present ordenança s’estableixen per a totes les parades de 
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venda, aquells en què s’expenguen productes alimentaris, hauran de reunir les condicions 
següents: 
a) Només s’exercirà en les parades que l’ajuntament assenyale. 
b) Es realitzarà sobre bancades mòbils de manera que en tot cas s’evite el seu 

contacte amb el sòl. 
c) Es compliran aquells altres requisits que per a la seua venda exigeixen les 

normes de general compliment o les autoritats sanitàries locals. 
2. Si la venda de productes alimentaris es realitza mitjançant camions o remolcs botiga, hauran 

de reunir les següents característiques: 
d) Aïllament tèrmic en parets i sostres. 
e) Elements exteriors i interiors de material impermeable i de fàcil neteja, evitant 

angles i racons en què puga acumular-se brutícia. 
f) Mostradors dotats de vitrines i, si és el cas, frigorífics. 
g) Disponibilitat d’aigua potable en quantitat suficient. 
h) Disponibilitat de dipòsits d’aigües residuals o, almenys de les degudes 

canalitzacions per a la seua conducció als desaigües públics. 
i) Aquelles altres que per a cada un dels productes exigeix la reglamentació 

tecnicosanitària corresponent. 
 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS MERCATS 

DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Article 31. Règim d’organització i funcionament dels mercats 
1. L’horari de funcionament de cada mercat serà l’establert per la present ordenança o per la 

resolució específica d’autorització. 
2. Com a norma general les tasques de càrrega i descàrrega es desenvoluparan fora del citat 

horari i no podran estendre’s més enllà d’una hora i mitja, anterior i posterior, a l’horari del 
mercat. 

3. Durant l’horari de venda queda prohibida la circulació de vehicles en l’interior del mercat. 
4. Excepte disposició en contra, els vehicles dels venedors no podran trobar-se en l’interior del 

mercat ni al costat de la parada de venda, havent d’estacionar en els llocs habilitats per a 
això. S’exceptua d’aquesta prohibició els denominats camió-botiga. 

5. Durant les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies els vehicles podran estacionar 
en l’interior del mercat pel temps imprescindible per a realitzar-les. 

6. Els titulars de les parades que a les 8.30 hores del dia de realització no hagen comparegut en 
el mercat, perdran el dret a instal·lar-se en el mateix durant el dit dia. 

7. Els titulars de les autoritzacions respectaran els perímetres i llocs per a l’exercici de la 
venda, que en cap cas podran situar-se en els accessos d’edificis d’ús públic, establiments 
comercials o industrials. No podran, així mateix, situar-se de manera que impedesquen la 
visibilitat dels seus aparadors o exposicions, senyals de circulació o altres indicatius, ni 
podran situar-se en les confluències dels carrers. 
Tampoc podran instal·lar-se en llocs que dificulten l’accés i la circulació, excepte en el cas 
dels mercats que es realitzen en vies públiques tallades al trànsit. 

8. No es podran expendre mercaderies fora de la parada assignada, ni obstaculitzar la lliure 
circulació dels corredors entre parades. 
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9. Els desperdicis, envasos, embolcalls i la resta de residus ocasionats com a conseqüència de 
l’exercici de l’activitat comercial, es dipositaran en els contenidors situats als voltants d’on 
es realitzen els mercats. La situació dels contenidors no es podrà alterar a conseqüència de 
l’activitat de venda no sedentària. 

10. Els titulars de les autoritzacions hauran de mantindre en bon estat de conservació les 
instal·lacions de la parada. No es podran alterar les condicions de l’espai on desenvolupen la 
seua activitat. 

11. Els titulars de les parades hauran de reparar els desperfectes que puguen ocasionar en 
paviment, arbratge, o mobiliari urbà de qualsevol tipus. 

12. No es permet la utilització d’aparells acústics per a vociferar l’oferta de mercaderies. 
13. Els titulars de les corresponents autoritzacions municipals queden obligats a complir les 

ordres que en aplicació de la present ordenança i legislació vigent en la matèria, els donen 
les autoritats o funcionaris municipals per al funcionament correcte dels mercats en què 
s’autoritza la venda no sedentària. 

 
CAPÍTOL VIII. DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS 

Article 32. Drets 
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en el 
municipi d’Oliva gaudiran dels següents drets: 
a) Ocupar les parades de venda no sedentària per a les quals estiguen autoritzats. 
b) Exercir públicament i pacíficament en l’horari i condicions marcades en l’autorització 

l’activitat de la venda no sedentària autoritzada per l’ajuntament. 
c) Demanar la deguda protecció de les autoritats locals per a poder realitzar la seua activitat. 
d) Presentar les reclamacions i suggeriments per al millor funcionament dels mercats en què 

s’autoritza l’exercici de l’activitat. 
e) Disfrutar d’un període de vacances per any no superior a quatre dies de mercat que haurà de 

ser comunicat a l’òrgan municipal competent amb un mes d’antelació. 
f) Aquells altres que li conferesca la legislació vigent. 
 
Article 33. Obligacions 
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en el 
municipi d’Oliva tindran les obligacions següents: 
a) Mantindre el compliment de la normativa aplicable durant el termini de vigència de 

l’autorització. 
b) Complir, durant tot el temps de vigència de l’autorització, la normativa aplicable i els 

requisits que van generar el dret al seu atorgament. 
c) Realitzar la venda no sedentària en parades o instal·lacions desmuntables o vehicles que 

s’ajusten a les condicions marcades en aquesta ordenança, adequades al tipus de productes 
que s’expenguen, especialment les relatives a la seua higiene, seguretat i solidesa. 

d) Exposar en un lloc visible de la parada de venda, l’autorització municipal, durant el temps 
en què exercesquen l’activitat, en la forma i amb els mitjans establerts a l’efecte. 

e) Estar al corrent del pagament de les taxes que s’apliquen de conformitat amb la 
corresponent ordenança fiscal. 

f) Observar allò que s’ha disposat per la normativa vigent en cada moment sobre l’exercici del 
comerç, defensa dels consumidors i usuaris i normativa higienicosanitària. 
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g) Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del 
comerç, i aportar-los en el termini en què siguen requerits per a això, així com complir les 
seues normes d’etiquetatge. 

h) Disposar de cartells en què s’expose de forma visible i llegible els preus de venda dels 
productes oferits. 

i) Disposar en la parada de venda dels preceptius fulls de reclamacions oficials, i anunciar-ho 
de forma visible i llegible. 

j) Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures als clients que ho sol·liciten d’acord amb 
el que preveu a l’efecte la normativa aplicable. 

k) Els titulars de les parades, i si no n’hi ha els autoritzats com a suplents, romandran en els 
mateixos durant les hores de funcionament del mercat. 

l) Facilitar, a requeriment de les autoritats o funcionaris municipals, la documentació que els 
siga sol·licitada. 

m) Complir l’horari de funcionament autoritzat i les condicions establertes per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies i l’aparcament dels vehicles auxiliars. 

n) Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions exigides per la seua 
normativa reguladora. En cas de productes alimentaris caldrà complir els requisits 
higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establesquen les reglamentacions 
específiques relatives a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i 
venda, extrems que hauran de poder acreditar-se mitjançant informe de l’autoritat sanitària 
competent. 

o) El titular del lloc de venda entregarà a l’Ajuntament l’actualització dels rebuts que se li van 
exigir en el moment de sol·licitar el dit lloc cada vegada que es renoven, siga quin siga el 
seu període de renovació periòdica. 

 
CAPÍTOL IX. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 34. Infraccions 
1. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
2. Infraccions lleus. 

Es consideraran infraccions lleus: 
a) El desenvolupament de l’exercici de la venda incomplint l’obligació 

d’identificació, i no exposar en un lloc visible de la parada de venda l’autorització 
municipal. 

b) No disposar de fulls de reclamacions en el model oficial a disposició dels 
consumidors i usuaris o no anunciar la seua disposició. 

c) No aportar factures i documents del gènere posat a la venda que acrediten la 
lícita procedència dels productes, a requeriment de l’administració competent, en el 
termini que es determine. 

d) La falta de neteja de les persones i parades que no suposen infracció a les 
normes sanitàries. 

e) En general, l’incompliment de qualsevol dels requisits que faculten per a 
l’exercici de la venda no sedentària recollits en la present ordenança que no tinguen la 
consideració d’infracció greu o molt greu. 

f) La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats o punts de venda, 
fora del lloc i horari permés. 

g) Les discussions i altercats que no produesquen escàndol. 
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3. Infraccions greus. 
Es consideraran infraccions greus: 
a) La reincidència en qualsevol infracció lleu. 
b) Exercir l’activitat no ajustant-se als termes de l’autorització, i en particular els 

supòsits següents: 
- Exercir l’activitat fora dels dies o horaris autoritzats. 
- La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l’autorització 

municipal. 
- La venda practicada fora dels perímetres o llocs autoritzats. 
- Romandre en el lloc de venda persona diferent del titular d’autorització. 
- La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats fora de l’horari 

permés. 
c) La inobservança de les ordres donades per les autoritats o funcionaris 

municipals. 
d) La negativa o resistència manifesta a subministrar dades o facilitar la 

informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, a l’objecte de 
complir les funcions d’informació, vigilància, investigació, inspecció i tramitació. 

e) Les ofenses de paraula i obra al públic i/o a les autoritats o funcionaris 
municipals. 

f) Els altercats que produesquen escàndol. 
g) Venda de productes defectuosos o deteriorats sense informar clarament d’això. 
h) La informació o publicitat en la parada que induesca a engany o confusió, quan 

això tinga transcendència econòmica. 
i) Qualsevol frau en la quantitat o qualitat del producte de venda que no siga 

constitutiva de delicte. 
j) No disposar d’assegurança de responsabilitat civil que cobresca els riscos de 

l’activitat comercial. 
4. Infraccions molt greus 

Es consideren infraccions molt greus: 
a) La reincidència en qualsevol infracció greu. 
b) Exercir qualsevol modalitat de venda no sedentària sense autorització municipal 

o amb una autorització caducada. 
c) No acreditar les dades declarades per a obtindre l’autorització quan siga requerit 

per a això. 
d) L’incompliment, inexactitud o falsedat de les dades, manifestacions i 

documents facilitats per a obtindre autorització o per a l’exercici de l’activitat en un 
mercat sobre sòl privat ja siga pel promotor o pel venedor individual. 

e) Els danys causats fraudulentament en parades o instal·lacions de la via pública. 
f) Qualsevol agressió física entre venedors, al públic i a les autoritats i funcionaris 

municipals. 
g) L’incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions de 

naturalesa sanitària. 
h) Les accions o omissions que produesquen riscos o danys efectius per a la salut 

dels consumidors o usuaris, ja siga en forma conscient o deliberada, ja per 
abandonament de la diligència i preocupacions exigibles en l’activitat, servei o 
instal·lació de què es tracte. 
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5. Sense perjudici de l’anterior, de les infraccions a preceptes continguts en les normatives 
reguladores del comerç interior no recollides en la present ordenança, dels drets i protecció 
de consumidors i usuaris i de les condicions tecnicosanitàries dels productes a la venda, es 
traslladarà a l’òrgan competent de la Generalitat en la matèria. 

6. Igualment, en el cas que les irregularitats constatades siguen susceptibles de ser qualificades 
com a falta o delicte, es donarà compte a les autoritats competents. 

7. Els ajuntaments, a través dels seus agents, podran dur a terme mesures cautelars com la 
confiscació de productes a la venda si consideren que poden ocasionar risc per a la salut o 
seguretat dels consumidors o si hi ha motius fundats per a sospitar del seu origen il·lícit. 

8. En cap modalitat de venda no sedentària podrà dur-se a terme vendes a pèrdua, excepte en 
aquells supòsits excepcionals previstos en la legislació vigent. 

9. En tot cas s’imputarà al titular de l’autorització municipal la responsabilitat derivada de la 
comissió d’infracccions. 

 
Article 35. Sancions 
1. Les sancions que s’aplicaran a les infraccions d’aquesta ordenança, seran les següents: 

a) Per faltes lleus: advertència, multa de fins a 750 € i/o suspensió de l’activitat 
fins a un mes. 

b) Per faltes greus: multa d’entre 751 € i 1.500 € i/o suspensió de l’activitat de fins 
a tres mesos. 

c) Per faltes molt greus: multa d’entre 1.501 € i 3.000 €, i/o suspensió de l’activitat 
de fins a sis mesos, revocació definitiva de l’autorització, impossibilitat d’obtindre en el 
terme municipal i cessament de l’activitat. 

2. Les sancions es graduaran atenent a criteris com ara: 
a) La intensitat en la pertorbació o obstrucció causada al funcionament normal d’un servei 

públic. 
b) La premeditació o grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 
c) El tipus de perjudicis, incomoditat i danys causats a l’administració o als ciutadans. 
d) La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció. 
e) La repercussió en la convivència, tranquil·litat o exercici de drets legítims d’altres 

persones, o a la salubritat o ornament públics. 
f) L’impediment de l’ús d’un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la 

seua utilització. 
g) La rellevància dels danys causats en espais públics, així com en equipaments, 

infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic. 
h) El benefici econòmic obtingut amb la comissió de la infracció. 

3. En els casos de venda sense autorització o amb l’autorització caducada, sense perjudici de la 
imposició de sancions, s’ordenarà el cessament immediat de l’activitat. 

4. Amb independència de la sanció imposada, l’Alcaldia podrà ordenar la confiscació de la 
mercaderia adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que puga 
comportar risc per al consumidor, sent a càrrec de l’infractor les despeses de transport, 
distribució, destrucció, etc., de la dita mercaderia. 

 
Article 36. Vigilància i inspecció de la venda no sedentària. 
L’Ajuntament vigilarà i garantirà el degut compliment, pels titulars de les autoritzacions de 
venda no sedentària, de les obligacions establertes en la present ordenança i la resta de 
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normativa aplicable, sense perjudici de l’exercici de les seues competències per part dels òrgans 
corresponents de l’administració central o autonòmica. 
 
Article 37. Procediment sancionador. 
1. Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat en matèries de 

la seua competència, les infraccions al que disposa la present ordenança les sancionarà 
l’ajuntament d’acord amb les competències que li són pròpies, en virtut del que preveuen els 
articles 4 f) i 141 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 
d’abril. 

2. Serà òrgan competent per a incoar i resoldre dins de les facultats que la legislació vigent 
atribueix a l’Ajuntament, l’Alcaldia. 

3. El procediment s’iniciarà d’ofici per l’administració municipal, bé per iniciativa pròpia en 
virtut de la funció inspectora, com a conseqüència d’ordre superior, petició raonada o 
denúncia. 

4. Per a la imposició de sancions caldrà seguir el corresponent procediment sancionador 
d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora aprovat pel Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost. 

 
Article 38. Responsabilitat de la infracció. 
1. Els titulars de les autoritzacions municipals per a la venda no sedentària seran responsables 

de les infraccions que es comenten per ells mateixos, els seus familiars, o assalariats que 
presten els seus serveis en la parada de venda en contra del que disposa la present 
Ordenança i en especial a allò que s’ha establert respecte a les condicions de venda. En el 
cas de persones jurídiques seran aquestes les responsables de les infraccions. 

2. L’exigència de la corresponent responsabilitat per via administrativa serà independent 
d’aquella que, si és el cas procedesca exigir a través de la via jurisdiccional ordinària. 

 
Disposicions Transitòries.  
Primera. Autoritzacions vigents  
Totes les autoritzacions vigents per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics 
queden prorrogades automàticament i tindran un termini de durada de quinze anys des de la 
seua concessió, igual que aquelles que estaven en tràmit de concessió en el moment en què va 
entrar en vigor el Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no 
sedentària en la Comunitat Valenciana. A petició dels seus titulars, totes aquestes autoritzacions 
es prorrogaran i podran ser transmeses per idèntic període, ajustant-se dita transmissió al 
procediment establert en aquesta ordenança i prèvia comprovació per l’ajuntament que 
continuen complint amb els requisits que van servir per a la seua concessió, sense que càpiga 
sotmetre’ls a un nou procediment de concurrència competitiva. 
Sense perjudici d’això anterior, els titulars de les dites autoritzacions municipals, durant la seua 
vigència, s’ajustaran al compliment dels requisits derivats de l’esmentat decret i dels que 
establesca la present ordenança municipal, la qual cosa s’haurà d’acreditar quan ho demane 
l’ajuntament. 
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Segona. Autoritzacions transmeses 
Totes les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics per a les 
quals s’haja iniciat el tràmit per a la seua transmissió, en el moment en què entre en vigor el 
Decret 65/2012, tindran una vigència de quinze anys des del moment que es produesca la dita 
transmissió. 
 
Disposició Derogatòria. 
A partir de l’entrada en vigor de la present ordenança queden derogades totes les disposicions 
d’igual o inferior jerarquia que s’oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb el text que 
ara s’aprova, i en particular l’anterior ordenança municipal reguladora de la venda no 
sedentària, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 
València núm. 223 de data 19-9-2001. 
 
Disposició Final.  
La present ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la llei 7/1985, 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.” 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el 
termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seua publicació en el BOP de 
València de l’anunci de l’aprovació, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat el present acord i quedarà expressament facultat l’alcalde-
president per a la publicació del text íntegre de la dita ordenança i la seua posterior 
execució. 
 
Quart.- En el cas que es formulen al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d’informació pública, el Ple de l’Ajuntament haurà de resoldre-les, mitjançant l’adopció 
d’un nou acord, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa que corresponga. 
 
 
NOVÉ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE 
ADHESIÓ I SUPORT A L’ACORD DE LA SOCIETAT CIVIL PER LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
Es dóna compte de la moció, presentada amb data 15 d’abril del 2013, pel Grup 
Municipal Partit Popular, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 
 
“ACORD DE LA SOCIETAT CIVIL PER LA COMUNITAT VALENCIANA. MOCIÓ 
Que presenta la Sra. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, Portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular a Oliva, en nom i representació del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les 
atribucions que li conferix i a l’empara d’allò que s’ha establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
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qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
eleva al Ple de la corporació per al seu debat, la Moció / Declaració d’adhesió al "Acord de la 
societat civil per la Comunitat Valenciana", que s’adjunta a la present. 
 
En moments difícils com els actuals, és imprescindible, més que mai, unir esforços, trobar punts 
de trobada i impulsar la ferma i lleial col·laboració entre els que formem part integrant de la 
Comunitat Valenciana, actuant conjuntament les seues institucions i la seua societat civil i 
generant amb això l’impuls necessari per a forjar entre tots una Comunitat Valenciana de 
prosperitat i solidaritat. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament d’Oliva manifesta expressament la seua adhesió al contingut del 
"Acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana", com a mostra de la seua voluntat de 
col·laboració i de reconeixement al paper de les nostres institucions d’autogovern. Amb esta 
adhesió, l’Ajuntament d’Oliva pretén formar part d’un projecte conjunt de millora de la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat. 
 
Per tot allò que s’ha exposat, el Grup Municipal del PP proposa al Ple de la corporació, 
l’adhesió i suport al "Acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana". 
 
Remetre una còpia de l’aprovació del present acord a la Direcció General d’Administració 
Local de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana. 
 
Oliva, 15 d’abril del 2013. 
 

ACORD DE LA SOCIETAT CIVIL PER LA COMUNITAT VALENCIANA. 
Ens enfrontem a una realitat que no coneix precedents en la història recent. A la depressió 
econòmica d’estos anys no pot comparar-se-li, ni tan sols, la greu crisi dels anys 70, i no són 
pocs els que l’equiparen a la dels anys 30. 
 
Esta situació, d’efectes negatius per a moltes famílies i que ha introduït fortes tensions en 
l’equilibri dels comptes públics, ha posat en dubte l’objectiu compartit per tots d’aprofundir en 
el desenvolupament de la societat del benestar. 
 
En este context, la Comunitat Valenciana, que ha estat vivint anys d’avanços socials i 
econòmics sense precedents, sent capaç de proporcionar il·lusió i oportunitats a la immensa 
majoria dels seus habitants, ha experimentat una contracció econòmica de tal magnitud que 
exigix una resposta que es trobe a l’altura de l’enormitat del repte. 
 
Però esta resposta no és possible sense l’estreta col·laboració dels homes i dones de la nostra 
terra. Requerix, per això, la conjunció de les iniciatives i esforços de les administracions 
públiques, amb l’acció i l’impuls de la societat civil valenciana. Només des de la unió és 
possible oferir solucions que garantisquen un futur de prosperitat. El passat de la Comunitat 
Valenciana ha demostrat que el nostre poble ha sigut capaç de superar les seues adversitats des 
de la fortalesa i la unió de tots els seus actors civils. 
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Moltes veus es van alçar en la nostra terra, clamant pel que vam creure just, en diferents 
moments de la història. Quan els problemes han sigut majors, més intensa ha sigut la resposta 
de la nostra societat, de les persones, de les associacions, dels voluntaris, de les empreses i de 
les administracions. De tots i cada un de nosaltres. 
 
Hui, la nostra posició per a afrontar el futur, a pesar de la greu situació de moltes persones i 
famílies, és molt millor, perquè tenim una potent infraestructura d’escoles, instituts, hospitals, 
centres de salut, de tercera edat, universitats, carreteres i, per damunt de tot, comptem amb 
homes i dones altament qualificats, que tenen el desig i la voluntat de voler aportar les seues 
energies per a eixir d’esta situació. És necessari valorar tot el que hem aconseguit junts en estes 
tres dècades d’autogovern, no per a arrogar-nos mèrits o per a obtindre rèdits polítics, sinó per a 
confirmar que tot allò que s’ha aconseguit és resultat de l’esforç i la il·lusió de tots. Per a valorar 
les nostres potencialitats, que també hui com ahir són moltes, igual que la voluntat de forjar un 
futur en comú. 
 
El poble valencià assenta les seues arrels sobre un passat històric memorable; amb una 
personalitat política i jurídica que va veure les seues primeres llums, fa ara 775 anys, amb una 
història que s’estén al llarg dels segles sense extingir-se mai; viva sempre fins al present i amb 
visió permanent de futur. Som hereus de la força de generacions de valencians i valencianes que 
han treballat per a aconseguir un lloc més pròsper en el que viure i poder llegar als nostres fills. 
Comptem amb un gran patrimoni cultural, artístic i arquitectònic. Una àmplia xarxa 
d’infraestructures logístiques, així com de serveis públics i socials d’excel·lència. Però, sobretot, 
tenim el potencial i el talent de cinc milions de valencians disposats a eixir avant i continuar 
emprenent. 
 
Som hereus de la més noble tradició de solidaritat amb qui més ho necessita, perquè en la nostra 
terra es van crear les primeres institucions d’acollida a Europa per a els desemparats. Som 
hereus d’una tradició artesanal, comercial i industrial que va saber aprofitar la porta que ens 
brinda el Mediterrani en la seua evolució comercial i desenvolupament social, aconseguint gran 
prestigi a Europa, gràcies a tenaços empresaris i comerciants. Som hereus dels homes i dones 
que van ser capaços de convertir gran part de la nostra terra en fèrtils hortes i grans bancals fent 
un ús responsable de l’aigua, creant així una agricultura que ens va fer cèlebres i que arriba als 
nostres dies. 
 
Estem orgullosos de la nostra herència. Hem viscut avanços socials i econòmics sense 
precedents, capaços de proporcionar il·lusió i oportunitats a la majoria dels ciutadans. Ara, en un 
moment d’extrema dificultat econòmica, que posa a prova les nostres fortaleses, no ens 
resignem a esperar, ni a romandre impassibles. Al contrari, és més necessari que mai unir els 
nostres esforços per mitjà d’un gran acord de la societat civil valenciana per la defensa dels 
interessos comuns de la comunitat, per a transmetre un clar missatge d’unitat, compromís i 
confiança a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Els problemes comuns cal afrontar-los de manera conjunta. Per això, entenem que esta 
Comunitat necessita: 
• Un compromís per a fer valdre la imatge de la Comunitat Valenciana, i que mai més siga 
posada en entredit. 
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Ens sentim orgullosos de la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra terra i la nostra història. 
Estem orgullosos del potent entramat d’associacionisme civil, i del dinàmic i emprenedor teixit 
econòmic d’esta comunitat. Ens sentim part d’un tot denominat Espanya. Perquè només des de 
la generositat, l’autoestima i la dignitat com a poble podem continuar avançant. De la forma en 
què ho hem fet, gràcies a l’autogovern, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 1982. 
 
Un finançament d’acord amb el nostre pes i necessitats, que reconega l’esforç de tots els que 
compartim esta terra i vivim en ella. Per a garantir així el desenvolupament i benestar d’una 
comunitat que sempre ha sigut lleial amb la resta d’Espanya. El nostre progrés l’hem posat al 
servei de tots els espanyols, perquè creiem que podem aportar la nostra part al bé comú. I per a 
això, necessitem uns recursos econòmics que, sense comprometre el principi de solidaritat amb 
la resta d’Espanya, s’ajusten a principis d’equitat i justícia. 
 
Una unió de la societat civil per a continuar creixent, generant ocupació i riquesa. Que aposte 
conjuntament per aconseguir les infraestructures, tant hídriques, com de transport, que 
necessitem per al nostre desenvolupament. I que s’articule especialment entorn del corredor 
mediterrani, com a eix vertebrador imprescindible per a la competitivitat dels nostres sectors 
econòmics. 
 
Una infraestructura que afecta i beneficia no sols a les regions de l’arc mediterrani, sinó també a 
Espanya i a la resta d’Europa gràcies a la seua excel·lent situació estratègica. 
 
Un suport unànime a la nostra indústria i als nostres sectors productius, des dels tradicionals als 
emergents, perquè puguen augmentar en competitivitat, en productivitat, en innovació i en 
internacionalització. Perquè són imprescindibles per al creixement de la nostra empresa i 
l’ocupació estable en esta Comunitat, generant una economia que es base en la investigació i el 
coneixement. 
 
• Un compromís col·lectiu i ètic amb els que més ho necessiten, perquè en moments de dificultat 
econòmica, esta colpeja amb major duresa als més dèbils, i perquè una gestió solidària dels 
recursos públics ens obliga a prioritzar l’atenció a les seues necessitats. 
 
• Una coordinació entre les administracions locals, provincials i autonòmiques per a liderar i 
unir esforços en la lluita contra la desocupació i en el foment i suport a les polítiques 
d’empreniment. 
 
Jaume I va crear un Regne de València lliure, amb unes Corts pròpies per a establir un vincle de 
lleialtat i que no haguérem de dependre de ningú. Eixa forma de configurar l’antic Regne de 
València, va fer que fórem un poble lleial. Lleial amb les institucions, lleial amb els nostres 
principis i lleial amb la resta de comunitats que formen la nació espanyola. Som, d’esta manera, 
un poble que posa la seua capacitat d’autogovern al servei de la construcció d’un futur cada 
vegada millor per als ciutadans de la Comunitat 
Valenciana i de la resta d’Espanya. 
 
Fem esta crida per un acord de la societat valenciana. Aprofitem este moment per a reforçar la 
nostra unió, per a eixir avant tots junts, des de la defensa conjunta de la construcció del 
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Corredor Mediterrani, fins a la definició d’una política hidrològica nacional que aporte l’aigua 
que necessita la nostra terra. 
 
Amb esta aliança, impliquem tots els ciutadans i ciutadanes en un compromís conjunt de 
responsabilitat, a través del qual unim forces per a aconseguir allò que creiem just per a la nostra 
societat actual. Contribuïm a la millora de condicions de les generacions futures, i, al mateix 
temps, siguem capaços d’ajudar als que ho necessiten. 
 
Els que subscriuen este acord per la Comunitat es comprometen a: 
 
1. Promoure accions que defensen els interessos comuns de la Comunitat Valenciana i que 

reforcen la imatge i les potencialitats d’esta terra. 
2. Recolzar als nostres sectors productius i econòmics per a impulsar la seua competitivitat, 

internacionalització, innovació i finançament, perquè són garantia de creixement econòmica 
i ocupació. 

3. Consolidar una xarxa de vertebració territorial, a través de les infraestructures hídriques i de 
transport necessàries, com el corredor mediterrani, que permetran créixer a les nostres 
empreses i millorar la nostra agricultura. 

4. Defensar una assignació equitativa i justa dels recursos econòmics per a la Comunitat 
Valenciana que garantisca el desenvolupament i el benestar de la nostra comunitat en el 
conjunt d’Espanya. 

5. Garantir i prioritzar polítiques solidàries, fomentant un creixement sostenible que permeta la 
creació de noves oportunitats per a qui més ho necessita. 

6. Impulsar tots els acords dirigits a crear el marc òptim perquè les empreses creen noves 
oportunitats laborals per als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.” 

 
Resultant que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “La veritat és que com que hem passat l’acord de la societat 

civil per la Comunitat Valenciana a tots els grups polítics, i és prou extens, 
simplement dir que amb aquesta moció el Partit Popular sol·licitem el recolzament 
d’aquest acord de la societat civil per a la Comunitat Valenciana, i amb el vot 
favorable ens comprometem a promoure accions que defensen els interessos comuns 
de la Comunitat Valenciana i que reforcen la imatge i les potencialitats d’aquesta 
terra. Recolzar als nostres sectors productius i econòmics per a impulsar la 
competitivitat, internacionalització, innovació i finançament, perquè són garantia de 
creixement econòmic i treball. Consolidar una xarxa de vertebració territorial, a 
través de les infraestructures hídriques, i de transport necessàries, com el corredor 
mediterrani, que permetran créixer a les nostres empreses i millorar la nostra 
agricultura. Defensar una assignació equitativa i justa dels recursos econòmics per a 
la Comunitat Valenciana que garantesca el desenvolupament i el benestar de la 
nostra comunitat en el conjunt d’Espanya. Garantir i prioritzar polítiques solidàries, 
fomentant un creixement sostenible que permeta la creació de noves oportunitats per 
a qui més les necessita. I per últim, impulsar tots els acords dirigits a crear el marc 
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òptim perquè les empreses creen noves oportunitats laborals per als ciutadans i 
ciutadanes de la Comunitat Valenciana.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La moció aquesta que hui es presenta ací en forma de 

document d’adhesió, la veritat és que és com una espècia de crida d’auxili per part 
del Partit Popular, a la societat civil, perquè facen el que no han sigut capaços de fer 
ells en la gestió, des de l’any 96 fins a hui. Estem parlant de 17 anys que porten al 
capdavant del govern de la Generalitat Valenciana, i no han sigut capaços de posar 
aquesta comunitat autònoma al lloc que es mereix. Per tant ara vénen a dir que ja 
que nosaltres no hem sigut capaços, tot açò que s’ha dit ací, no han sigut capaços de 
portar a cap absolutament res, sinó més bé tot al contrari per la situació que 
travessem. Per tant, demanen a la societat civil que facen allò que no han sigut 
capaços de fer ells. És a dir, la gestió, durant 17 anys, del Partit Popular ha sigut 
ruïnosa, i hui tenim una Comunitat Valenciana de les més endeutades d’Espanya, 
amb més atur d’Espanya, on els joves tenen el percentatge més al d’aturats, on ens 
hem quedat sense un sistema financer, una llàstima com sabem; tot el sistema 
financer l’han desmantellat totalment, on l’agricultura està com està, tot ho sabem, 
perquè no l’han recolzada per a res, i per tant ara com aquell bomber piròman, que li 
fa foc a la muntanya, ara intenta apagar-ho. Efectivament és un brindis al sol, i la 
veritat és que un document que es presenta ací, com una adhesió de la societat civil, 
amb el logotip del Partit Popular, i no sabem a quina societat, o a quina part de la 
societat civil s’ha demanat parer, perquè ací l’única cosa que apareix és el logotip 
del Partit Popular, i per tant no sabem si simplement és un document redactat, com 
he dit, per fer un brindis al sol, per a d’una forma o altra tapar tota la mala gestió 
que ha fet el Partit Popular ací durant aquestos anys; i que no han sigut capaços i ara 
intenten, demanant auxili, que siga la societat civil qui traga endavant d’aquesta 
situació tan ruïnosa que estem patint. Tot i que efectivament ser sensible, i conéixer 
les necessitats actuals de la nostra societat, però clar, parlem d’un document que 
com he dit està redactat de la forma que està redactat i amb la intencionalitat que 
està redactat. No votarem que no, perquè efectivament hi ha coses que són 
interessants, però són interessants, si la part política que li correspon és capaç 
d’agarrar el guant d’una adhesió d’aquestes característiques i gestionar-la com cal; 
cosa que, torne a dir, el Partit Popular no ha sigut capaç durant aquestos anys de fer-
ho, i per això ens hem vist abocats a la situació actual, torne a repetir, de ruïna de la 
Comunitat Valenciana. Per tant, en aquest cas, el partit Gent d’Oliva, el Grup 
Municipal Gent d’Oliva s’abstindrà davant d’aquesta moció.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo he llegit l’acord de la societat civil per la Comunitat 

Valenciana, i no isc del meu estupor; vull dir, he arribat a la conclusió que en el 
plenari, quan es porta una moció, entenc que les mocions tots tenim dret a traslladar-
les al plenari, però han de tindre un contingut mínim i seriós; almenys pense que 
aqueix hauria de ser el contingut de totes les mocions. Quan es parla que ens 
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adherim i recolzem l’acord de la societat civil, sona bé, sona com una frase molt 
bona; però en llegir l’acord arriba un moment que no saps si la persona que ha fet la 
redacció d’aquest acord en aqueix moment estava fent na redacció; perquè llegiré un 
paràgraf només; simplement per saber el que se’ns planteja que votem. Diu “el 
poble valencià assenta les seues arrels sobre un passat històric memorable; amb una 
personalitat política i jurídica que va veure les seues primeres llums, fa ara 775 anys, 
amb una història que s’estén al llarg dels segles sense extingir-se mai; viva sempre 
fins al present i amb visió permanent de futur. Som hereus de la força de 
generacions de valencians i valencianes que han treballat per a aconseguir un lloc 
més pròsper en el que viure i poder llegar als nostres fills.” Aqueix és l’acord, 
alguns dels paràgraf que sembla que anem a donar l’adhesió. “Som hereus dels 
homes i dones que van ser capaços de convertir gran part de la nostra terra en fèrtils 
hortes i grans bancals fent un ús responsable de l’aigua, creant així una agricultura 
que ens va fer cèlebres i que arriba als nostres dies.” Clar, jo ho llig amb tota la 
seriositat que comporta que un grup municipal la porte ací al plenari, però aquesta 
redacció li la dones a una persona de tercer d’ESO, o de quart d’ESO, i es pensa que 
està en un altre món. Una de les coses que es planteja és el tema “Que aposte 
conjuntament per aconseguir les infraestructures, tant hídriques, com de transport.” I 
jo pregunte, i la nostra? I el tren Oliva-Dénia? On està? On està l’acord civil de 
responsabilitat de la Comunitat Valenciana? No existeix. On està la circumval·lació? 
On està? Perquè ací estem parlant de cants de lliris, però el que ens afecta al nostre 
poble, que és el tren i la circumval·lació, i fins i tot algunes coses menors, com són 
les que estem lluitant a València ara pels accessos als polígons, se’ns diu que no. 
Aleshores, a què juguem ací? A portar declaracions d’intencions de la Comunitat 
Valenciana, d’un grup municipal, és que no sé per a què. No vull qualificar-ho 
perquè després hi ha constància en les actes i queda reflectit, però crec que aquestes 
no són formes de plantejar documents a aquest plenari, per seriositat. El Grup 
Projecte Oliva pensa que la seriositat davant de tot. I quan es planteja que 
necessitem infraestructures, i som un poble de bancals i hortes, jo el que demane a la 
Generalitat Valenciana i ala Comunitat Valenciana, i al partit que hui lidera la 
Comunitat Valenciana, democràticament elegit, que ho demostre amb fets; que ens 
ho demostre a Oliva; ja no dic a tota la comunitat, a Oliva; al nostre poble. On està 
el tren? On està la inversió del tren? On està la circumval·lació? On estan els 
accessos a Jovades i a Brosquil? Això és el que ens interessa a les nostres empreses, 
perdonen que els ho diga, i a la gent del nostre poble. La resta, em sembla, ja ho dic, 
una burla a aquest plenari.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “El grup BLOC-Compromís anem a votar en contra de l'adhesió al 

contingut del denominat, incorrectament, acord de la societat civil per la Comunitat 
Valenciana; i ho fem per moltes raons que no podem obviar. En primer lloc, perquè 
no és cert que es tracte d'un acord de la societat civil valenciana. En realitat, es 
tracta d'una proposta d'acord elaborada pel Partit Popular per la Comunitat 
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Valenciana, que no és exactament el mateix. Evidentment, el Partit Popular té tot el 
dret de formular aquesta proposta, però no considerem que siga correcte apropiar-se 
la voluntat i el sentir de la societat civil, és una suplantació que no admet excuses. 
L'error en la denominació, en aquest cas, és molt important i significatiu. I ho és 
encara més quan resulta que una bona part d'eixa societat civil suplantada ha rebutjat 
l'adhesió a l'esmentada proposta del Partit Popular. Els rectors de les universitats 
valencianes, els principals sindicats, UGT i CCOO, entre d'altres, i fins i tot el 
Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana, 
que representa a més del 95 per cent de les més de 400.000 persones amb 
discapacitat de la Comunitat Valenciana, i que engloba a nombroses entitats, com 
ara la ONCE. Anem a votar en contra perquè, com han assenyalat aquestos actors 
reals de la societat civil valenciana, es tracta d'un brindis al sol que no aporta 
mesures concretes, ni econòmiques ni polítiques. Conte de fades l’han denominat 
algun d’aquestos actors. El votarem en contra perquè el Partit Popular no ha tingut 
en compte a la resta de grups representats a les Corts Valencianes per a l'elaboració 
de la seua proposta. El grup de Compromís a les Corts Valencianes, com la resta de 
grups de l'oposició, encara hui, no han rebut formalment aquest document. Amb 
això, ja ens podem fer una idea de la voluntat integradora i plural del document que 
ara ve ací. I el votarem en contra, finalment, perquè intuïm en ell un episodi més de 
la socialització de les pèrdues. És a dir, la situació en què ens trobem, de crisi, té una 
història. Té uns responsables. És conseqüència d'una sèrie de decisions polítiques i 
de gestions polítiques. Hi ha responsables del fet que els valencianes hàgem perdut 
les nostres caixes d'estalvis més significatives, símbol de la nostra capacitat 
econòmica. Hi ha responsables d'haver gastat bona part dels diners públics en 
inversions de caràcter privat, amb l'excusa de generar una riquesa que mai ha 
arribat; perquè poc a poc hem anat posant-nos a la cua de l'estat en generació de 
riquesa, com es pot comprovar en qualsevol estadística; o amb l’excusa de generar 
uns llocs de treball que mai s'han conegut, perquè també poc a poc hem anat posant-
nos al capdavant en xifres d'aturats, per damunt de la mitjana de l'estat espanyol. Hi 
ha responsables de la mala imatge que, lamentablement, té la nostra comunitat a la 
resta de l'estat i d'Europa. Els vergonyosos casos de corrupció tenen noms i 
cognoms. Són una lacra que cal eradicar, no intentar fer "esborrat i compte nou ". O 
menys encara estigmatitzar als qui denuncien la corrupció i la injustícia a les 
institucions. Per tots aquests motius anem a votar en contra d'aquesta proposta que 
ens fa el Partit Popular. Ara bé, quan es tracte d'un acord generat amb el consens 
real de la societat civil valenciana. Quan es tracte d'un acord amb propostes 
concretes. I que tinga en compte, per suposat, el nostre terme municipal. I quan es 
tracte d'un acord valent que de veritat vulga eradicar la lacra de la corrupció que tan 
mala imatge dóna de la nostra terra, aleshores, podrà comptar amb el nostre vot, i tot 
el nostre suport. De moment no es donen eixes condicions en el document que 
tenim.” 
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� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres, el nostre grup, també votarà en contra d’aquesta 
moció presentada pel Partit Popular, respecte d’aqueix acord de la societat civil per 
la Comunitat Valenciana. Una societat civil que ja ha manifestat les primeres 
reaccions, rebutjant aquest document; ho ha comentat abans algun company, 
sindicats, diferents associacions, col·lectius de tot tipus, fins i tot rectors i 
responsables de la universitat, i especialment responsables de diferents colors 
polítics. Després de més disset anys de govern del Partit Popular a la Comunitat 
Valenciana, ens ofereixen un document buit de contingut; un autèntic, també s’ha 
qualificat ací en aquest plenari, brindis al sol, com també ho han qualificat alguns 
col·lectius importants dins de la nostra Comunitat Valenciana. La imatge de la 
nostra comunitat no és, desgraciadament, aqueixa que el Partit Popular vol 
transmetre en aquest document. Tant de bo no fórem dels primers en fracàs escolar, 
en retallades en matèria educativa i sanitària; tant de bo no hi haguera més barracons 
en un futur; tant de bo l’atur juvenil no tinguera xifres escandaloses en la nostra 
comunitat, amb un 55.74%. Tant de bo la nostra comunitat no estiguera per sobre de 
la mitjana nacional en persones aturades, i sense una perspectiva ni a curt, ni mitjà, 
ni llarg termini de poder donar-li una solució a aquestos ciutadans i ciutadanes. I 
tant de bo no fórem també la comunitat més endeutada d’Espanya, amb 29.437 
milions d’euros. Un 29.9% del PIB. Hem començat a llegir el document i ens hem 
quedat sorpresos en la seua redacció; especialment en alguns punts. També ho 
comentava abans el portaveu de Projecte Oliva. Diu “En aquest context, la 
Comunitat Valenciana, que ha estat vivint anys d’avanços socials i econòmics sense 
precedents, sent capaç de proporcionar il·lusió i oportunitats a la immensa majoria 
dels seus habitants, ha experimentat una contracció econòmica de tal magnitud que 
exigeix una resposta que es trobe a l’altura de l’enormitat del repte.” És aqueixa la 
resposta que ha d’estar a l’altura del repte? En aquest moment, quina és la il·lusió i 
les oportunitats per a la gran majoria de la gent? Per exemple, suspendre els 
programes que serveixen per a la contractació d’aturats en l’època d’estiu, com 
l’ENCORP, i el PAMER i altres, que proporcionaven la possibilitat de donar feina, 
durant uns mesos a la gent que està en l’atur? És aqueix un dels avantatges socials i 
econòmics als quals fa referència aquest document? Si continuem avançant en el 
document, arribem a una autèntica, per a nosaltres i amb tot el respecte del món, 
presa de pèl, almenys per a tots els olivers, quan parla que “Hui, la nostra posició 
per a afrontar el futur, a pesar de la greu situació de moltes persones i famílies, és 
molt millor, perquè tenim una potent infraestructura d’escoles, instituts, hospitals, 
centres de salut, de tercera edat, universitats, i carreteres.” Sí que s’ha notat; la 
veritat és que sí que s’ha notat, sobretot a la nostra ciutat, les potents infraestructures 
de què es parla. Cal recordar les promeses fetes per la Generalitat, des de fa molts 
anys, en la millora de l’assistència sanitària a la nostra ciutat, amb uns edificis que 
mai han arribat? I que precisament ha hagut de ser aquest ajuntament, aquest 
consistori qui ha donat solució dins de les seues modestes, modestíssimes, 
possibilitats? Per exemple amb l’edifici multiusos de la platja, que es va construir 
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per a altres menesters, i aquest ajuntament, sense tindre cap competència en la 
matèria, va cedir a la Conselleria de Sanitat, perquè els nostre veïns de la platja 
pugueren rebre atenció sanitària. Pel que fa a les carreteres, ací, precisament en 
aquesta zona, pense que fer referència a les infrastructures viàries i ferroviàries, és 
un autèntica, perdó, presa de pèl; sobretot pel que afecta aquesta ciutat i bona part de 
la comarca. Quantes vegades ens han dit que la A-38 seria una realitat? Quantes 
vegades ens han manifestat que la prolongació de la línia fèrria Gandia-Oliva-Dénia 
era i és un projecte prioritari per a la Generalitat? han passat més de trenta anys i hui 
no tenim ni una cosa, ni l’altra. Després, el document se centra un poc en 
l’agricultura; i diu “Som hereus dels homes i dones que van ser capaços de convertir 
gran part de la nostra terra en fèrtils hortes i grans bancals fent un ús responsable de 
l’aigua, creant així una agricultura que ens va fer cèlebres i que arriba als nostres 
dies.” Sí. És cert, però gràcies a l’esforç dels llauradors, que mai han tingut cap 
recolzament de les administracions. Parlar d’agricultura? On estan les ajudes 
agràries? Per què no es posa fi a les demandes de les peticions de les diferents 
organitzacions.” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Fuster, li demane que acabe. Ha consumit el seu torn.” 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Acabe Sr. alcalde; respecte del deute de les subvencions, i 

transformació i reconversió varietal, que es deuen des de l’any 2009? On està la 
promoció, tan promesa, de les taronges i dels nostre productes d’horta? I acabe. I 
què fem amb les retallades en els cursos de formació i l’eliminació de les 
subvencions per millora de les infrastructures de la xarxa rural de les diferents 
poblacions, etc. I ara ens demanen en aquest document un missatge d’unitat, 
compromís, confiança a tots els ciutadans, i per suposat als llauradors. Per què no 
parlen amb els llauradors?” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Fuster. Acabe ja.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Ara, de veritat, ja no és la portaveu del Partit Popular qui 

se’n passa per tots els costat de l’aparell. Entenc perfectament per què vostés quan 
tenen alguna cosa a ocultar no la porten a la comissió; Sra. secretària, se’n recorda 
del que parlàvem en la Junta de Portaveus? De la necessitat de portar les mocions a 
les comissions? Doncs, una mostra molt clara. Ara els contestaré i els diré a 
cadascun dels portaveus. Crida d’auxili; ací es veu que no s’ha entés qui vil recolzar 
a qui. La societat civil ha demanat a tots els ajuntaments, per no tindre la postura 
que demostren vostés, i és clar que hi ha partits unipersonals, formats per una 
persona sola, que no sàpiguen d’on ve aquest acord de la societat, perquè ells mateix 
no es poden enviar a ells mateix. Després, davant l’estupor, a l’associació es 
traslladarà la consideració que ha fet algun regidor ací, d’ignorants, i les burles per 
part de qui es creu en una condició cultural superior; és una burla, sí, una burla, crec, 
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d’aquest plenari, d’algun membre d’aquest plenari a l’associació. I ja que al Sr. 
Peiró li preocupa la circumval·lació, igual que al Sr. Fuster el tren, jo no entenc què 
fan vostés ací; sense treballar-ho. On està el desplaçar-se, treballar i reivindicar, i tot 
això que parlaven i deien el dia del Ple de la moció i altres, on estan? Continuen ací 
asseguts, eh? Després, no és cert que es tracte d’un sentir de la societat civil; és una 
suplantació. Jo mai m’hauria atrevit, Sr. Canet, a parlar de suplantació. Mai. Jo mai 
he suplantat ningú. Jo li preguntaria, ha suplantat vosté algú? Pense-ho. Vostés 
novament, fent un ús i abús de la seua condició d’estar per damunt, continuen 
donant mostres d’ocultisme, i no la porten a la comissió, com estava dient abans; i 
és clar, Sr. Canet, que hi ha corrupció, i no cal anar-nos-en molt lluny, ni parlar sols 
d’un color polític. D’acord? Podem donar noms de tots els colors polítics. I ja per 
finalitzar, votar en contra? A mi em sembla perfecte, Sr. Fuster que vostés voten en 
contra. La societat civil rebutja aquest document? Pot vosté demostrar-ho, Sr. 
Fuster, o simplement ens ho hem de creure també? Qui no té credibilitat, segons la 
seua paraula; és la seua expressió, la seua paraula. Ha parlat vosté de retallades; a 
conseqüència de què i de qui, Sr. Fuster són les retallades? Coneix el Partit 
Socialista? Doncs pense que recapacite. Ha parlat de deute, de retallades, d’atur. 
S’ha quedat curt perquè no ha parlat de corrupció. Pense que també hauria d’haver 
parlat de corrupció. D’acord?” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que la portaveu del Partit Popular no ens ha 

esclarit absolutament res, i en la seua línia de sempre ha començat a llançar balons 
fora, i ha acusat uns i altres de coses que en realitat s’ho podria aplicar al 
funcionament del seu partit, pel que apareix en la premsa, el que apareix 
últimament. Ha parlat d’un partit unipersonal que està format per una persona sola, 
en referència al Partit Gent d’Oliva, evidentment; no, no Sr. Escrivá. Aquest partit 
l’han votat 1.035 persones. No està format per una sola persona. Aqueixa persona 
representa les 1.035 persones, però en són 1.035 persones. A vosté, no; al Partit 
Popular, l’han votat tres vegades i mitja més, i té set regidors. També és el favor que 
li fa la Llei d’Hont als partits més menuts i sempre a favor del gran com és vosté. La 
proporció no es veu per cap costat tampoc. Però deixant de banda això, i ja esclarit 
el tema aquest, efectivament, torne a repetir, és una crida d’auxili del Partit Popular, 
perquè facen els altres els deures que ells no han sigut capaços de fer durant més de 
17 anys que estan regint la Comunitat Valenciana. És així de clar. La situació actual 
que tenim de ruïna, com ja hem expressat ací clarament, i podríem estar parlant-ne 
dos hores més si entrem en pèls i senyals, la veritat és que és escandalosa; 
escandalosa del tot. I vostés, si no volen reconéixer-ho, la veritat és perquè miren 
cap a un altre costat, i es deuen a les directrius d’un partit que l’única cosa que li 
importa és intentar posar cortines de fum, per confondre una vegada més a la 
ciutadania. Oliva, ja ho sabem, no ens pot confondre ningú, que ho tenim ben prop. 
La circumval·lació, la falta de tren, la deixadesa en l’agricultura, i tantes i tantes 
coses que estem tocant tots els dies, que la veritat a nosaltres no pot vindre ací amb 
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brindis al sol, a través d’un document, redactat pel Partit Popular, i vosté ha aprofitat 
per a donar-li forma de moció. Per tant, el tema està ben clar; i la veritat podríem 
parlar moltíssim més, però no entrarem en més detalls, perquè la veritat és que és de 
rissa, perquè si comencem a llegir ací el que posa en el tema del finançament, diu 
“Un finançament d’acord amb el nostre pes i necessitats, que reconega l’esforç de 
tots els que compartim esta terra i vivim en ella. Per a garantir així el 
desenvolupament i benestar d’una comunitat que sempre ha sigut lleial amb la resta 
d’Espanya. El nostre progrés l’hem posat al servei de tots els espanyols, perquè 
creiem que podem aportar la nostra part al bé comú.” Val; aqueixa proporcionalitat i 
aqueix bé comú fa que la renda per càpita dels valencians, referent a la resta dels 
ciutadans espanyols, estiga 3.000 euros per davall de la renda per càpita de 
qualsevol ciutadà de la resta d’Espanya. I també el tema de la falta de finançament 
de la nostra comunitat, estem parlant d’una manca de finançament anual al voltant 
14.000 o 15.000 milions d’euros. Aqueixa és la solidaritat ben entesa? Jo crec que la 
solidaritat ben entesa comença per un mateix. I allò que molts demanaven fa molts 
anys, el dèficit de finançament que tenia la Comunitat Valenciana, i quan ho 
demanaven els partits valencianistes, votés es reien, i es burlaven; i no han fet res i 
hem arribat a la situació que estem hui; la situació, li torne a repetir encara que no li 
agrade, de ruïna total; per a desgràcia i desesperació de moltíssims, de milions de 
valencians i valencianes.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “No perdré massa temps a contestar-li a la Sra. Escrivá Herraiz. 

Simplement dir que el nostre vot serà l’abstenció. Ni tan sols votarem en contra, ens 
abstindrem, perquè no li veiem cap altre sentit que l’abstenció. Dir-li que no hem 
faltat al respecte a ningú, més al contrari, creiem que la portaveu del grup municipal 
sí que ha faltat portant aquest document ací al plenari; encara que li hem dit que això 
li ho respectem. I li puc garantir, a la corporació, i a tots els grups municipals que 
estan ací presents, tot i que crec que no cal, però que conste en acta, que aquest 
regidor d’Indústria està treballant, i va on ha d’anar i les vegades que ha d’anar. Li 
ho puc assegurar jo, l’Alcaldia, i els seus contactes que té a Valencia, que en sembla 
que són molts. Li ho poden assegurar que estem movent-nos per solucionar els 
problemes de les empreses d’ací; i per tant li puc dir que tenim el recolzament dels 
empresaris del polígon i els empresaris de la ciutat; i per tant, nosaltres estem ací per 
ells, no per les opinions que la Sra. Escrivá Herraiz puga manifestar.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement dues matisacions, i una observació. Respecte al que 

ha comentat de la suplantació, que jo he dit en la meua primera intervenció, 
efectivament s’ha produït una suplantació en la denominació del mateix acord, 
perquè no és cert que siga un acord de la societat civil; és una proposta d’acord 
perquè en tot cas la reculla la societat civil. No vull pensar que hi ha en això cap 
mala intenció, però el que és cert és que no és cert que siga un acord de la societat 
civil. I en aqueix sentit s’ha produït una suplantació del sentir d’aqueixa societat. És 
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una proposta d’un partit concret, amb nom i cognoms, que la societat civil pot 
recollir, o no. Serà de la societat civil, en tot cas, quan la societat civil l’aculla, i 
estem veient que de moment no va per aqueix camí. Això és la primera matisació. 
La segona és referent als casos de corrupció. Mire, un dels aspectes més importants 
d’aquesta proposta d’acord justament és fer valdre la imatge de la Comunitat 
Valenciana, “que mai més siga posada en entredit”. Justament jo el que li faig notar 
és que la corrupció és la lacra que més posa en entredit la imatge de la nostra 
comunitat a la resta de l’estat espanyol, i a tota Europa. Que n’hi ha de tots els 
partits polítics? Em fa igual. Jo simplement dic que és una lacra que s’ha d’eradicar. 
Que siga de tots els partits polítics què és, una excusa per a no actuar, per a no 
prendre mesures? I finalment, una observació. Ha contestat a tots els portaveus, però 
no ha dit res de les bondats de la seua moció, per tant, no en tindrà moltes?” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Espere no ser tan llarg. Espere no fer-ho tan extens; i acabaré 

parlant de deutes, i propostes. Perquè deutes en té la Generalitat Valenciana; amb 
l’Ajuntament d’Oliva més d’un milió d’euros, des de fa uns anys; i mira que es va a 
València per vore si cobrem. Quan pensa fer efectiu la Generalitat Valenciana el 
deute que té amb el nostre ajuntament? Com es pot parlar d’uns recursos econòmics 
sense comprometre el principi de solidaritat, que s’ajuste als principis d’equitat i 
justícia, si normalment és la mateixa administració autonòmica qui no paga els 
ajuntaments? Mire, no vull estendre’m més, però això són simplement, el que he dut 
abans en el primer torn i en aquest, pinzellades. Exemples del que està passant tots 
els dies dins de la nostra comunitat, i que aquest document que proposa el Partit 
Popular sobre la societat civil, desgraciadament no recull. Reconec que som els 
primers en algunes coses que hauríem de ser els últims. I efectivament som els 
últims en allò que hauríem de marcar el pas per a la tranquil·litat i la lleialtat dels 
nostres principis de tots els valencians. A nosaltres, i acabe, ens hauria agradat que 
en aquest document d’acord amb la societat civil haguera primat, per exemple, un 
pla de xoc per a l’ocupació, consensuat amb els sindicats i organitzacions 
empresarials, una línia de suport financer a la creació d’empreses per a joves menors 
de 30 anys, o per exemple un acord d’un pla de pagament de la Generalitat a 
proveïdors i ajuntaments, amb un calendari d’execució, o establir un mecanisme 
compensador de caràcter immediat per fer viable el deute històric de la Comunitat 
Valenciana. Són simplement alguns exemples necessaris que estic segur serviria 
perquè la nostra societat veiera que s’està fent alguna cosa; que els valencians i 
valencianes veieren que s’està donant solució als seus problemes, però realment això 
queda molt lluny, torne a repetir, almenys per al nostre grup en aquest document que 
ha presentat el Partit Popular.” 

 
� Sr. alcalde: “Abans que finalitze la Sra. Escrivá, cm a ponent, jo no manifestaré ací 

la meua opinió, que ja ha estat expressada pel grup polític a què pertany, i pel 
portaveu; simplement una al·lusió. Allò que ha dit vosté, Sra. Escrivá, que estan ací 
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asseguts i no fan la feina; ja estem acostumats. Menegen-se vostés, o alguna cosa 
d’aqueixes ha dit vosté. Ja estem acostumats a aqueix tipus d’intervenció. Jo 
simplement pose en dubte, o em permetrà Sr. Peiró posar en dubte allò que té molts 
contactes i que la informen molt. O és cert, i la Sra. Escrivá no diu, falta a la veritat, 
com sempre, falta a la veritat en aquest plenari; o a la millor no la informen tant, i hi 
ha algues institucions, hi ha algunes administracions que no la informen de les 
nostres visites, continuades, a València, a totes les institucions, per tal de resoldre 
els problemes d’Oliva. Ara sí, té la paraula.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, per respecte va ser vosté el primer a qui li conteste, 

Sr. alcalde; mire, ací el Partit Popular està acostumat a proposar i fer una tasca 
sempre constructiva, el cas és que com que vostés està clar que estan per damunt del 
bé i del mal, i en són catorze sobre set, que tots sabem que catorze és major que set, 
aleshores fan el que consideren que han de fer, i és passar olímpicament de 
qualsevol proposta; un exemple clar l’hem tingut en les propostes que va treballar el 
Sr. Morera per a la famosa ordenança i que ací devem ser molt tontos o molt burros, 
perquè no s’accepta mai res; les dues coses, veritat? Moltes gràcies, Sr. Roig per 
qualificar-nos com ens acaba de qualificar. És vosté molt respectuós, moltíssimes 
gràcies. Després vaig a dir una cosa, Sr. alcalde, jo estic perfectament informada 
abans quan vosté demana la visita, quan vosté va anar; i ja en la Junta de Portaveus 
li vaig esclarir, perquè hauria pogut callar-me però a mi sempre m’agrada participar, 
i li vaig informar perfectament de la visita que vosté va realitzar, i d’on estava la 
informació respecte al Centre de la Policia. Per tant, perfectament la meua feina 
podria ser més fàcil callant-me i no aportant res, que seria fer el mateix que han fet 
vostés mentre governava el Partit Popular. A vore, balons fora, funcionament del 
meu partit, està parlant d’aqueix partit al qual vosté es mata per anar en llistes? 
Brindis al sol. És lamentable la forma burlesca que han utilitzat alguns regidors 
d’aquest plenari; el text d’aquesta moció. I la veritat és que per a no voler perdre 
més temps, Sr. Peiró, jo he portat aquest document per sol·licitud de l’associació; 
lamente que vostés es burlen als suggeriments per considerar-se d’una condició 
cultural superior. Mire, jo no he suplantat ningú, Sr. Canet, li ho torne a repetir, que 
si vosté ho ha fet podria explicar-me com es fa. I fer valdre la imatge de la 
comunitat? Que ja clar de tots els partits, les bondats de la seua moció; jo no tinc per 
què vendre aquesta moció, jo sempre l’expose, i si vostés hagueren sigut com tocava 
ser, l’haurien portada a una comissió perquè es debatera i es parlara; el que passa és 
que com ací no hi ha línia de gestió, ni hi ha línia de treball, i en la prova està 
aquestos plenaris tan buits de contingut, volen omplir-los preparant-se un discurs 
buit i banal. Es trasllada, quan la Sra. regidora del Partit Popular fa una moció i la 
redacta és una cosa diferent a quan la trasllada. Val? No té res a vore, és diferent. I 
deutes de la comunitat; jo no sé per què Sr. Fuster se’n va a deutes de la comunitat. 
Vaja, gestione perquè li paguen. Jo sóc la primera que vull que al meu poble li 
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paguen tot el que li deuen. Siga per part de qui siga. O es pensa que jo vaig a la 
comissió; ja se m’ha acabat el temps?” 

 
� Sr. alcalde: “Té 30 segons més; li he donat 30 segons més al Sr. Fuster.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Han d’anar i reclamar-ho. Jo quan vaig ho reclame, que per 

això és el meu poble. I li ho torne a repetir, se li ha oblidat parlar de corrupció, i 
sembla que vosté no conega el Partit Socialista, Sr. Fuster.” 

 
Sotmesa a votació la Moció presentada, el resultat de la mateixa és el següent: 
 
Voten a favor dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina 
Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascó 
Escrivá, (7 vots a favor del Grup PP). 
Voten en contra els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Morell Gómez, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Torres Pérez, Sr. 
Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (11 vots en contra: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, i 5 del Grup 
Bloc-Compromís) 
S’abstenen els regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (3 
abstencions: 2 del Grup Projecte Oliva, i una del Grup Gent d’Oliva). 
 
Per haver-hi majoria de vots en contra, la moció no prospera. 
 
 
DESÉ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 
L’AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME I L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER 
A L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ I MANTENIMENT DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA PER 
L’AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME A LES PLATGES D’OLIVA. 
 
Vista la proposta presentada per la regidora delegada de Turisme, Sra. Immaculada 
Ibiza Cost, sobre l’assumpte de l’epígraf. 
 
Vist que la proposta no ha estat dictaminada, cal sotmetre a la ratificació del Ple la 
inclusió en l’Ordre del Dia de la convocatòria, d’acord amb l’article 82.3 del ROFRJEL. 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la ratificació i consegüentment 
s’entra en el seu estudi i debat. 
 
Vist l’Acord d’Encomanda de Gestió del Manteniment, Reparació i Conservació de la 
Infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges del municipi d’Oliva, per al 
període que comprén entre l’1 de març de 2013 i 15 d’octubre de 2013 
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Vist, que l’import total de la present encomanda de gestió es fixa amb un màxim de 
45.000, 00 euros (QUARANTA-CINC MIL EUROS) IVA inclós, que es pagarà amb 
càrrec a l’Agència Valenciana del Turisme per a 2013. 
 
Vist, l’Annex I referent a les infreaestructures propietat de l’Agència Valenciana del 
Turisme 
 
Vist, l’Annex II 1; referent a la infraestructura higiènica, on es detallen les obligacions 
dels equipaments de reparació i manteniment, de les papereres, passarel·les, dutxes, 
rentapeus, estacions de bombeig i canalitzacions 
 
Vist, l’Annex II 2; referent a la infraestructura ludicoesportiva, on es detallen les 
obligacions per als equipaments de les àrees ludicoesportives i als seus cartells de 
senyalització 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular votarà a favor perquè es formalitze l’acord 

entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’ajuntament. La veritat és que si 
s’haguera fet la cosa amb temps i forma no hauria calgut portar-la amb caràcter 
d’urgència, i ratificar la inclusió. I dir-los que a banda de ser necessari el 
manteniment i la conservació de les infrastructures, també hauria de ser necessari el 
control i la conscienciació de la cura i bon ús que se li deu donar a aquestes 
infrastructures. A més, el Partit Popular demanem que tota la feina que haja de 
realitzar-se per al manteniment de les infrastructures recaiga en els nostres ciutadans 
i empreses locals, tan necessitades de treball.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres estem d’acord. Faltaria més. Sempre ho hem estat. El 

que volem és dir-li a l’Agència Valenciana del Turisme que l’Ajuntament d’Oliva 
no pot finançar aquestos treball. Actualment l’Agència Valenciana del Turisme ens 
deu més de 400.000 euros. en concret, 432.000 euros. I no serà Sr. Escrivá, per no 
haver interés d’aquest govern que la Generalitat ens pague. Li ho puc assegurar.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire jo només li demanaria una cosa hui Sr. Fuster. Vosté 

hauria de relaxar-se un poc, perquè és que està tota l’estona llançant-me a la cara els 
diners que ens deuen. Per favor, que no els dec jo; d’acord? I de veritat, trasllade’s 
vosté, o el regidor que li pertoca, i demane’ls; que jo quan vaig, sàpiga que els 
demane. Val? Per tant, un poc de relax, de tranquil·litat, de calma. Que no passa res, 
Sr. Fuster. Veu com no està relaxat que ja ha posat el micròfon en marxa per 
contestar-me?” 
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� Sr. alcalde: “Ha quedat clar. Sr. Fuster, siga concís, per favor, i conteste molt breu.” 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Molt breu. Simplement li he contestat a la Sra. Escrivá perquè 

ha fet referència abans en la moció, respecte al tema dels diners i al deute de la 
Generalitat Valenciana. I, Sra. Escrivá, estic molt relaxat. Vosté no s’ho pot ni 
imaginar.” 

 
� Sr. alcalde: “Per favor, Sra. Escrivá, no intervinga fora de micròfon.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’Acord entre l’Agència Valenciana del Turisme, i l’Ajuntament 
d’Oliva per l’Encomanda de Gestió de la Reparació i Manteniment de la Infraestructura 
Higiènica i Lúdica instal·lada a les platges del municipi d’Oliva 
 
Segon.- Aprovar la gestió, control, conservació i manteniment de la infraestructura 
turística del litoral per part de l’Ajuntament d’Oliva i obtindre de l’Agència Valenciana 
del Turisme els recursos econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació 
 
Tercer.- Facultar i autoritzar el Sr. alcalde, per a la signatura i formalització d’aquest 
Acord d’Encomanda de Gestió 
 
Quart.- Traslladar tots els documents necessaris al Departament d’Intervenció-
Tresoreria i a l’òrgan Gestor de Platges per tal de dur a terme les operacions pertinents. 
 
Cinqué.- Traslladar certificat d’aquest acord a la Conselleria d’Economia, Indústria, 
Turisme i Desenvolupament de la Generalitat als efectes oportuns. 
 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
ONZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
 
La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1.081, de 
data 14 de maig de 2013, fins el Decret núm. 1.431, de data 17 d’abril de 2013, ambdós 
inclosos.  
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DOTZE. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIES PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 1/01/2013 I 
1/02/2013. 
 
Es dóna compte de l’informe de la Intervenció Municipal, relatiu a l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la vista de les modificacions 
pressupostàries per incorporació de romanents I/01/13 i I/02/13, del qual, prèviament 
s’ha donat compte en la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 18 
d’abril de l’any 2013, i que és del següent tenor literal: 
 
“Per Decret núm. 671/13 de la tinent d’alcalde Delegada d’Hisenda del dia 20 de febrer del 
2013 es va aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2012. 
 
Per mitjà de Decret de la tinent d’alcalde d’Hisenda del dia 4 de març (núm. /11) es va aprovar 
la modificació I/02/13, si bé, prèviament ja havia sigut aprovada la modificació I/01/13 per 
Decret la tinent d’alcalde d’Hisenda núm. 336/13, de data 24 de gener . 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària, examinades les modificacions per incorporació de romanents de crèdit amb 
finançament afectat abans esmentat al pressupost de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2013, 
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 
2.978.969,44 €, inferior a la prevista en el pla econòmic financer aprovat pel Ple de la 
Corporació.  
 
A la vista del que exposa anteriorment i en compliment d’allò que s’ha exposat en l’art. 16.2 del 
RE 1463/2007 i en virtut de les atribucions conferides per Decret 2495/12, es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda: 
 
Primer.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció que avalua el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la vista les modificacions I/01/2013 i I/02/2013 al 
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2013, actualment prorrogat en el que es 
conclou l’incompliment d’aquest objectiu resultant dèficit de finançament de 2.978.969,44 €, 
dèficit inferior al previst en el pla econòmic financer. 
 
Segon.- Remetre 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.” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
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TRETZE. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL 
COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012. 
 
Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en la 
reunió del dia 18 d’abril de l’any 2013, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent 
tenor literal: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT 
D’OBJECTIUS DE LLEI ORGÀNICA 2/2012 
 
L’Orde HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establix en el seu artº 15.2 l’obligació de 
comunicar abans del 31 de gener de cada exercici, termini que s’ha ampliat fins al 12 d’abril del 
2012, tal com s’assenyala en la Web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la 
següent informació anual: 
 
a) Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i entitats 

compresos en l’àmbit d’aplicació d’esta Orde, de les inversions previstes realitzar en 
exercici i en els tres següents, amb la seua corresponent proposta de finançament i els estats 
de previsió de moviment i situació del deute. 
Si a 31 de gener no s’haguera aprovat el Pressupost, haurà de remetre’s el prorrogat amb les 
modificacions derivades de les normes reguladores de la pròrroga, fins a l’entrada en vigor 
del nou Pressupost. 

 
b) La informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del 

pressupost amb la capacitat o necessitat finançament, calculada conforme a les normes del 
Sistema Europeu de Comptes. 

 
c) L’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 

regla de gasto i del límit del deute. 
 
d) La informació relativa a personal arreplega en els apartats 1 i 2 de l’article 7. 
 
En compliment del mateix, s’ha procedit amb motiu de l’aprovació pròrroga del pressupost 
2012 a l’exercici 2013, a realitzar informe d’Avaluació en relació amb el compliment del 
principi d’estabilitat pressupostària del pressupost del 2012 prorrogat, el compliment de la regla 
de Gasto i el límit de deute, a preparar informació a comunicar relativa a personal exigida, el 
pressupost prorrogat i la informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos i gastos 
del pressupost amb la capacitat o necessitat finançament d’acord amb les normes SEC. 
 
Esta mateixa Orde en el seu article 5.1 disposa que la informació haurà de comunicar-se per 
mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
habilite a este efecte. 
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La dita comunicació de les dades corresponents a l’Informe mencionat d’Avaluació del 
compliment d’objectiva i resta documentació que contempla l’assenyalada Orde 
HAP/210572012 i la firma de l’informe s’ha dut a terme en data 26 de març del 2013 a través de 
la web de l’Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats Locals, remetent-se al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica Local (de tota la documentació remesa s’ha guardat una còpia en l’expedient de 
pressupost prorrogat 2012 a l’exercici 2013).  
 
Considerant que, de conformitat amb el preceptuat, de l’informe d’Avaluació es donarà 
coneixement al Ple de la Corporació Local. 
 
A la vista del que exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides, es proposa: 
 
Donar compte al Ple de l’informe d’Avaluació de compliment d’objectius que contempla la Llei 
Orgànica 2/2012, i que suposa que el Pressupost prorrogat 2012, a l’exercici 2013, d’esta 
Corporació: 
 
1- Complix l’objectiu d’Estabilitat pressupostària que contempla el Pla Econòmic Financer 
aprovat. 
 
2- Complix l’objectiu de Regla del Gasto. 
 
3- Que el Nivell de deute viu és de 11.178.639,36.-€” 
 
La corporació en queda assabentada, i es produeix la manifestació que tot seguit 
s’indica: 
 
 
� Sra. Morell Gómez: “Només és per fer un aclariment. Potser l’ordre més lògic, per 

haver vingut els dos punts d’Hisenda, hauria sigut el punt tretze abans del dotze; 
perquè en un principi seria l’objectiu d’estabilitat pressupostària si s’ha complit, que 
evidentment ha sigut així, amb una capacitat de finançament d’1.650.000 euros. I 
allò lògic hauria sigut que el punt següent fóra l’estabilitat en incorporar els 
romanents. Ho vam tractar ja l’any passat en aprovar el pla econòmic financer per a 
l’exercici tretze, catorze i quinze, de forma que ja en els estudis podíem comprovar 
que aquest ajuntament, las seua economia, complia l’objectiu d’estabilitat 
econòmica en capacitat de finançament. Si que recorde que vam parlar que es 
transformava la capacitat de finançament en una necessitat de finançament, a causa 
d’aquells romanents, que són aquelles partides o aquells ingressos que s’han produït 
en exercicis anteriors, que van incorporant-se exercici rere exercici. Què passa? 
Aquesta incorporació, que les partides més importants solen ser de quotes 
d’urbanització que no s’han gastat, es van ingressar oi estan ahí; o la partida de 
Patrimoni Municipal del Sòl, el PMS, que el que fa també és una partida prou gran, 
que no es gasten i van incorporant-se d’un exercici a l’altre. Si recorden, vam dir 
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que aquestos romanents s’incorporen com a ingressos en el capítol VIII, i quan 
s’estudia l’estabilitat, en ingrés, com, és despesa, s’estudien de capítol I a capítol 
VII; què vol dir això? L’ingrés no es compta i es compta la despesa. Aleshores 
sembla que tinguem aqueix dèficit virtual, que el produeix la incorporació de 
romanents. Realment és un a capacitat, acabem en positiu, és estable, però 
s’incorpora el que ens sobra d’exercicis anteriors que no hem gastat, ho incorporem 
i passem a una necessitat de finançament. Ja ho parlàvem que una de les coses que 
ens marca el ministeri és que gastem els diners que tenim en la partida de Patrimoni 
Públic del Sòl; però per a aquest ajuntament no és el seu objectiu; és gastar el 
patrimoni econòmic de l’ajuntament d’una forma raonable, prudent, i a mesura que 
les necessitats vagen arribant; no perquè el ministeri diga que ens el gastem no ens 
els gastem, es gastaran com es considere que l’ajuntament decidesca que els ha de 
gastar. Només era per fer un aclariment. Es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària; en incorporar romanents deixa de complir-se, però és per introduir 
aquestes despeses que no es queden comptabilitzades com a ingressos.” 

 
 
CATORZE. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1190/13, 
EN RELACIÓ A ACTES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
 
Es dóna compte del Decret de referència, que és del següent tenor literal: 
 
 
“DECRET núm. 1190/13. Davant el sentit de consternació a més de la indignació de la 
corporació municipal d’Oliva, i de la ciutadania d’Oliva, en relació a la pèrdua de la vida 
humana de la veïna d’aquesta ciutat Sra. IGR, presumptament una víctima més d’aqueixa xacra 
social que es denomina violència de gènere. 
 
Reunida d’urgència la Junta de Portaveus i/o representants de tots els Grups Polítics Municipals 
durant el matí d’avui, i d’acord amb les deliberacions al respecte. 
 
Fent ús de les facultats que m’atorga la vigent legislació en matèria de Règim Local, RESOLC 
 
Primer. Decretar dos dies de dol oficial a la ciutat d’Oliva, concretats en el dia d’avui, 28 de 
març, i demà 29 de març de 2013. 
 
Segon. Durant aquestos dos dies les banderes oficials onejaran a mitja asta en senyal de dol i 
respecte a la família de la víctima. 
 
Tercer. Tots els membres de la corporació municipal, pel que fa a l’assistència als actes 
religiosos amb motiu de la Setmana Santa, lluiran al seu braç un crespó negre mentre dure el dol 
oficial. 
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Quart. Transmetre a la família el condol de la corporació municipal per tan lamentable pèrdua. 
 
Cinqué. D’aquesta resolució es done compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
celebre. 
 
Així ho mana i signa el Sr. alcalde. Oliva, 28 de març de 2013. Rubricat.” 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Detectem, i així és, que per la importància i gravetat dels 

fets ocorreguts, que han unit tot el poble, per tal de condemnar-los, hui s’extrau 
aquest decret en un punt de l’ordre del dia a banda de la resta de decrets des de 
l’últim plenari fina a hui. Per aquest motiu, el Partit Popular voldríem destacar les 
condolències que hem rebut per altres ajuntaments, i que sí que ho tenen aprovat per 
plenari remetre als municipis de sofreixen els dits actes; des d’ací ens agradaria al 
Partit Popular, instar a la resta de grups polítics a la redacció conjunta d’una 
proposta per solidaritzar-nos amb aquells municipis que han sofert actes com els que 
hem sofert en la nostra pell. D’ahí que volíem aportar-ho i dir-ho en aquest punt.” 

 
 
� Sr. alcalde: “Si els sembla bé a la resta de grups polítics, demà o dilluns els reuniré 

en Junta de Portaveus, i acordarem un text i unes iniciatives conjuntes.” 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “El meu prec va referit al tema del consorci del pla zonal de 

residus. El dia 15 d’abril, en registre d’entrada, va arribar un document on es 
convocava una assemblea extraordinària a Xàtiva, document que tinc ací, en el saló 
de sessions de la Casa de la Cultura, per tal d’establir, aprovar la sessió de l’acta 
anterior, i després en un segon punt de l’ordre del dia d’aquest consorci parla de 
dictamen de la subcomissió de govern per al seguiment del projecte de gestió de 
residus del consorci; dictamen sobre la capacitat d’instal·lació d’eliminació del 
projecte de gestió. Ja em resulta difícil la redacció d’aquest punt, però bé. La meua 
pregunta, o la meua proposta, és saber si algun representant d’aquest ajuntament ha 
acudit a aquesta assemblea extraordinària en primer lloc, i en segon lloc manifestar, 
i així volem fer la proposta, ja va ocórrer en l’anterior corporació o en l’anterior 
equip de govern, pensem que les reunions sobre el tema del fem que es puguen 
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debatre en aquest ajuntament el tema dels rebuts, ens sembla molt bé que es 
convoque les persones a l’Olímpia, al Teatre Olímpia, però sí que ens hauria agradat 
que dins d’aquesta Junta Extraordinària del Consorci, tal com ho hem manifestat 
nosaltres moltes vegades, algunes de les propostes o reivindicacions dels nostre 
veïns aparega en algun punt de l’ordre del dia en aquesta sessió extraordinària; o 
almenys que l’ajuntament, en aquesta sessió extraordinària, hauria pogut incloure 
alguna de les inquietuds que tenen els nostres veïns en relació al rebut del fem que 
gira el consorci. Per què no s’ha plantejat al consorci, el representant d’aquest 
ajuntament, si realment s’havia de fer alguna modificació de l’ordenança a 
posteriori, o si hem de fer algun plantejament? Crec que aquestes assemblees és on 
l’ajuntament ha de parlar. Ho vaig dir l’altra vegada i contiue reiterant-ho. Aquestes 
són les assembles que decideixen les coses i on nosaltres hem d’estar, i discutir, i no 
alçar la mà, ni abaixar el cap quan allí es parla, sinó reivindicar el que els nostres 
veïns ens van dir en l’Olímpia, i per tant m’agradaria saber si s’ha fet aqueixa gestió 
o no s’ha fet.” 

 
 
� Sr. Sánchez Gámez: “Tenim coneixement que s’estan netejant les parcel·les 

abandonades, mitjançant ordres d’execució, però pensem que caldria donar exemple 
en primer lloc l’ajuntament, ja que hi ha vàries parcel·les, propietat de l’ajuntament, 
que estan plenes de brutícia, com per exemple ne la urbanització Oliva Nova, entre 
el Centre Ecumènic i l’entrada del “San Fernando”, hi ha vàries que estan 
abandonades totalment. Hem tingut la Mediterranean Equestrian Tour, i 
lamentablement hem donat una mala imatge d’Oliva. Pensen netejar-les? Perquè 
també, a més de les parcel·les, només podrien donar-se una volteta per les 
urbanitzacions, com ara Rabdells, “San Fernando”, Sector 5, Canyades, Kiko, 
Bomba, perquè estan abandonades. Per què no passa l’agranadora pels carrers de les 
nostres urbanitzacions? És que no tenim agranadores treballant? Una altra, en la 
Comissió d’Ordenació del Territori d’agost de 2012, vaig preguntar quan es 
manprendien les obres de finalització de les urbanitzacions Canyades 7 i 8. Em van 
contestar que les obres començarien en setembre, per no molestar els residents en les 
urbanitzacions, però poden indicar en setembre de quin any? I a més, pensen 
senyalitzat les rases i els obstacles de les indicades urbanitzacions? Estan governant 
fa deu mesos i no han posat ni una cinta de balisar. Durant el govern del Partit 
Popular, davant l’obligació de reduir despeses en la dolenta situació econòmica que 
travessem, vam optar per anul·lar en l’enllumenat públic la mitja nit, sempre que no 
fóra un perill per a la circulació o els vianants, estalviant entre un 35 i un 40% en la 
facturació en totes les urbanitzacions d’Oliva, inclòs el cas antic de la platja; podrien 
dir-li a aquest grup, per què agarrant aquesta mesura del Partit Popular com a bona 
en l’enllumenat públic d’Oliva, en Oliva Nova porta des de setembre fins a hui al 
cent per cent de la il·luminació? Sabent que aqueixa urbanització, per la seua pròpia 
naturalitat, ja de normal duplica l’índex de lluminositat que permet la llei, i allí està 
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tot en marxa, com si fóra... un altre prec. Estan regenerant les dues de la platja 
d’Oliva; estan netejant la bocana del Club Nàutic i tirant la sorra davant l’antic 
Deportes o l’avinguda dels Muntanyars. L’any passat ja ho van fer, vam quedar amb 
la companyia que a banda de regenerar aqueixes dunes també tiraríem al Sector 5, i 
davant dels càmpings en les baixades o on veiérem que minva la sorra; està molt bé 
que la tiren on està, però com més prop del port, més prompte entrarà dins la bocana 
una altra vegada, i ens fa falta regenerar la part del Sector 5 i altres zones que també 
fa falta. I per últim.”  

 
 
� Sr. alcalde: “Li deixe fer l’última pregunta, però siga breu, per favor, perquè ha 

acabat ja el seu temps.”  
 
 
� Sr. Sánchez Gámez: “Entre el carrer del Sol i l’antiga pedrera del carrer del 

Centelles, el Partit Popular va fer una actuació epr eliminar una plaga de plantes 
invasores, cactus, paleres, d’entre altres, que a més de ser tòxiques són un perill per 
la quantitat de punxes que tenen les mateixes plantes. Sabem que aquestes 
actuacions que vam iniciar no continuen. Pot vosté explicar el motiu? O el regidor 
de Medi Ambient? O potser aquesta regidoria només s’encarrega de les aus?” 

 
 
� Sra. Gascón Escrivá: “Les meues preguntes van destinades a la Sra. Rosanna 

Torres. La primera ens agradaria que ens esclarira què està passant amb el proveïdor 
del menjar de la guarderia “El Caragol” que ja no vol subministrar per falta de 
pagament. I la segona si podria explicar-nos, ja que no ha tingut la deferència de 
comunicar-ho al Grup del Partit Popular, ni en cap comissió, haver fet el viatge a 
Sisteron, despeses pagades d’autobús, cotxe oficial, etc. sent que la situació és 
lamentable, i hi ha tanta gent sense treball i sense poder menjar.” 

 
� Sr. Escrivá Tormo: “El Partit Popular ens congratulem que se seguesquen les línies 

del Partit Popular, almenys en el cas del conveni CUID, el Centre Universitari 
d’Idiomes a Distància, que vam firmar en novembre de 2012 aquest grup, amb la 
Universitat de València.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Sindicat de Policia va sol·licitar amb caràcter d’urgent, el 

dia 25 de març, perquè vosté convocara el Consell de la Policia per a resoldre 
assumptes de gran importància. A dia de hui vosté encara no ha convocat, i li 
preguntaríem des d’aquest partit quan pensa fer-ho. Ahí hi havia temes a tractar molt 
importants com ara la uniformitat, més temes com pràctiques de tir per a la policia, 
l’estat dels mitjans materials de què disposen, i la gestió de la llista de voluntaris per 
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realitzar hores extraordinàries, ha passat ja un mes i encara vosté no els ha 
comunicat quan pensa fer aqueix Consell de la Policia. A més, enllaçar aquesta 
pregunta amb la petició que vam realitat, pel mes de Nadal, de la inseguretat que 
patia els agents de la nostra policia, i al mateix temps no podia donar seguretat al 
ciutadà, i aquelles planilles de serveis, aquell informe que vam sol·licitar i a dia de 
hui encara no se’ns ha tramés. També ens agradaria preguntar-li, respecte al tema de 
la policia, ja que hi ha diguem-ne robatoris de taronja, en quins vehicles estan anant, 
perquè únicament hi ha dos vehicles, molt deteriorats, i quan se’ls emporten, la 
policia que queda per a servei de vigilància del poble queda sense aqueixos vehicles. 
Tenim entés que també han anat a fer vigilància dels tarongers amb les motos, cosa 
que és prou dolenta. Ens agradaria que ens contestara al respecte. I l’última 
pregunta, per part del Partit Popular, seria dir-li que en el mes de febrer volia reunir 
els propietaris d’Aigua Blanca; en el mes de març va rectificar, va demanar 
disculpes, i va dir que aqueixa mateixa setmana es reuniria; estem en el mes d’abril, 
i li pregunte, ja ha fet la reunió, Sr. alcalde? El Sr. Canet també es va comprometre a 
tindre’ls perfectament i regularment informats a aquestos propietaris, i pense que 
des de la reunió del 8 de novembre no n’ha tingut cap altra amb els propietaris 
afectats. LESIN i SAIN, després de sis mesos han fet l’informe, que havia de tardar 
tres mesos, d’Aigua Blanca, i l’han fet en sis. Suposem que un mes, o a la millor en 
seran dos o tres, necessitaran els nostres tècnics municipals per valorar-lo. Els 
preguntaria, molt de temps més necessitem per esclarir que deu pagar; i si encara no 
tenen clar qui ha sigut el responsable de tota aquesta desfeta.” 

 
 
� Sr. Morera Romaguera: “Com està el tema dels cursos per a manipuladors de 

plaguicides d’ús fitosanitari? Tenim entés que han de pagar-ho els llauradors; és 
veritat això? Van tindre en compte que els cursos es feren per les vesprades perquè 
no es perderen els jornals? I un altre prec, informen els llauradors que qui al 2014 no 
tinga el carnet, no podrà anar a comprar productes, perquè el poble d’Oliva i els 
llauradors no ho saben. Ens poden explicar què va passar durant el concert de la 
banda simfònica que s’hauria d’haver fet dins del Centre Polivalent, i que per 
motius d’una bomba contra incendis que s’havia trencat es va haver de realitzar al 
carrer? Ja s’ha reparat? Es poden realitzar altres actes amb seguretat? Per què no va 
haver presència de la Policia Local durant les competicions de la hípica, ja que en 
aqueix moment hi havia una concentració de persones entre 1.000 i 2.000 
diàriament? Per què l’estand de l’ajuntament, que ens van oferir des del centre 
eqüestre no es va aprofitar, i es va col·locar un punt d’informació, molt xicotet, dins 
de la zona VIP, en el restaurant on menys gent hi havia?” 
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� Sr. alcalde: “Ha hagut un munt de preguntes. Jo en primer lloc volia contestar una 
de les preguntes que em vaig deixar pendent en l’altre plenari, que em vaig 
comprometre a contestar, respecte al pla d’inspeccions de tributs; se’m va preguntar 
en quina data, o si ja estava firmat. El pla d’inspeccions de tributs de 2013 es va 
firmar amb data 22 de març d’enguany; un mes i mig abans que el de 2012, que es 
va signar amb data 7 de maig. Aqueixa és la pregunta que em vaig deixar pendent i 
que una vegada comprovat, manifeste hui. La resta han sigut moltíssimes preguntes 
i per tant em permetran que les conteste a posteriori, per escrit.” 

 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president. 
 
  Vist i plau 
 El president 


