
Minuta núm. 17

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 15.25 
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
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

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 majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió extraordinària 

i pública.

Excusa  la  seua  absència  el  regidor 

Sr. Vicent Roig Tomás.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.

Pàgina: 1



ORDRE DEL DIA

PRIMER. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST 2012.

D’ordre de l’Alcaldia,  pel Sr. Secretari acctal es procedeix a la lectura del dictamen 
emés  per  la  Comisisó  Municipal  Informativa  d’Hisenda  i  Béns  Municipals,  que  va 
tindre lloc el dia 10 d’octubre de 2012, i que es del tenor literal següent:

“APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  PRESSUPOST  DE  L'AJUNTAMENT  D'OLIVA 
RESPECTE A l'EXERCICI 2012

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 d'agost de 2012, va aprovar inicialment el 
Pressupost General d'Oliva per a l'exercici 2012.

 En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 217, de data 11 de setembre, finalitzant el termini per 
a presentar al·legacions el dia 28 de setembre. 

Dins  del  termini  d'exposició  pública  s'ha  presentat  reclamació  al  Pressupost  per  la  Sra  Mª 
Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Municipal Popular d'aquest ajuntament, en nom 
propi  i  en  representació  de  la  formació  que  representa,  basada  fonamentalment  en  la 
impossibilitat  d'anàlisi  del  pressupost,  l'incompliment  del  contingut  del  pressupost,  en  la 
insuficiència  de  crèdit  per  a  atendre  despeses  obligatòries  i  per  la  previsió  d'ingressos  per  
concessions demanials,  l’expedient de les quals no està en tràmit, i  no serà possible la seua  
recaptació dins de l'exercici 2012, i a més al·lega la inconveniència d'ofegar al ciutadà per mitjà  
de  l'increment  de  taxes  i  sancions.  Així  mateix  s'han  presentat  al·legacions  per  D.  Alberto 
Bañuls Navarro, amb DNI 73905304W, en l'Ajuntament d'Oliva (núm. Reg. 10893) basada, 
segons  al·lega  el  reclamant,  en  l'omissió  del  crèdit  necessari  per  al  compliment  de  les 
obligacions adquirides per l'ajuntament com a conseqüència de l'acord plenari de data 28 d'abril 
de 2011,  respecte a la urbanització Aigua Blanca IV, i  per D. Juan Fuster  Piera, amb DNI  
73899687Q,  domiciliat  en  la  Platja  d'Oliva,  basades  fonamentalment  en  l'incompliment  del 
contingut del pressupost, en la insuficiència de crèdit per a atendre despeses obligatòries i per la 
previsió d'ingressos per concessions demanials, l’expedient de les quals no estan en tràmit i no 
serà  possible  la  seua  recaptació  dins  de  l'exercici  2012,  al·legant-se,  i  a  més  al·lega  la 
inconveniència d'ofegar al ciutadà per mitjà de l'increment de taxes i sancions.

Vist l'Informe de la interventora i el secretari municipal, de data 4 d'octubre, en relació a les  
al·legacions al  pressupost  presentades,  en el  qual  es proposa la seua DESESTIMACIÓ pels  
motius que s'indiquen.

Pàgina: 2



Considerant  que,  en  relació  a  les  al·legacions  presentades  per  la  Sra  Mª  Consuelo  Escrivá 
Herraiz,  la  primera  de  les  al·legacions  presentada  referida  a  la  impossibilitat  d'anàlisi  del  
pressupost pel seu grup amb antelació a la celebració de l'acord plenari, aquesta regidora vol fer  
constar no només que la tramitació del pressupost ha sigut ajustada a la normativa tal com es 
desprén de l'informe de  la  interventora,  sinó  que,  per  iniciativa  i  voluntat  pròpia  d'aquesta  
regidora, es va lliurar un esborrany del pressupost a cada un dels grups polítics el passat 10  
d'agost, 21 dies abans de la realització del Ple, i així consta en el justificant de recepció firmat  
per  la  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivà  Herraiz,  document  que  està  recollit  en  l'expedient  del  
Pressupost Municipal de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2012. Per la qual cosa es proposa 
DESESTIMAR aquesta primera al·legació presentada pel Grup Popular.

En  relació  a  la  segona  de  les  al·legacions  referida  a  l'incompliment  del  contingut  dels  
pressupostos, tal  com consta en l'informe que acompanya a la proposta, aquesta regidora ha  
d'informar que l'expedient del Pressupost Municipal de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2012 
estava complet  des del  dia que va ser  convocada la Comissió d'Hisenda en què s’havia de  
dictaminar, incloent tots els documents exigits per la legislació vigent, cosa que es feia constar 
expressament en l'informe d'Intervenció corresponent al pressupost, per la qual cosa es proposa 
DESESTIMAR aquesta segona al·legació presentada per el Grup Popular.

La tercera al·legació es referix a la insuficiència de crèdits per a atendre despeses obligatòries,  
com la revisió de preus del servei de recollida de fem, increment de l'IVA, la neteja urbana, el 
servei  d'enllumenat  públic.  A  més  d’allò  que  s’ha  exposat  en  el  punt  quart  de  l’informe 
d’Intervenció i Secretaria, caldria afegir que en relació a l'estimació de la despesa d'enllumenat  
públic s’hauria de tindre en compte que l'aplicació pressupostària corresponent a l'enllumenat 
públic prevista en el pressupost que es pretén aprovar és 27.000 € superior a la prevista en 2011.  
Si establim una comparativa amb l'esborrany del pressupost elaborat pel Grup Popular podem 
observar que les partides de subministraments: enllumenat públic, té un increment de 17.000 €, 
centres escolars, té un increment actual del 25%, Biblioteques s'incrementa un 20% igual que  
Esports i Administració General, i la corresponent a Turisme s'incrementa un 500% respecte a la 
previsió del  Grup del  Partit  Popular,  el  que evidència  l'interés  d'aquesta regidora a  intentar  
garantir els subministraments bàsics. Però a més ha sigut ja suplementada en la quantitat de  
263.843,86 € per a fer front a factures d'anys anteriors, per la qual cosa, en cas d'aprovar-se  
definitivament el pressupost, resultaria un crèdit total de 690.843,86 €.

Quant al servei de recollida de fem i la falta de crèdits per a fer front a la revisió de preus,  
assenyalar que actualment el govern està negociant amb l'empresa les revisions a aprovar, la  
forma de pagament de les mateixes, així com deficiències detectades en el servei, tenint previst  
l'inici d'estes revisions a partir de l'exercici 2013.

Respecte a l'al·legació relativa a la previsió d'ingressos per concessions demanials, l’expedient  
de les quals no estan en tràmit, assenyalar que aquest govern té previst aprovar en el ple del mes 
d'octubre el plec corresponent a la concessió de la zona blava, que les previsions d'ingressos que 
s'han comptabilitzat són les corresponents, íntegrament, a la previsió de concessions que el Grup 
del Partit Popular va contemplar en el 'Pla d'Ajust' aprovat en el Ple del 24 de març de 2012,  
amb els vots únics a favor del Grup Popular. Si és ben cert que a data de 13 de juliol, amb el  
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canvi de Govern Local, no existia ni s'havia iniciat per part del Govern anterior, cap expedient 
respecte a les concessions previstes en el Pla d'Ajust i les previstes en el pressupost 2012. Amb 
tot i això ja es van iniciar, en el seu moment, les gestions per a complir amb les previsions  
pressupostades. Les previsions d'ingressos constituïxen una estimació, per la qual cosa fins que 
no es liquide l'exercici no es podrà determinar en quins conceptes es reconeixen drets en quantia  
superior o inferior a la prevista i que en tot cas, tal com consta en l'informe de 4 d'octubre, els 
ingressos previstos per aquest concepte són 22.520,26 € més que els reconeguts en l'exercici 
anterior, d'un pressupost total de 20.745.000 €, per la qual cosa l'augment previst respecte a allò  
reconegut en 2011 representa un 0,1 % del total del pressupost de 2012, per la qual cosa es  
proposa la DESESTIMACIÓ d'aquesta al·legació.

Finalment  s'assenyala  que  cal  al·legar  la  inconveniència  d'ofegar  al  ciutadà  per  mitjà  de 
l'increment de taxes i multes, supòsit que no té cabuda en cap dels previstos en l'art. 170.2, per 
la  qual  cosa  procediria  la  seua  DESESTIMACIÓ.  Però  sí  és  convenient  manifestar  que  la 
diferència incorporada respecte a impostos són els que es recullen en el  Reial  Decret-  Llei  
20/2011,  de  30  de  desembre,  pel  qual  el  Govern  Central  incrementa  el  10%  de  l'IBI  de 
naturalesa urbana per als anys 2012 i 2013. Així mateix, s'han incorporat en capítol 1 i capítol 2 
d'ingressos, els increments d'impostos aprovats pel Govern local anterior del Partit Popular, que 
es recollien en el 'Pla d'Ajust' aprovat el 29 de març de 2012. Mesures que van ser aprovades 
amb els únics vots a favor del Partit Popular.

Respecte  a  la  reclamació  administrativa  al  pressupost  presentada  per  D.  Alberto  Bañuls 
Navarro, amb DNI 73905304W, basada en l'omissió del crèdit necessari per al compliment de 
les obligacions adquirides per l'Ajuntament com a conseqüència de l'acord plenari de data 28 
d'abril  de  2011  respecte  a  la  urbanització  Aigua  Blanca  IV,  segons  informe  del  TAG 
d'urbanisme, en data 4 d'octubre es conclou que “només als efectes d'una quantificació del cost 
econòmic necessari per a la finalització de la urbanització, el grau de compliment del referit  
acord  plenari  de  28  d'abril  del  2011  i  la  seua  projecció  als  pressupostos  municipals,  està 
directament vinculat als informes i estudis recentment contractats i que, a data de hui, no consta 
que hagen sigut elaborats.” Així mateix consta que “El resultat que donen els informes finals  
que emeten aquestes empreses serà el que determinarà amb el suficient grau de certesa, el cost  
econòmic que haurà d'afrontar-se per a la finalització de les obres d'urbanització d'aqueix sector 
i procurarà a l'Ajuntament el punt de partida per a determinar, basant-se en la vigent normativa,  
el percentatge de tal cost que haja d'assumir l'Ajuntament i els propietaris i, posteriorment, la 
contractació d'una tercera empresa que es faça càrrec de la finalització de la urbanització”. Per 
la qual cosa a la vista de lo exposat en l’informe del TAG es proposa DESESTIMAR aquesta 
al·legació.

Respecte a les al·legacions presentades per D. Juan Fuster Piera són semblants a les 4 últimes 
presentades per la portaveu del Grup Popular i no s'acompanya cap documentació que justifique  
allò que s'ha al·legat, per la qual cosa, a la vista d'allò que s'ha exposat en el punt segon de  
l'informe  de  Secretaria  i  Intervenció  es  proposa  DESESTIMAR-LES pels  mateixos  motius 
argumentats en el punt quart i per falta de motivació del que al·lega.
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La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de la Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots), del Sr. Vicent Canet Llidó (representant del Bloc, 5 vots), del Sr. José Salazar 
Cuadrado (representant  de Gent  d’Oliva,  1  vot),  la  abstenció del  Sr.  D.  Blai  Peiró Sanchis  
(representant de Proyecto Oliva, 2 vots), i el vot en contra de la Sra. Teresa Gascón Escrivá, 
(representant del PP, 7 vots) DICTAMINA FAVORABLEMENT la seguent:
PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades contra el Pressupost Municipal de 2012 per 
Sra Mª Consuelo Escrivá Herraiz portaveu del Grup Municipal Popular d'aquest ajuntament, en 
nom propi i en representació de la formació que representa.

SEGON.- Desestimar la reclamació presentada contra el Pressupost Municipal de 2012 per D 
Alberto Bañuls Navarro, a títol personal i en representació dels propietaris que van interposar el  
Contenciós Administratiu al modificat de la urbanització Aigua Blanca IV .

TERCER.- Desestimar les al·legacions presentades contra el Pressupost Municipal de 2012 per 
D. Juan Fuster Piera, domiciliat a la platja de Oliva.

QUART.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici de 2012.

CINQUÉ.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el resum dels capítols del Pressupost 
definitivament aprovat.

SISÉ.- Que es notifique als reclamants el present acord.”

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació s’indiquen:

 Sra. Morell Gómez: “Respecte al pressupost per a l’exercici 2012 s’han presentat, 
com s’ha dit,  al·legacions  per tres vies diferents;  unes a  través de la  Sra.  Maria 
Consuelo  Escrivá  Herraiz,  com  a  representant  del  Grup  Municipal  del  Partit 
Popular; a través de D. Alberto Bañuls Navarro; i de D. Juan Fuster Piera. S’han 
estudiat totes i cadascuna de les reclamacions, en l’informe, tant del secretari, com 
de la interventora, com del TAG d’Urbanisme, de desestimació de totes i cadascuna 
de les al·legacions presentades. Si han consultat l’expedient hauran pogut observar 
que totes les reclamacions han estat desestimades en base a la normativa vigent. Els 
informes són molt clars, no deixen lloc al dubte. Per tant, com no, aquesta regidora 
tot recollint íntegrament la proposta dels informes jurídics, i d’intervenció, proposa 
la  desestimació  de  totes  i  cadascuna  de  les  al·legacions,  i  per  tant  passar  a 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2012.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Respecte de l’aprovació definitiva del pressupost, dir que el 
pressupost, tot i que vulguen ocultar-ho, és nul per dos motius molt clars. En primer 
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lloc,  no  es  compleix  el  principi  d’estabilitat  pressupostària,  tal  i  com  diu  la 
interventora  en  el  seu  informe.  I  això  es  penalitza  per  la  jurisprudència  de  la 
nul·litat. No hi ha suficients ingressos per fer front a despeses per donar compliment 
als  serveis  mínims,  com  l’enllumenat,  i  la  recollida  de  fem.  Resulta  del  tot 
sorprenent com la Sra. interventora, i en segon lloc el Sr. secretari accidental, que a 
més és tècnic en Contractació, contesten a l’al·legació del Grup Popular, referida al 
fet que la revisió dels preus del contracte amb FCC, que puja a més de 480.000 
euros, no estiga `prevista en el pressupost de la forma següent, com que no hi ha 
sentència que ens obligue a pagar-ho, ni ho ha aprovat el ple, no cal posar-ho en el 
pressupost; però senyors jo els diria, de què estem parlant? Em pot dir el tècnic en 
Contractació per a què serveis un plec de clàusules administratives,  que diu que 
l’ajuntament pagarà la revisió dels preus anualment? Per a incomplir-lo. Què passa? 
Que si un proveïdor no va al jutjat no té dret a cobrar? Vull preguntar ací a un i altre 
tècnic, si ara volen contestar, o si el Sr. alcalde els dóna permís per fer-ho, per a què 
serveis una clàusula d’un plec aprovada per aquest ple, que diu que hem de pagar la 
revisió de preus al contractista; si és o no exigible. Respecte de l’enllumenat públic 
ja van fer el mateix en pressupostos d’exercicis anteriors; no tenien prou per pagar la 
llum, i la van incloure en exercicis posteriors mitjançant REX. A qui volen enganyar 
ara? Està clar que no hi ha prou per pagar la llum del poble en les seues previsions, 
però  clar,  havien  de  quadrar  el  pressupost  i  han  pensat  a  fer  el  de  sempre.  El 
pressupost és totalment irreal. No contempla, a més del que he dit, l’execució de 
sentències;  i  a  més,  el  pressupost  aquest  és  irreal,  perquè  hui  s’aproven  dues 
modificacions pressupostàries, que d’entrada el canviaran. Vostés no saben ni per on 
van, ni on volen arribar. Sr. alcalde, agarre el timó fort, perquè el vaixell porta una 
càrrega molt pesada, sentències d’una mala gestió anterior, recordem el cas de Martí 
de  Veses,  molt  recent,  la  permuta  en  el  magatzem  de  Pinocho,  entre  d’altres, 
investigacions  de  la  Fiscalia  pel  cas  d’Aigua  Blanca,  intencions  de  falsejar  els 
comptes  en  els  pressupostos  que  presenten,  intencions  de  fer  de  les  sessions 
plenàries un ràpid, i que ací no es parle res, com li va demanar la Sra. Morell en la  
Comissió d’Hisenda, amb excuses poc clares de comentar-ho en privat i no en el 
plenari, que són coses internes, que el plenari es fa llarg; i saben l’única cos que 
pretenen? Poca transparència, està clar. Desviar l’atenció, i intencions inclús d’algun 
tripulant d’usurpar comandament. Jo li demanaria que posara ordre, perquè les coses 
no me les invente jo. Un exemple seria una sentència, sentències molt clares, molt 
recents, on podem vore per exemple el Tribunal Superior de Justícia de Castella i 
Lleó, va declarar nul de ple dret l’acord plenari de 29 d’abril, pel qual s’aprovaven 
els pressupostos generals  de l’Ajuntament,  del mateix que hem dit,  per a aqueix 
exercici.  La  raó,  doncs  s’havia  vulnerat  el  principi  d’estabilitat  pressupostària. 
Miren, l’ajuntament havia al·legat, tot recolzant-se en un informe de l’interventor 
municipal,  “la  impossibilitat  de  donar  compliment  a  la  Llei  d’Estabilitat 
Pressupostària,  atesa la situació financera  de l’ajuntament.”  És a dir,  senyors,  el 
mateix  que  acaben  de  fer  vostés.  I  allò  intolerable,  Sra.  Morell,  és  falsejar  un 
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document públic. Vosté signa un informe, per tant és seu, de donar compte al ple 
sobre compliment del principi d’estabilitat pressupostària. I és que davall perquè no 
acompanyava  l’informe  d’intervenció  sobre  l’incompliment  d’estabilitat 
pressupostària. Jo els demanaria per favor que deixen de jugar amb el poble i amb el 
ciutadà.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc plantejar que Projecte Oliva manté el seu vot 
d’abstenció al pressupost, seguint el criteri de l’anterior plenari, per les raons que en 
aquell moment vam exposar. Ja vam dir que el pressupost s’havia executat en més 
del 70% del total; un pressupost que s’havia executat per l’anterior equip de govern, 
que era el Partit Popular, i que era un pressupost que venia prorrogat des de 2011. 
Mantenim un vot de confiança a la delegada d’Hisenda. No volem votar en contra. 
No podem votar en contra, ja que Oliva necessita un pressupost per a 2012. Som 
partidaris  de  no  entorpir  la  tasca  de  la  Delegació  d’Hisenda,  i  permetre  que  el 
pressupost seguesca el seu curs. Posar entrebancs al pressupost no ens condueix a 
res. Una vegada es liquide farem la valoració que corresponga, però hui, la nostra 
abstenció és un vot de confiança a la Delegació d’Hisenda. Creiem, i ho pensem 
així, i per això ho diem, que s’han de deixar lluites partidistes, i buscar solucions a 
allò  de  demana  la  ciutadania  d’Oliva.  Rebaixem  el  clima  de  crispació  i  no 
paralitzem l’ajuntament.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que sent conseqüents i coherents amb allò 
que votàrem en el debat de pressupostos, que va ser a favor d’un pressupost, perquè 
pensàvem que, efectivament, com s’ha dit ací, era necessari tenint en compte que 
estàvem ja en el mes d’agost, i fins el moment no havíem disposat, durant aquest 
exercici  de  2012,  d’un  pressupost  per  intentar  ordenar  els  comptes;  segurament 
perquè al  Partit  Popular no li  quadraven els  comptes,  o no tenia  gana d’ordenar 
aqueixos comptes; perquè si no, no s’explica de quina forma. Jo no entraré en debat, 
perquè és perdre el temps. Escoltant la proposta que fa el Partit  Popular, com si 
acabaren d’arribar ací a l’ajuntament; és a dir, que tretze mesos gestionant, i sembla 
ser que amb ell son els ha anat absolutament res, ni cap responsabilitat; per tant això 
és com si un parlara amb la paret aqueixa. I és evident que a aquestes hores tampoc 
està un per a perdre el temps. Quasi com no ha parlat del pla d’ajust, de la pujada 
d’impostos  que  tant  ha  dit;  segurament  és  que  tampoc  se’n  recorda,  o  no  vol 
recordar-se’n el  Partit  Popular,  que tota  aqueixa pujada d’impostos,  d’ací  fins al 
2022, serà conseqüència d’aqueix pla d’ajust, que només es va aprovar amb els vots 
del Partit Popular, de la Sra. Chelo Escrivá. No ho ha dit de moment; no sé si ho 
dirà. És evident que a partir d’ahí ens marquen, no només el pressupost d’enguany, 
sinó els pròxims pressupostos, fins a l’any 2022, estaran marcats, precisament, per 
aqueix  pla  d’ajust,  d’obligat  compliment,  que  va  aprovar  el  Partit  Popular.  Em 
referesc per suposat, altra vegada ho torne a repetir, a la pujada d’impostos i taxes 
municipals. Feia falta un pressupost; el Partit Popular va presentar un esborrany, que 
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si  mirem l’esborrany que presenta  el  Partit  Popular,  i  després  el  pressupost  que 
aprovem nosaltres, la veritat és que hi ha certes diferències; però no tanta per parlar 
d’aqueixa forma. No cal parlar de les 600 factures de la llum que havia deixat el 
Partit Popular per pagar, i un llarg etc. Però bé, tot això s’havia d’ordenar, i s’havia 
d’ordenar a través d’un pressupost municipal que aquest nou executiu, en tan sols 
mes i mig, ha sigut capaç d’ordenar i aprovar aqueix pressupost; cosa que el Partit 
Popular, durant tot el que anava d’any, fins el mes de juliol, durant set mesos, no ha 
sigut capaç d’aprovar aqueix mateix pressupost. Jo ja dic que em sembla que és 
necessari, està ben executat, està ben redactat; a més pràcticament és un pressupost 
més tècnic que polític, perquè la situació és la que és, i els números són els que són; 
la qüestió econòmica és la que és, i tampoc te’n pots eixir, no pots manipular, en el 
bon sentit de la paraula, ordenar un pressupost més tipus polític, seria basant-se en el 
tema d’inversions, que no d’altra forma. És un pressupost limitat; limitat a totes les 
obligacions  que  tenim,  entre  elles  el  pla  d’ajust,  com acabe  de  dir;  però  és  un 
pressupost realista, i com és un pressupost realista, que jo considere que està ben 
ordenat numèricament, ja vaig ¡votar a favor, i ara votaré a favor de desestimar les 
al·legacions que s’ha presentat en contra d’aquest pressupost.”

 Sr. Canet Llidó: “Des de Bloc-Compromís votarem favorablement també aquesta 
proposta d’acord d’aprovació definitiva del pressupost, en coherència amb el que ja 
vam votar en el seu inici a tràmit. I no incidirem en tot el que ja s’ha dit ací, però sí 
que aprofitem l’ocasió per felicitar el treball del Departament d’Hisenda, i de la seua 
regidora delegada al front, per permetre en poc temps, com ha indicat el Sr. Salazar,  
tindre un pressupost sobre la mesa i que intente quadrar, en el mes d’octubre en què 
ens trobem, almenys l’any 2012,  i  acabar  l’any amb un pressupost  aprovat  i  en 
condicions.”

 Sra. Morell Gómez: “La veritat és que la Sra. Escrivá en tots els plenaris ho fa, i a 
mi em sorprén, i no deuria perquè ja sembla el costum, però arriba a sorprendre’m. 
És que diu tantes barbaritat, i li ho dic amb el cor a la mà. De fet s’ha atrevit a dir  
que jo he dit  en les comissions no sé què,  que es fa el  plenari  llarg.  Però a mi 
m’agradaria dir-ho ací, perquè crec que en la Comissió d’Hisenda ho vaig dir a la 
Sra. Gascón, i crec que hi he de dir ací. Li vaig demanar a la Sra. Gascón, com a 
representant del Partit Popular, que si tenia cap dubte respecte dels informes, del Sr. 
secretari, de la Sra. interventora, respecte de les al·legacions que va presentar el seu 
partit, era el moment de fer-ho allí, perquè estaven els tècnics corresponents i podien 
donar-li  algun  aclariment  o  solució  als  dubtes  que  isqueren,  com  també  de  la 
modificació de crèdits respecte dels nínxols que vindrà posteriorment. També li ho 
vaig dir, si tenia cap problema de legalitat, si alguna cosa no quedava clara, que el  
moment i el lloc són les Comissions d’Hisenda, que per això anem allí, a esclarir el 
que calga, que per això estem allí, per a vindre als plenaris amb la feina ja feta. La 
Sra. Gascón no va manifestar absolutament res, per tant crec que les paraules de la 
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Sra.  Escrivá  anaven  en  aqueixa  línia,  que  li  havia  manifestat  que  és  en  les 
comissions on es treballa, i ací al plenari es ve a dictaminar i a votar. És que diu  
coses. El dia de l’aprovació del pressupost ja li vaig dir a la Sra. Escrivá que no 
s’havia  llegit  el  pressupost;  no  se  l’havia  llegit  perquè  si  no,  no  hauria  fet  les 
manifestacions  que va fer  aquell  dia.  hui  ve ací  l’aprovació  definitiva,  i  és  que 
tampoc s’ha llegit el pressupost; si no, no hauria fet les manifestacions que ha fet en 
aquest moment. Vosté, el Partit Popular, ha fet cinc al·legacions, i ha tingut les cinc 
respostes,  tant  del  Sr.  secretari,  com de  la  Sra.  interventora,  desestimat  totes  i 
cadascuna d’elles, motivades, justificades en base a la normativa vigent; i crec que 
això queda prou clar si s’han llegit l’informe. Respecte que no hi ha prou per a llum, 
ni per a subministraments, m’agradaria recordar que respecte del pressupost de l’any 
2011,  la  partida  d’enllumenat  públic  s’ha  incrementat  amb  27.000  euros;  si 
comparem amb l’esborrany que va presentar el Partit Popular, hi ha en enllumenat 
públic  un  increment  de  17.000  euros;  en  centres  escolars  un  25%  més,  en 
biblioteques,  com en esports,  com en administració  general,  un  20% més  per  a 
subministraments, i per a turisme un 500% més. és a dir, nosaltres sí que hem tingut 
en compte la previsió de l’augment de subministraments, i per això en el pressupost 
es veu un increment respecte a l’esborrany que vostés havien fet, i del pressupost de 
2011. També m’agradaria comentar que no està de més, que clar que les coses estan 
malament; no per a Oliva, sinó per a les famílies, i per a tots. Si tan mal haguera 
estat quan governaven, no entenc com es van gastar 16.000 euros en llumetes de 
Nadal. Possiblement, si s’hagueren estalviat els 16.00 euros en llumetes de Nadal, 
tindríem 16.000 euros més per fer pagaments, i per a tindre-ho en compte per pagar 
possibles coses que van eixint, que ara no els tenim perquè vostés van decidir fer 
molt bonica la plaça de l’Ajuntament. Així que els demane un poc de trellat, i de 
coneixement.  I  que  les  coses  es  diuen  amb  pes,  no  es  diuen  per  dir,  ni  per 
entrebancar la tasca tan encomiable que ha fet el Departament d’Intervenció.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc dir  que jo no parlaré de demanat  trellat, 
perquè això és insultar, però el que sí que vull dir és que el Partit Popular no ens 
abstindrem en aquest punt, votarem en contra;  perquè el que volem, simplement, 
amb una abstenció no es dóna un vot de confiança perquè es treballe, es treballa 
quan un veu les coses clares, les estudia, i les porta fins les últimes conseqüències. 
La conseqüència que busca el Partit Popular, simple i planament és que el ciutadà no 
es  veja  matxacat  per  un  pressupost  com  el  que  han  fet  vostés,  i  com  el  que 
recolzaran vostés, i és clar perquè el recolzaran; simplement per això. Anem a vore, 
pujada d’impost; ací ningú recorda qui va firmar el full perquè es fera la revisió 
cadastral? Hem de tornar-la a traure per vint vegades en un saló de plenaris? És que 
ací es diuen les coses, i sembla que als is segons s’esborren els dics durs dels seus 
cervells per donar pas a una altra cosa, més informació. Simplement dir que el Partit  
Popular ens hem llegit molt bé el pressupost, l’hem estudiat  molt bé, encara que 
vosté no s’ho imagine, o vulga dir que no és així; i si no fóra així, ens quedaríem 
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dient boniques paraules en aquest ple, quedant com una plata, i després, amb els 
pressuposts aprovats, i ahí s’ha quedat tot. La cosa no és així. Aquest poble, i el 
ciutadà, necessita un pressupost. Però necessita un pressupost com cal. Necessita un 
pressupost; després amb modificacions pressupostàries, si tan ben fet estava, jo no 
entenc per què en el  punt  dos i  tres hi  ha modificacions  pressupostàries.  No ho 
entenc.  És  que fa riure,  si  tan ben fet  està,  per  què en el  punt  dos i  tres  hi  ha 
modificacions pressupostàries? Que m’ho explique algú. Jo me l’he llegit. I tant que 
m’he  l’he  llegit;  i  tant  que  l’hem estudiat  que  el  Partit  Popular,  per  l’oposició 
constructiva que està fent, el que no permetrà és que el ciutadà i Oliva torne a patir 
el que s’ha patit aquestos anys enrere, dels seus governs i de la forma que tenien de 
fer els pressupostos. I anem a portar-lo perquè si vostés alcen la mà, siga algú que a 
la millor done un cop de maça, amb més poder, per poder dir com es fan les coses. 
Si alguna cosa pretenem és que Oliva tinga un pressupost com es mereix. Perquè 
després no enes veiem matxacats i ens veiem perjudicats. Per tant, el Partit Popular 
votarà que no. I està clar que ho portarem on hàgem de portar-ho. A mi el que em 
sembla és que ací ningú ha llegit l’informe de la Secretaria i Intervenció, que diu 
clarament incompliment del principi d’estabilitat pressupostària. Incompliment. No 
és una altra paraula, és aqueixa. I ací pense que tot el que van fer és llegir l’informe 
de la Sra. Morell, on es complia el principi d’estabilitat pressupostària; però ja els he 
dit per què anteriorment. El que passa és que tinc clar que quedarà escrit, a mi em 
servirà  per  portar-lo  on  haja  de  portar-lo,  però  simplement  per  aqueix  principi 
d’estabilitat que es complia, segons la Sra. Morell, era el donar compte al ple sobre 
compliment. Però en canvi l’informe de la Secretaria i Intervenció no diu això. Diu 
que  s’incompleix,  i  és  clar  que  s’incompleix,  i  cau  pel  seu  propi  pes.  I  el  que 
estàvem dient. Les al·legacions, clar que les han respostes vostés, totes de forma 
negativa;  tant  les  de  les  persones,  els  ciutadans,  que  les  han  presentades  les 
al·legacions, com les del Partit Popular. La veritat és que són uns arguments que 
donen per denegar-les que bé, els ha semblat a vosté així fer-les. No n’hi ha més. I si 
ací s’haguera treballat tots aquestos anys enrere quan vostés governaven, pense que 
haurien  treballat  amb  futur,  amb  mires  de  futur.  I  si  vostés  s’hagueren  gastat 
aqueixos  16.00 euros  en llumetes  de  Nadal,  possiblement,  arribat  el  moment,  li 
haurien servit per a tots els anys. perquè la inversió feta en ornaments de Nadal era 
perquè pugueren quedar-se en aquesta casa i pugueren gastar-se; com els ornaments 
dels balcons; no com les targetes de Nadal que any rere any s’han enviat a tots els 
ciutadans d’Oliva, i que després pareven al fem. Vol que sumem? Vol que li diga el 
que sumaven aqueixes targetes de Nadal? O no cal que li ho diga, perquè com vosté 
sap fer  tant  de  número,  supose que  ja  ho haurà tret,  o  a  la  millor  aqueix  no li 
interessa traure’l, però així es.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Molt breu. Simplement reiterar-nos. Projecte Oliva es reitera en 
la intervenció anterior; per tant, l’abstenció està clara.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo acabaré prompte. Efectivament, em mantinc en el vot 
afirmatiu,  per suposat.  Però només un apunt  en parlar  de la  revisió cadastral.  A 
partir de 2014, segons el pla d’ajust que va aprovar la Sra. Chelo Escrivá i el seu 
grup polític, pujarà a raó de 500.000 euros per any el padró de l’IBI urbana. Amb 
això està tot dit. Anem multiplicant fins a l’any 2022, i a banda de la pujada, que 
també  està  tipificada  en  la  pla  d’ajust,  sumar  aqueixos  500.000  euros  anuals. 
Segurament també és que ve de darrere, no? I per això ella va aprovar gustosament 
la pujada aquesta.”

 Sra. Morell Gómez: “A mi m’agraden les coses clares. Supose Sra. Escrivá que a 
vosté també li agraden les coses clares. Quan nosaltres governem, tots i cadascun de 
nosaltres tenim la nostra responsabilitat,  i cadascú ha d’assumir la responsabilitat 
que  li  correspon.  La  quarta  al·legació  que  vostés  fan,  vostés  al·leguen  la 
inconveniència d’ofegar el ciutadà per l’increment de taxes i multes. Quan jo li dic 
que vosté no s’ha llegit el pressupost, és perquè no se l’ha llegit. Perquè vol que li 
diga quines han augmentat, Sra. Escrivá? Perquè vosté ací no ho manifesta, però jo 
sí que ho sé. Vol que li diga el que ha augmentat? Com vosté no està atenent, i jo li  
conteste, li ho diré. Ha augmentat el 10% de l’IBI de naturalesa urbana, que el seu 
company del Partit Popular i president del govern, Mariano Rajoy, va aprovar, que 
és  un  augment  del  deu  per  cent  per  a  l’any 2012 i  2013.  Li  dic  què  més s’ha 
contemplat en el pressupost? S’ha contemplat en el capítol I i en el capítol II la 
revisió de l’ús de plantes baixes, revisió de disseminats; i el capítol II de l’ICIO, 
inspecció  de  l’ICIO per  50.000 euros.  però  és  que  això  no ho he  dit  jo  com a 
delegada  d’Hisenda;  això  és  el  que  aprovaren  vostés  en  el  pla  d’ajust  que  van 
aprovar el dia 29 de març, amb els vots únics a favor del Partit Popular. No s’ha 
incrementat absolutament res. Res més que no siga el que vostés van aprovar. I si no 
és així, agarren la previsió d’ingressos que hi ha en el pressupost, i em diuen quina 
partida ha anat a l’alça, quan totes, totes, la previsió d’ingressos va a la baixa; totes, 
menys els casaments, que no és que ha augmentat el preu, és que la previsió, en 
funció de l’any passat, és que hi haja més casaments. No hi ha cap més a l’alça. 
Totes a la baixa. Aleshores, Sra. Escrivá, és que no s’ha llegit el pressupost. Per 
això,  cadascú que  assumesca  la  seua responsabilitat.  Vostés  van aprovar  un  pla 
d’ajust amb els únics vots a favor del Partit Popular, i li recorde que amb el vots en 
contra del Partit Socialista; però bé, han d’assumir la seua responsabilitat, i nosaltres 
assumir les nostres. Respecte a l’estabilitat pressupostària, això ja en el plenari del 
mes d’agost vam parlar moltíssim; però l’estabilitat pressupostària per a 2012, 2013, 
2014, i 2015. I tots sabíem quin problema d’estabilitat pressupostària teníem quan 
incorporàvem els romanents; que feia passar d’una capacitat de finançament a una 
necessitat de finançament. Jo crec que si van estar pendents, i van acudir a aqueix 
plenari, supose que s’hauran llegit la documentació; i se’n recordarien que passem a 
una necessitat de finançament durant tots aquestos anys, i fins el 2015 no podrem 
corregir la inestabilitat pressupostària. Però això ja es va parlar ací. De totes formes, 
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tampoc  en  cap  al·legació  que  vostés  han  presentat  ix  res  de  l’estabilitat 
pressupostària,  perquè  això  ja  es  va  tractar  en  el  mes  d’agost  en  el  si  d’aquest 
plenari. I per finalitzar m’agradaria comentar que l’objectiu d’aquest nou govern, i 
d’aquesta Delegació d’Hisenda, ha sigut l’elaboració i aprovació d’un pressupost 
per a l’exercici 2012. Quan arribàrem en el mes de juliol, el govern anterior no havia 
aprovat cap pressupost, i una de les prioritats ha sigut aquesta, que crec que hem 
aconseguit.  El  13  de  juliol  vam  accedir  al  govern;  el  10  d’agost  es  va  passar 
l’esborrany de pressupost a les diverses forces polítiques, o partits polítics;  el 31 
d’agost es va aprovar inicialment el pressupost; el 3 d’octubre arriba l’última de les 
al·legacions,  i  el  15  d’octubre  es  contesten  totes  les  al·legacions,  i  es  proposa 
l’aprovació final. Es pot comprovar que tot s’ha fet respectant els terminis, i sent 
una prioritat per a aquesta regidora. Així mateix és molt important l’entrada en vigor 
d’aquest pressupost, ja que hi ha molta gent pendent d’ell; m’agradaria recordar el 
pla d’ocupació que vam dotar amb 50.000 euros; les ajudes d’emergència destinades 
a l’ajuda a la infantesa, dotades amb 20.000 euros; també les obres de l’Hort de 
Palau, amb una consignació pressupostària, que el Partit Popular no va preveure, 
amb 20.000 euros. I també l’augment, recorde, ja ho he dit abans, de les partides 
dedicades  al  subministrament.  Tot  això  d’entre  altres,  fa  necessària  la  seua 
aprovació definitiva, i per la meua part, com a delegada d’Hisenda, traslladar les 
felicitacions  a  tot  el  Departament  d’Intervenció,  per  la  premura,  per  la  seua 
dedicació, i per tot el temps que li han dedicat tant ací a l’ajuntament, com en les 
pròpies cases.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels/ de les Regidors/res Sr. 
Salvador Fuster Mestre, Sra. Francisca López Fernández, Sr. José Vicente Santacatalina 
Sanchis, Sra. María Inmaculada Mañó Peris, Sra. Rosa María Soria Escrivá, Sra. Ana 
María Morell Gómez, Sra. Rosanna Torres Pérez, Sr. Vicent Canet Llidó, Sra. Imma 
Ibiza Cots, Sr. José Salazar Cuadrado; y el Sr. Alcalde David González Martínez; amb 
el vot en contra dels/de les Regidors/res Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz, Sr. José 
Jesús Aparisi Romero, Sra. María Virginia Cotaina Verdú, Sr. Vicente Fermín Morera 
Romaguera, Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, Sr. Salvador Escrivá Tormo, Sra. Teresa 
Gascón Escrivá,i amb l’abstenció dels/de les Regidors/res Sr. Blai Peiró Sanchis i Sra. 
Yolanda Pastor Bolo, i per tant, per 11 vots a favor (6 del Grup del Psoe, 4 del Grup 
Bloc-Compromís  i  1  de  Gent  d’Oliva),  7  vots  en  contra  (Grup  Partit  Popular)  i  2 
abstencions (Grup Proyecto Oliva), ACORDA:

Primer.- Desestimar  les  al·legacions  presentades  contra  el  Pressupost  Municipal  de 
2012, per la Sra. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Municipal Popular 
d’aquest Ajuntament, en nom propi i en representació de la formació que representa. 
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Segon.- Desestimar la reclamació presentada contra el Pressupost Municipal de 2012 
per D. Alberto Bañuls Navarro, a títol personal i en representació dels propietaris que 
van interposar el Contenciós Administratiu al modificat de la urbanització Aigua Blanca 
IV.

Tercer.- Desestimar  les  al·legacions  presentades  contra  el  Pressupost  Municipal  de 
2012 per D. Juan Fuster Piera, domiciliat a la platja d’Oliva.

Quart.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici de 2012.

Cinqué.- Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  el  resum dels  capítols  del 
Pressupost definitivament aprovat.

Sisé.- Que es notifique als reclamants el present acord.

SEGON.  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS E/04/2012

Vist  l'expedient  número  E/04/2012  de  modificació  de  crèdits  mitjançant  crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent.

Resultant  que,  analitzades  les  despeses  específiques  i  determinades  que  es  pretenen 
cobrir amb els crèdits extraordinaris no permeten que la seua realització es demore a 
exercicis  futurs,  així  com que les  baixes  proposades  no  pertorben  la  prestació  dels 
serveis, havent-se motivat en la Memòria de data 4 d'octubre del 2012 la necessitat de 
realitzar una sèrie d'inversions en equipament informàtic considerable com la compra de 
dos nous servidors que permeten la instal·lació de la versió 2.0 de TAU així com acabar 
de desenvolupar el projecte de modernització de l’administració.

Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 
177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d'Execució del pressupost 
finançat amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els  respectius  serveis  (36.1.c),  segons  es  fa  constar  en  la  memòria,  tot  això  de 
conformitat amb el que disposen els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l'informe de la Intervenció municipal, de data 4 d'octubre del 2012, en el qual es fa 
constar que l'aprovació d’aquesta modificació està subjecta als  mateixos  tràmits  que 
l'aprovació  del  Pressupost,  tal  com consta  en la  Base  9.1,  per  la  qual  cosa  la  seua 
aprovació  correspondrà  al  Ple  de  la  corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa d'Hisenda i Béns municipals.
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Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
10 d’octubre de 2012, va eemtre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre la 
modificació pressupostària de referència.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Com de ben fet està el pressupost que acabem d’aprovar, 
que ja tenim una modificació en el  punt número dos; mire com de ben fet,  Sra. 
Morell.  I  per continuar en aquest punt, i  també ve a compte.  Sap per què es va 
aprovar un pla d’ajust, Sra. Morell? Perquè vostés van desbalafiar sense control, i el 
vam haver de fer en entrar; val? Els qui governaven eren vostés; per tant vam haver 
de fer el pla d’ajust que vam haver de fer, per tal que les persones a les quals vostés 
compraven, sense control, ni mesura, pugueren cobrar. I li recorde que el préstec del 
pla  d’ajust,  per  poder pagar  als  proveïdors,  es va aprovar  per  unanimitat.  Li  ho 
recorde Sra. Morell. S’havia d’aprovar per majoria; i si no li ho pregunta a la Sra. 
interventora. Quan nosaltres entrem, els qui s’havien gastat els diners havien sigut 
vostés, sense control, desbalafiant. I si no mire les sentències que tenim damunt del 
cap. Mire les sentències. Respecte al punt aquest de la modificació pressupostària, 
d’aquest pressupost tan ben fet, ja tenim ací una modificació pressupostària, no té 
cap sentit aprovar una modificació d’un pressupost que al moment, en aquest mateix 
moment d’entrar en vigor, la modificació ja no recau sobre el pressupost anterior 
sinó sobre el que s’aprova definitivament en aquest mateix plenari; el que acabem 
d’aprovar  en  el  punt  u.  L’acaben  d’aprovar  vostés,  per  suposat.  Aquesta  és  una 
mostra que el govern del quatripartit camina sense rumb, a bandades; si tan ben fet 
l’ha fet vosté, Sra.  Morell,  i  tantes congratulacions,  el que no entenc és per què 
tenim ací una modificació pressupostària. No ho entenc. Jo el que tinc clar és que 
des del  departament,  els  tècnics  el  que fan és el  que el  polític  mana que facen. 
Aqueix és el problema; el vertader problema greu. El que li dic, vostés caminen 
sense rumb, i a bandades. Hui aproven un pressupost i ja estan modificant-lo. O no 
està  modificant-lo?  Hi  ha  una  falta  de  previsió  que  es  va  visible  en  aquestes 
actuacions.  També  recriminem  que  no  utilitzaren  els  diners  del  pla  E  per  a  la 
modernització del govern local, com van fer molts ajuntaments, que era una de les 
destinacions  possibles  del  pla  E;  que ara vulguen que gastem en modernització, 
quan ni tan sols s’ha aprovat una planificació per implantar el sistema a què ens 
obliga la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; doncs 
per a això estava el pla E. La Sra. Imma Ibiza va dir que això no ens costaria res.  
Ella  el  que  volia  dir,  supose,  és  que  a  ella  no  li  costaria  res,  perquè  les  seues 
decisions arbitràries a ella no li costen res de prendre, ja que té per costum actuar de 
forma desordenada.  Però a la  resta sí;  i  el  poble ha de pagar.  Ara al  voltant  de 
26.000 euros  i  després  vorem si  ha  resultat  o  no,  perquè  com he  dit,  no  hi  ha 
planificació. Per cert, farà un procediment de contractació, o contractarà a dit? Ja 
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estan assabentats vostés, Sr. alcalde, Sra. regidora Imma Ibiza, que Oliva té Wifi? 
Supose que ja s’han assabentat, perquè ja han cridat perque Oliva tinguera Wifi, i ja 
els han dit que això ho va demanar el Partit Popular, i que ja tenim Wifi. Ja tenim 
clar que quan insultaven al Partit Popular amb aqueixa famosa frase de mentidera 
compulsiva, doncs a qui retornen aqueixes mentides; que utilitzaven aqueixa famosa 
frase que ja ha fet molt famosa la Sra. Morell d’embruta, embruta que alguna cosa 
queda; doncs bé, simplement dir que vagen a acabar d’assabentar-se de com fer les 
coses ben fetes que Oliva té Wifi, promesa del Partit Popular, promesa complida, i 
molt satisfets; perquè si alguna cosa ha fet el Partit Popular ha sigut treballar per al  
ciutadà.”

 Sra. Ibiza Cots: “Bé; per parts. Modificació pressupostària. En la partida de turisme 
hi ha un romanent que no un remans, al voltant de 26.000 euros, que només poden 
utilitzar-se  per  a  inversió.  Aqueixes  inversions,  hui  per  hui,  en  turisme,  no  es 
preveuen, no es consideren; en canvi sí que ho són per a la partida nova, la nova 
àrea que s’ha creat, que és de modernització. Evidentment portem anys arrossegant 
aquesta quantitat de diners, i ara hem decidit, perquè una prioritat d’aquest govern 
és el tema de la modernització. No veig on està el problema. No és més despesa, 
simplement és canviar-la d’un lloc a un altre, perquè considerem que ahí li podem 
donar més eixida a aqueixos diners que no en el tema de turisme, que realment ja 
portaven anys i no s’utilitzaven per a res, perquè turisme està ben dotada. Si haguera 
pogut gastar-los per pagar les factures que teníem en R, de turisme, que va deixar el 
Partit Popular, possiblement ho hauria fet perquè realment no sabem com hem de 
pagar  aqueixes  factures  en  R;  ni  com  hem  de  pagar  una  factura  de  CIVA 
Comunicaciones, de 18.000 euros i escaig, que no sabem absolutament res d’ella; ni 
què és, ni què no és. Ni les tècniques, ni algun regidor de Turisme del Partit Popular; 
però bé, la qüestió és que pense que aquestos diners estaran millor invertits en el 
tema de modernització, que no en turisme, que portem anys amb aqueix romanent 
ahí, i que no els invertirem. No es poden utilitzar per a despesa corrent. Aleshores, 
jo no sé la Sra. Escrivá quina valoració fa de mi, ni el que pensa, ni el que deixa de  
pensar; però jop no prenc decisions arbitràries. Puc dir que el pla E es va gastar els 
diners  en  modernització;  concretament  en  el  que  és  carpeta  del  ciutadà,  i  altre 
programari que sí que venia i sí que està a l’ajuntament. En aqueix sentit, pel que fa 
a les aplicacions informàtiques, estan i es van invertir tal com van vindre els diners 
en el tema de modernització. Què va passar? que els servidors que hi ha actualment 
a l’ajuntament no tenen la capacitat suficient per poder llançar la carpeta del ciutadà. 
Per tant, com que no sóc arbitrària, ni prenc decisions arbitràries, i sí que s’ha fet un 
bon  estudi  de  què  és,  i  quines  són  les  necessitats,  i  quines  són  les  estructures 
tecnològiques que fan falta a l’ajuntament; simplement fan falta tres servidors més, 
que arranquen com cal i que tinguen la potència que cal, per poder fer funcionar la 
carpeta del ciutadà. Els diners del pla E estan ben invertits, i estan, i ara falta dotar 
d’infrastructura tecnològica, tres servidors que es virtualitzaran ací a l’Almàssera, 
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que podran fer que funcione la carpeta del ciutadà. Un altre dels inconvenients pel 
qual no funcionava la carpeta del ciutadà, no és perquè no arranque sinó perquè no 
tenia suficient capacitat per albergar-se en un servidor virtual. Jo intente parlar a 
nivell d’usuari, perquè sé que algú té dificultat en el vocabulari informàtic, pel tema 
de les pacs i tal; però en realitat és un pac, és un conjunt de necessitats i d’accessoris 
informàtics que faran falta i que s’ubicaran, encara que estiguen virtualitzats, que 
vol dir que els tres aniran en un, a l’Almàssera. I per un altre costat anirà un servidor 
virtual, que no estarà ací a l’ajuntament, del qual ja s’ha contractat un espai més 
ample perquè puga funcionar la carpeta del ciutadà, que estarà connectat amb totes 
les aplicacions que tinga l’Ajuntament d’Oliva, tant de comptabilitat, de tributació, 
com qualsevol aplicació informàtica, i per això calia contractar un espai molt més 
gran, que ja s’ha fet. Tots aqueixos diners que sí que hi ha un pressupost, hi ha  
pressupostos,  no sabem encara  a  qui  se  li  donarà,  nin  a  qui  ni,  perquè  estàvem 
pendents de la modificació pressupostària per saber la quantitat de diners amb què 
comptàvem. Tot açò està ahí, i  està a punt de realitzar-se. Quan s’haja de fer la 
proposta a les empreses, com que ja hi ha diversos pressupostos, i com que açò és 
molt transparent, i qualsevol pot estar assabentat  de quina empresa se li dóna, si 
vosté vol participar, ho pot fer. No hi ha cap inconvenient. Està el pressupost de les 
empreses, i les empreses. Que jo sàpiga, no hi ha cap vinculació d’empreses a cap 
persona en particular. I ningú pren decisions arbitràries en aquest tema, perquè és un 
tema seriós, i és una prioritat d’aquest govern que açò funcione d’una vegada per 
totes. Crec que a vosté, Sra. Escrivá, també li feia molta gràcia que el proveïdor 
sabera a quina altura està l’estat del seu expedient, si cobra, si no cobra, o el que 
tardarà a cobrar. Per tant, ja li dic que això forma part de la carpeta del ciutadà i de 
la  transparència  que  puga  tindre  el  fet  de  dotar  de  modernitzaciò  aquesta 
administració, perquè per a la governança d’aquest poble és necessària.”

 Sra. Morell Gómez: “No és que no s’han llegit el pressupost, és que tampoc s’han 
llegit els informes de les modificacions pressupostàries. Vostés han estat un any en 
el govern; no és la primera modificació pressupostària que ve ací al plenari. No sé 
per  què  se  sorprenen  tant.  No  ho  entenc,  de  veritat.  I  ve  molt  clar,  és  una 
modificació pressupostària per crèdits extraordinaris. I vosté vorà, en tot l’informe, 
tant en el dictamen, que la “modificació que es proposa és un crèdit extraordinari, 
regulat en els articles 177, 35, 38, i 49, 51. RD 500/90/base 9.1 i base 9.6 de les  
d’execució del pressupost.  És que no entenc quin és el  problema que vosté està 
trobant ací. És un procediment reglat. Normativa vigent. S’ha complit amb totes els 
informes.  S’ha  complit  amb el  reglament,  en  el  tràmit,  en  la  temporalitat.  S’ha 
complit amb tot, i vosté el que li agrada és entrebancar la feina, i entrebancar el que 
estem fent, per a dir i donar un caràcter de poc transparent, que ací no sé el que 
estem fent.  És un tràmit  normal,  que s’ha fet;  sempre s’ha fet.  Vosté  l’ha fet,  i  
nosaltres el fem. Per què? Perquè la llei, i la normativa, diu que el podem fer. Per 
què el fem així? Perquè és el que diu la normativa. No el que diu la Sra. Morell, és 
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el que diu la normativa. I vostés, si tenen dubte, ja li vaig dir a la Sra. Gascón, que 
en  la  Comissió  d’Hisenda  estava  la  Sra.  interventora  perquè  vostés  li  feren  les 
preguntes que consideraren, i que la Sra. interventora els esclarira el que vostés no 
tenien clar. Però que vinguen ací a dir que no tenen clar com es fa un procediment 
d’una modificació pressupostària per crèdits extraordinaris, no ho entenc. Mire, van 
a vore a la Sra. interventora després, o demà, i que li ho esclaresca. I si no vénen al 
despatx del PSOE, que jo estic allí tots els dies, i els ho esclariré de forma privada; 
però no entenc quin és el problema que vostés porten ací; tant en aquest punt com en 
el punt de després. Està totalment regulat; amb informes avalat. La normativa diu 
com s’ha de fer una modificació pressupostària per crèdits extraordinaris; quant de 
temps ha d’estar publicat, les al·legacions que es poden presentar, i el termini. No sé 
quin problema tenen, de veritat, a banda d’entrebancar i de fer les coses més difícils. 
Una altra cosa, i una altra explicació no li trobe.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc manifestar que Projecte Oliva no porta la gestió 
del pressupost; nosaltres, Projecte Oliva porta dos delegacions, Indústria, i Consum; 
i per tant aqueixes són les nostres responsabilitats de cara a la ciutadania. Per tant 
vull  deixar  clar  que  a  mi,  i  a  la  regidora  Yolanda  Pastor,  se’ns  haurà  d’exigir 
responsabilitat sobre les delegacions que nosaltres assumim. En aquest cas nosaltres 
mantindrem el vot d’abstenció. Confiem en el bon fer de la regidora de Turisme, i a 
més  de  Modernització  de  l’administració,  que  és  la  mateixa,  i  per  tant  ella  ha 
establert aqueix criteri; considera que en les seues partides pot fer-ho i deu fer-ho; i 
nosaltres  ho respectem.  Igual  que respectem el  tema,  sí  que lamente  que ne les 
partides de les delegacions que Projecte Oliva ha assumit, com ara Consum, també 
ens hem trobat la sorpresa que l’anterior corporació, del Partit Popular, tenim ahí 
una factura penjada des del mes de febrer, que ni tan sols es va fer la reserva de 
crèdit  correponent;  cosa  que  lamentem,  i  això  sí  que  és  una  exigència  i  una 
responsabilitat que la regidora de Consum ha d’assumir davant el proveïdor que la té 
per cobrar. Per tant, en aquest cas el nostre vot serà abstenció; i reitere que li donem 
confiança  a  la  delegació  d’Hisenda,  i  a  la  delegació  de  Modernització  de 
l’Administració Local, i de Turisme. Però a nosaltres, que només se’ns exigesca la 
responsabilitat de les delegacions que portem i assumim.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que també, com no pot ser d’altra forma, 
votaré  a  favor,  tenint  en  compte  que  Gent  d’Oliva  ja  vam  votar  a  favor  del 
pressupost. Però és que a més, estem parlant d’una modificació pressupostària, que 
això  és  alguna  cosa  molt  habitual,  no  només  en  aquest  pressupost  sinó  en  tots 
pressupostos que s’han aprovat en aquest ajuntament; totalment legal; i per tant jo 
no sé quins fantasmes es veuen per ahí que no sé;  en tots  els  pressupostos que 
s’aproven,  al  llarg  de  l’exercici  és  fàcil  que  es  facen  vàries  modificacions 
pressupostàries, per anar adaptant el pressupost a la nova realitat, o a la necessitat 
que en aqueix moment  ha sorgit. Per tant jo no veig res estrany, és totalment legal, i 
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es pot fer perfectament. Jo des d’ací vull felicitar, efectivament, la mesura que ha 
pres la regidora de Modernització de l’administració, perquè efectivament, a banda 
que és totalment legal el que estem fent, és una partida que estava ahí i no se li 
donava cap ús econòmic, i per tant el que ha fet, amb bon criteri, ha sigut distribuir 
aqueixos diners perquè, precisament, tots el ciutadans i empresaris d’aquest poble 
tinguen més fàcil l’accés a l’administració, fins i tot des de casa, a través d’internet. 
Per tant, des d‘ací, l’única cosa que puc fer és aplaudir, no entrebancar com el Partit 
Popular, que una vegada i altra, contínuament, està intentant entrebancar  la gestió 
d’aquest nou executiu. Per tant em sembla que li fa un flac favor al ciutadà d’Oliva; 
en lloc de facilitar, entrebancar. Per tant, en aquest aspecte, jo vote a favor, perquè a 
més pense que és necessari, i amés no s’estaven utilitzant, com ja s’ha explicat, no 
ho  repetiré  per  no  fer-ho  més  llarg.  Per  tant  el  que  s’ha  de  fer  és  precisament 
gestionar;  i  açò  és  una  forma  de  gestionar,  i  per  tant  si  hem  apostat  per  la 
modernització, que l’administració estiga més pròxima al ciutadà, ho hem de fer; si 
no, no val a dir-ho. Ací no només ho fem, que ens ho creiem. I volem que el ciutadà, 
des de sa casa, des de qualsevol lloc tinga més fàcil l’accés, o qualsevol gestió amb 
l’ajuntament.  per tant,  l’única cosa que pic  fer és felicitar  la Sra.  Imma Ibiza,  i 
també per suposat la Sra. regidora d’Hisenda, pel treball que ha fet fins ara amb el 
pressupost municipal, i  també a la tècnica d’Intervenció,  que en temps rècord ha 
sigut capaç d’exposar un pressupost molt realista.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo pense, que no sé si ho haurà dit als seus companys de 
govern,  jo  pense  que  algú  ja  li  ha  dit  que  el  que  vosté  pensa  implantar  és  un 
programa per a milionaris; que qui el tenia se l’ha llevat de damunt, i que vosté ara 
diu jo el pose, total, per a què. També ha parlat d’una factura de CIVA, que ni tan 
sols el regidor Turisme sap de què va, ni els tècnics. Mire, Sra. Ibiza, quan vosté es 
referesca a un regidor del Partit Popular  faça-ho en conseqüència. Li ho demanaria 
per favor, perquè aquestos regidors  saben tot el que han treballat, i com ho han fet; i 
si vostés que tan presumeixen de comunicació  i de transparència el que hagueren fet 
és parlar,  així com es pensen i ignoren  que Oliva no té Partit Popular, que cap 
ciutadà d’Oliva ha votat al Partit Popular, sabrien el que és, on està, i de què va. 
Però embruta, embruta, que alguna cosa queda. Vosté ara s’acaba d’acollir al lema 
de la seua amiga Ana Morell. I estiga tranquil·líssima; jo valoracions personal de la 
seua persona,  la  veritat  és  que ni  m’interessen;  les  faig  del  treball;  i  del  treball 
perquè vull que estiga ben fet, perquè ahí fora tenim uns ciutadans on m’incloc, i 
després paguem les seues males gestions, la seua forma d’actuar. I no em parle d’un 
bon estudi que té vosté, que no sé on està, ni l’hem vist, però clar com  el Partit 
Popular no existeix, ni els ciutadans que voten el Partit Popular tampoc existeixen. 
Perquè els fa falta una planificació; i no ho dic jo, ho diu la llei 11/2007. Ho dic 
perquè  se  n’assabenten.  Estiga  tranquil·la,  pot  parlar  tranquil·lament  quan  es 
dirigesca a la meua persona, un vocabulari informàtic amb un nivell prou elevat. I 
després, això que em preocupava a mi tant, sí, em preocupava que els proveïdors 
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pugueren saber en quin estat estaven les seues factures; i no pugueren arribar per a 
després tindre  sobrecostos, pagaren interessos; però bé, ja em van dir que això es 
feia. Ja m’ho van dir. Ara resulta que no, o que no o podien vore. Jo no sé, perquè  
també recorde  que el  Partit  Popular,  farà  cosa  d’un mes  o dos,  va  demanar  un 
informe, que si això estiguera que se’ns fera un informe al respecte, i no l’hem vist.  
Per  tant,  no sé.  I  també dir-li  que vosté  va  estar  en la  reunió que  es  va fer  en 
diputació on s’explicava allò de la Wifi, i les prestacions que tenia, i fins i tot, tot el 
que repercutirà en benefici, i que si vostés saben aplicar-ho repercutirà,  en benefici 
per a l’administració pública.  Però si no es va assabentar bé de tot el que es va 
explicar allí, jo li demanaria que se n’assabentara, perquè ens abaratirà, i més que 
abaratir, el que vosté pretén pagar, això ja ho tenim gratuït. I després, jo no sé si ací 
hauria de dir-li a vosté, ja que parla de fractures, factures; anem a lligar-ho ja que 
parlen tots de factures. Vol que ho lliguem amb les factures aqueixes d’esport? Que 
segons no s’havia deixat ni un duro? Però a la millor el Sr. regidor d’Esports que hi 
havia abans li ho podria explicar. Està clar que si vostés agarren i els lleven, per 
posar-los a un altre lloc, i diuen que ja no estan ahí. Sí, Sr. Fuster agarre el micro, i  
alce’s, així, possiblement impactarà un poc més.”

 Sr.  alcalde: “Sra.  Escrivá,  li  demane  respecte  per  als  regidors  d’aquesta 
corporació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo respecte molt sempre.”   

 Sr. alcalde: “Li demane respecte per als regidors; per a tots els regidors  d’aquesta 
corporació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde. Jo respecte.”

 Sr. alcalde: “Li ho reitere, Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo no sóc qui m’ha donat un qualificatiu per baix de la sola 
de la sabata, com ha fet la Sra. Morell amb mi, i a vosté li ha semblat perfecte. Per 
tant, vull dir-li que aqueixes factures, vam estar parlant-ho i mirant-ho molt bé amb 
el gerent esportiu,  i el regidor d’Esports. Sí, sí; vosté per a dir que no queda, ho 
lleve, ho pose en un altre lloc, i dic que no n’hi ha. És alguna cosa tan fàcil com 
això, que és el que vostés han dic, i diuen i publiquen per ahí, i gual que les factures  
de la Sra. Virginia, i totes aqueixes coses tan transparents, tan ben fetes, i que vostés 
volen que arriben al ciutadà.”
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 Sra. Ibiza Cots: “Li torne a repetir que hi ha; anteriorment es va comprar, va vindre 
uns diners d’una subvenció, hi havia uns programes i uns programari que està ací, 
en aquesta casa. Que es va intentar posar en marxa i no va funcionar en el seu dia, 
perquè la infrastructura tecnològica no era la suficient. Per tant, ara la carpeta del 
ciutadà, que és el que va vindre en l’anterior corporació municipal,  no en el seu 
govern sinó en l’anterior, tot això està. No funcionava, perquè no teníem el material 
tecnològic  necessari.  Hui  el  tenim,  el  tindrem;  i  és  el  que  intenta  l’àrea  de 
Modernització, que es tinga el material necessari perquè la carpeta del ciutadà, que 
donarà transparència i agilitat a aquesta administració, estiga funcionant. Per altra 
banda,  ja ho ha fet vosté en la primera intervenció, i per respecte he volgut callar, i 
ara ho ha fet en la segona intervenció i ha parlat de la Wifi. Jo estava com a regidora 
de Modernització, en la reunió que es va fer la setmana passada en la diputació; i li 
explicaré, Sra. Escrivá. La Wifi no l’ha portat ni vosté, ni el Partit Popular a aquest 
poble. La Wifi és un conveni que es va aprovar en acord plenari en febrer de 2009, 
que es diu “La dipu sona. València província Wifi”. A hores d’ara jo sí que estic 
molt assabentada   del que es va dir en aquella reunió; es va executar la primera fase 
en 2010, cosa que vosté no s’ha assabentat. Ací hi ha Wifi; en l’ajuntament d’aquest 
poble  hi  ha  Wifi.  Hi  ha  dues  antenes  col·locades  en  la  primera  fase  que  es  va 
realitzar de la diputació. Aqueixes dues antenes s’utilitzen en aquest moment, des 
d’aleshores, des de 2010, per la Policia Local d’aquest ajuntament. Després li diré 
una altra cosa; allò es va aturar en el seu dia, no va continuar en el seu moment, 
precisament perquè l’operador va fracassar. A hores  d’ara tindran un operador nou, 
que espere que funcione bé, estem segurs que funcionarà bé; i sí hi ha molt bona 
perspectiva que ara funcione tot. Indra serà l’empresa que col·locarà les aplicacions 
informàtiques, que navegaran per la xarxa Wifi, a una amplada de banda superior a 
30 megues. Per tant, estic més que assabentada tecnològicament del que es va dir en 
aquella  reunió;  qui  sembla  que  no  estava  assabentada  va  ser  vosté  que  estava 
asseguda a segona fila, i no va ser capaç de vore el contracte amb les poblacions de 
la província de València en 2010, convenis que hi ha signats des de 2009 amb la 
Diputació  de  València.  “La  dipu  sona.  València  província  Wifi.”  Aqueix  és  el 
mateix conveni que va firmar la legislatura passada, anterior  al seu govern. Pensava 
que anava a ser un poc més decent i no deixar de dir tonteries, perquè això ix a la 
llum i sap tot el món que vosté no va fer aqueix conveni.”

 Sr. alcalde: “Sra. Ibiza. Per favor.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Novament  aquesta    regidora  aguanta  els  insults  dels 
membres  del  govern.  Sempre  he sigut  molt  decent.  Gràcies.  Jo pense,  i  anem a 
parlar ací clarament, que vostés tenen l’obsessió claríssima que aquest Partit Popular 
no ha fet res. Mire vosté, quan el Sr. alcalde li crida al diputat José Manuel Haro, 
per demanar-li cita, i parlar-li de la Wifi d’Oliva, jo pense que ja li diu que això ja 
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està perquè Oliva ja ho té. Mire, per molt que haja anat per plenari, per molt que 
hagen passat, per molt de rollo, si aquest partit en el govern no haguera estat, i això 
ja ha eixit la foto publicada, del Sr. diputat José Manuel Haro, amb la meua persona 
que jo vaig anar a demanar que Oliva entrara en la primera fase, i Oliva és dels vuit  
pobles que han  entrat en aquesta primera fase; val? Perquè Oliva, el ciutadà tinga 
Wifi. I estava molt assabentada. I jo quan vaig a una reunió em pose al lloc que 
considere per poder estar molt més atenta a tot el que es diu. Perquè al cap i a la fi 
estic fent és assabentar-me per als ciutadans d’Oliva, poder vindre i transmetre, o 
poder anar a demanar. Ni més, ni menys. Per tant, vosté torne a demanar cita amb el 
Sr.  diputat  José Manuel  Haro,  que els  reba,  i  que els  diga,  i  si  vosté  de veritat 
després vol vindre i dir la realitat quina és, diga per què Oliva ha entrat, és un dels 
vuit pobles que  ha entrat en la primera fase. D’acord? Diga-ho. I si vol dir que no 
ho hem fet, em fa igual. Diga-ho. A mi el que realment m’importa és que Oliva ho 
té.  I  sé  per  què  ho  té.  I  si  vosté  vol  dir-me indecent,  com m’ha dit,  i  tots  els 
desqualificatius, endavant senyora, endavant.”

 Sr. Fuster Mestre: “La veritat és que no pretenia intervindre en aquest plenari; però 
s’ha parlat de dues qüestions que jo recorde perfectament, una d’elles perquè estic 
sofrint-la en aquest moment,  que en parlaré  després,  i  l’altra,  perquè la  regidora 
Imma Ibiza ja ho ha comentat,  va ser en febrer de 2009 que va haver un acord 
plenari  per  unanimitat  de  tots  els  grups  que  conformaven  en  aquell  moment 
l’ajuntament, d’adhesió a la xarxa Wifi. Però va haver també, posteriorment, una 
reunió en 2010, on no figurava la Sra. Escrivá com a regidora, ni com a alcaldessa 
d’aquest ajuntament, on es va comprometre la Diputació Provincial, reunió per  cert 
en una de les sales de l’IVAM i  allí  la diputació es va comprometre que Oliva 
tindria la xarxa Wifi el més aviat  possible. Per cert,  hi havia una exregidora del 
Partit Popular en aquella reunió, que ja no forma part de l’actual Grup Popular. Per 
esclarir-li un poc la qüestió. De totes formes els recorde que continuem sense tindre 
Wifi. I l’altra qüestió és, com s’ha comentat, jo no tinc cap problema. Quan vulguen, 
on  vulguen,  a  l’hora  que  vulguen,  parlem d’esports,  i  de  la  partida  d’esports,  i  
d’aquelles persones que en el seu moment, quan ostentaven la regidoria d’Esports, o 
quan governaven vostés, van decidir canviar algunes partides. Parlem i esclarim la 
situació; i així els explicarem a aquelles empreses, i aquelles activitats que no es 
poden pagar, quan es va decidir el canvi d’aqueixes partides. Per tant els emplace 
que quan vulguen, torne a repetir,  parlem d’esports; de partides econòmiques, i de 
tot allò que calga d’esports.”

 Sr. alcalde: “Siga molt breu, per favor. Hem doblat ja el torn d’intervencions. Siga 
breu Sr. Escrivá.”
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 Sr. Escrivá Tormo: “Jo reiterar que estic disposat en qualsevol  moment a seure i 
parlar d’aqueixes partides d’esports, que s’han canviat o que no s’han canviat. A dia 
de hui aquest  exregidor d’Esports no té absolutament idea que aqueixes partides 
s’hagen canviat.”

 Sr.  alcalde: “Per  tornar  al  tema,  i  per  acabar,  jo  com  a  alcalde  vull  donar 
l’enhorabona a la regidora Imma Ibiza, sé que està fent una magnífica tasca, sé que 
està  treballant,  i  que  ben  prompte  començaran  a  vore’s  els  resultats,  i  per  tant 
l’emplace  que  continue  treballant  així.  Sabem que la  modificació  pressupostària 
havia de ser d’aquesta forma. Incorporar aquestes partides al pressupost nou hauria 
implicat, com s’explica en els informes, i com sabem els qui portem ja un temps en 
l’administració, que s’haurien hagut de finançar de recursos ordinaris, uns ingressos 
que estan molt curts com sabem, i per tant aquesta era la via per fer-ho  possible. Per 
tant també, en aqueix sentit les coses s’han fet bé, Sra. Morell. Sra. Ibiza, l’emplace 
a continuar treballant per tal de posar en marxa la modernització de l’administració 
local, i també per posar en marxa la Wifi, anunciada fa mesos com si ja fóra una 
realitat per a la ciutadania, i que efectivament encara no està en marxa. Confiem que 
això es pose en marxa, perquè serà una cosa bona per al poble.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, amb els vots afirmatius dels regidors 
Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, 
Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza 
Cots,  Sr.  Salazar  Cuadrado,  i  del  Sr.  alcalde,  David  González  Martínez  (11  vots 
favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 del Grup Bloc-Compromís, i 1 
del Grup Municipal Gent d’Oliva), el vot en contra dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, 
Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, 
Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá (7 vots en contra del Grup Partit Popular), i  
l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (2 abstencions del Grup 
Projecte Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment l'expedient número E/04/2012 de modificacions de 
crèdit extraordinari següent que es finançarà amb baixa de la partida que s'indica:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

92300.6260000 Informació  bàsica  i 
estadística.-  Equips  per  a 
processos d’informació 0 0 25.993,15 25.993,15
TOTAL AUGMENTS 25.993,15
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BAIXES

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

43200.6190077 Turisme.-  Altres 
inversions.  Noves 
infrastructures

0 81,16 81,16 0

43200.6230077 Turisme.-  Maquinària, 
instal·lació i utilatge 0 7.620,80 7.620,80 0

43200.6250077 Turisme.-  Mobiliari  i 
ensers 0 291,19 291,19 0

43200.6400077 Turisme.-  Inversió 
material. 0 18.000,00 18.000,00 0

TOTAL MODIFICACIONS 25.993,15

Segon.- Exposar al públic l'expedient en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
província durant 15 dies hàbils a comptar de l'endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant  a disposició del públic  la documentació corresponent  i  podent,  durant aquest 
termini els interessats presentar reclamacions davant del Ple.

Tercer.- En  el  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  termini,  es  considerarà 
definitivament aprovat l'acord provisional.

Quart.- L'acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada haurà de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la província.

Cinqué.- De l'expedient definitivament aprovat es remetrà una còpia a l'Administració 
General de l'estat i de la Comunitat Autònoma.

TERCER.  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS E/05/2012

Vist  l'expedient  número  E/05/2012  de  modificació  de  crèdits  per  mitjançant  crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinats que es pretenen cobrir 
amb  estos  crèdits  extraordinaris,  no  permeten  que  la  seua  realització  es  demore  a 
exercicis  futurs  així  com que  les  baixes  proposades  no  pertorben  la  prestació  dels 
serveis, havent-se fet constar en la Memòria de data 4 d'octubre del 2012 la necessitat 
que existeix en el municipi d'Oliva de realitzar nous nínxols davant la demanda dels 
veïns,  no  podent  haver  executat  noves  unitats  des  de  l'any  2009  i  considerant  que 
actualment  s'estan  ocupant  el  Quart  nivell  a  l'espera  de  l'execució  del  projecte 
d'ampliació  del  Cementeri  municipal  per  a  procedir  al  seu trasllat,  per  la  qual  cosa 
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resulta necessari l'execució de nous nínxols sense que les obres corresponents puguen 
demorar-se a exercicis futurs.

Considerant que, en data 19 de setembre es va emetre un informe del TAG d'Urbanisme 
en què es fa constar respecte a aquest projecte que “té un marcat interés social que es 
justifica  pel  fet  de constituir  un servei  públic  de  necessària  prestació  i  que,  a  més, 
almenys  en  el  cas  concret  d'aquest  municipi,  no  presta  de  forma  alternativa  per  la 
iniciativa  privada”  i  continua  precisant  que  (...)  “els  terrenys  i  instal·lacions  que 
conformen el cementeri municipal han d'assimilar-se, urbanísticament, als elements que 
pertanyen  a  l'ordenació  estructural,  no  adscrivibles  a  cap  concret  sector  o  àrea  de 
repartiment  i,  en  aquest  sentit,  resulten  enquadrables  en  les  finalitats  o  actuacions 
d'interés social que es regulen en l'apartat a) de l'article 259.2 de la Llei 16/2005, de 30 
de  desembre,  Urbanística  Valenciana.  Finalment  assenyala  que  “en  conclusió,  el 
funcionari  que  subscriu  considera  que  les  obres  compreses  o  previstes  en  el  referit 
projecte d'ampliació del cementeri Municipal, vénen dotades del caràcter d'interés social 
legalment  necessari  per a possibilitar  el finançament  a través de fons provinents del 
patrimoni  públic  del  sòl,  per  la  qual  cosa l'aplicació  de fons  del  PPS resulta,  per  a 
aquesta finalitat, ajustada a la legalitat vigent”.

Considerant que les modificacions proposades són crèdits extraordinaris, regulat en els 
articles 177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d'Execució del 
pressupost finançat amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa no 
pertorba els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de 
conformitat amb el que disposen els articles 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l'informe de la Intervenció municipal, de data 4 d'octubre del 2012, en el qual, a la 
vista de l'informe del TAG d'Urbanisme, s'emet informe favorable sobre la modificació 
proposada.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
10 d’octubre de 2012, va eemtre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre la 
modificació pressupostària de referència.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Pressupost molt ben fet; Sra. Morell, moltíssimes gràcies, 
també estem molt agraïts de com de bé l’ha fet vosté. Punt número tres, una altra 
modificació  pressupostària.  La  proposta  d’acord  que  es  porta  hui  al  plenari,  no 
s’ajusta a dret pels següents motius. I li agrairia i li demanaria, Sr. secretari,  que 
comprove que s’està enregistrant, i després li diré per què. Va a utilitzar-se com a 
prova i com al·legació. La proposta d’acord que es porta hui al plenari no s’ajusta a 
dret pels següents motius. Incompleix la legislació estatal. La Llei del Sòl estatal 
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estableix  en  el  seu  article  38.2  que  els  béns  dels  patrimonis  públics  de  sòl 
constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts mitjançant alienació dels 
terrenys que els integren, es destinaran a la conservació, administració i ampliació 
del  mateix,  sempre  que  es  financen  despeses  de  capital  i  no  s’infringesca  la 
legislació  que  els  siga  aplicable,  o  als  usos  propis  de  la  seua  destinació. 
S’incompleix també la legislació autonòmica,  l’article 259 de la Llei  Urbanística 
Valenciana, diu que els béns i recursos que integren el patrimoni públic de sòl, així 
com els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació, permuta o cessió de terrenys i la 
substitució  de  l’aprofitament  corresponent  a  l’administració  pel  seu  equivalent 
econòmic,  hauran  de  destinar-se  a  la  construcció  de  vivendes  sotmeses  a  algun 
règim de protecció pública o a altres actuacions d’interés social. L’informe del Sr. 
Antonio Mansanet diu que les obres que es pretenen finançar amb el producte de la 
venda d’una parcel·la del patrimoni públic del sòl, tenen un marcat caràcter d’interés 
social que es justifica pel fet de constituir un servei públic de necessària prestació; i 
que a més a més, almenys en el cas concret d’aquest municipi no es presta de forma 
alternativa per la iniciativa privada. Doncs bé, no té res a vore que els cementeris 
siguen un servei públic de necessària prestació, amb l’interés social que s’exigeix en 
l’article 259.1 de la Llei Urbanística Valenciana; en paraules del Tribunal Suprem 
diu “la llei ha volgut, i vol, que el patrimoni municipal del sòl funcione com un 
patrimoni separat;  és a dir com un conjunt de béns afectes al  compliment d’una 
finalitat determinada; finalitat que ací no és qualsevol de les que les corporacions 
han de perseguir segons la legislació del règim local, articles 25 i 26 de la Llei de 
bases  de  Règim  Local,  sinó  l’específic  i  concret  de  previndre,  redreçar  i 
desenvolupar  tècnicament  i  econòmicament  l’expansió  de  les  poblacions.  I  ha 
volgut, i vol expressament, amb una claredat elogiable que el producte de l’alienació 
de terrenys del patrimoni es destinen, no a qualsevol finalitat per lloable i raonable 
que  siga,  sinó  a  l’específic  de  la  conservació  i  ampliació  del  mateix  patrimoni 
municipal del sòl.” Per tant, el fet que el producte de la venda d’una parcel·la del 
PPS  a  un  servei  mínim  obligatori  és  perfectament  irrellevant,  als  efectes  de  la 
legalitat  dels  acords  que es proposen.  D’altra  banda,  els  usos  d’interés  social,  o 
d’utilitat pública, a què s’han de destinar els ingressos del patrimoni públic del sòl, 
han d’estar definits en el planejament,  segons estableix l’article  251.1 de la Llei 
Urbanística Valenciana. Això no significa, contràriament al que es diu en l’informe 
urbanístic, que els elements integrants de l’ordenació estructural no adscrivibles a 
cap sector concret, o àrea de repartiment, es puguen obtindre amb els ingressos del 
patrimoni  públic  del  sòl.  El  que  vol  dir  és  que  l’instrument  de  planejament 
corresponent ha de contemplar expressament que aqueixos usos d’interés social, o 
d’utilitat pública, seran finançats amb els ingressos provinents del patrimoni públic 
del sòl. Cosa que no es justifica en l’acord que ens proposa la Sra. Ana Morell. A 
més he de dir que les al·legacions ja les fem ací, en el plenari, i que consten en acta 
perquè anem a impugnar l’acord en via judicial, i es tinguen en consideració. He de 
dir que tornen a equivocar-se amb el PMS. Que no escarmenten, fins i tot després de 
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la sentència de la permuta amb Oliva-Nova. Que si ho fan tornaran a fer pagar al 
poble  la  seua  errada.  Ací  tenim  arguments  de  pes,  els  acabem  de  llegir.  Són 
arguments que l’acord és il·legal; i demane a tots els socis de govern, que abans de 
votar, s’ho pensen un poc.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement per matisar algunes confusions que s’han manifestat 
en l’exposició anterior. Primer de tot dir que, efectivament, l’article 38.2 del RDL 
2/2008, que parla de la noció i de la finalitat del PPS, ací va referit a la conservació, 
administració i ampliació del PPS. I això, aqueixa fórmula és el que vam utilitzar 
justament  per  a  la  modificació  pressupostària  que  vam  votar  juntament  amb 
l’aprovació inicial del pressupost, per a destinar els diners a la parcel·la de la família 
Martí  de  Veses,  i  per  a  les  quotes  que  li  corresponien  a  l’ajuntament  com  a 
propietari del deu per cent de l’aprofitament del sector d’Aigua Blanca IV. Quan 
anem  per  la  via  del  38.2  podem  fer  el  que  vam  fer  en  aquella  modificació 
pressupostària. En aquest cas concretament no anem per la via del 38.2 sinó per la 
via  del  39.1 del  mateix  RDL 2/2008,  que  parla  de  que els  béns  i  recursos  que 
integren  necessàriament  els  patrimonis  públics  de  sòl  en  virtut  del  disposat  en 
l’apartat  1 de l’article anterior, s’hauran de destinar a la construcció de vivendes 
subjectes a algun règim de protecció pública. Podran destinar-se també a altres usos 
d’interés  social.  Aqueixos  altres  usos  d’interés  social  es  regulen  a  través  de  la 
normativa urbanística autonòmica, concretament en aquest cas a través de la LUV, 
en  el  seu  apartat  259,  en  el  punt  1,  en  tots  els  ítems  que  relaciona.  Que  la 
modificació que va haver recentment en la Llei 1/2012 de la Generalitat Valenciana, 
el que permetia és que sense tindre la suficient quantitat de vivenda d’utilitat pública 
en una població,  sense haver-ho de justificar  necessàriament es podien dedicar a 
altres  finalitats  d’interés  social  els  diners  del  PPS,  sempre  que  es  raonaren 
adequadament, i s’ajustaren als ítems que apareixen en l’esmentat article 259 de la 
LUV. Concretament aquesta modificació pressupostària que ara ve a plenari s’ajusta 
efectivament  a  un d’aqueixos  ítems  del  259 de la  LUV,  i  efectivament  això  ha 
d’estar  definit  en  el  planejament,  com indica  l’article  258.1  de  la  LUV que ha 
esmentat la Sra. Escrivá. Però ahí també cal incidir en una matisació important, que 
definir en el planejament, això s’ha de fer a través dels instruments de planejament 
que la pròpia legislació autonòmica valenciana té previstos, que es preveuen a través 
de l’article 38, que parla dels instruments de planejament de caràcter especial, i que 
són concretament els plans generals, els plans parcials, els plans de reforma interior, 
els plans especials,  els catàlegs de béns i espais protegits, i  també els estudis de 
detall. I a banda d’això, en l’article 39 de la LUV es plantegen els instruments de 
planejament de caràcter temporal, econòmic, i de gestió, que són dos, els programes 
per  la  desenvolupament  d’actuacions  integrades,  i  els  programes  per  la 
desenvolupament  d’actuacions  aïllades.  Aqueixos  que  acabe  d’esmentar  són  els 
instruments  de  planejament.  En  cap  cas  una  ordenança  és  un  instrument  de 
planejament. Una ordenança és un instrument d’ordenació, com indica el capítol II 
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de la mateixa LUV. Per tant, la modificació pressupostària que es presenta ara a 
plenari ve perfectament justificada perquè el sòl en què està construït el cementeri 
municipal  està  previst  dins  del  pla  general  de l’any 1982,  com a  sòl  dotacional 
primari.  Per  tant,  l’ampliació  que  es  pretén  fer  dels  nínxols  del  cementeri,  està 
prevista en el  planejament  d’aquesta ciutat  a través del Pla General d’Ordenació 
Urbana vigent en l’actualitat, de l’any 1982.”

 Sra. Morell Gómez: “És que sempre que tenim una modificació de crèdit anem a 
tindre el mateix problema, i el dubte, i la incertesa de deixar ací, com si estiguérem 
fent il·legalitats. Aquesta regidora quan porta ací les propostes les porta avalades 
amb els informes jurídics, que és com ha de ser, i sempre ha fet cas, i farà cas a la 
conclusió de l’informe. De tot el que ha dit la Sra. Escrivá, jo llegiré crec que el més 
important que és l’informe que ha fet el TAG d’Urbanisme, de 19 de setembre, que 
estava inclós en l’expedient de la modificació de crèdit; li l’ensenye perquè si no 
saben quin és mirant un poc l’encapçalament podran vore quin és l’informe que va 
annex a la modificació de crèdit.  Diu, “en conclusió,  el  funcionari  que subscriu, 
considera que les obres que es comprenen o es contemplen en el referit projecte 
d’ampliació  del  cementeri  municipal,  estan  dotades  del  caràcter  d’interés  social 
legalment necessari per possibilitar el seu finançament a través del fons provinent 
del patrimoni públic del sòl. Per la qual cosa l’aplicació de fons del PPS resulta per 
a aquesta finalitat,  ajustada a la vigent legalitat.”  I  per tant,  com ací  cadascú és 
responsable del que ha de fer, nosaltres som responsables i farem cas a l’informe 
que fan ací. No vull que pense, Sra. Escrivá, que no tinc en compte la seua opinió, ni 
el seu pensament,  perquè no és així. Però vull que entenga que vosté sempre ha 
manifestat ací que vosté és mestra. I jo crec que ni la Sra. interventora, ni el TAG 
d’Urbanisme, li diran a vosté com s’han de donar les classes, perquè aqueixa és la 
seua feina, i per això vosté és professional en aqueix àmbit. Però també vull que 
entenga que vosté, o almenys per a la meua opinió, no té la professionalitat  que 
puguen tindre el secretari, o la Sra. interventora, o el TAG d’Urbanisme, que són 
professionals  de  la  matèria.  I  la  meua obligació  és  fer  cas  a  allò  que  diuen els 
professionals de la matèria. I els professionals de la matèria en aquest àmbit diuen 
que és legal, i que l’ús és el que es contempla en la llei; i per tant la proposta que es 
porta ací està avalada per uns informes jurídics, que ens diuen que és legal el que 
anem a fer ací en aquest moment, baix la consciència i la responsabilitat de tots i 
cadascun dels regidors que estem ací. Per tant li demane que no intente embrutar el 
que  està  tan  clar.  També  m’agradaria  recordar-li  que  ja  la  Sra.  Gascón  en  la 
Comissió d’Hisenda, i en aquest mateix punt recorde, li vam dir a la Sra. Gascón si 
tenia cap dubte de la legalitat respecte a aquest punt i respecte a la modificació de 
crèdit; perquè no volia, o no tenia interés, d’anar una altra vegada a un plenari i que 
s’intentara embrutar uns informes tan específics i tan clars com aquestos. La Sra. 
Gascón  no  tenia  res  a  dir  al  respecte.  Torne  a  demanar  que  siga  al  si  de  les  
comissions  on  s’esclaresquen  els  temes  jurídics  i  de  legalitat.  Per  això  aquesta 
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regidora, com el Departament d’Intervenció, com el secretari, com tots els serveis 
jurídics van a les comissions amb els informes corresponents. I ja tenim cura d’anar 
i que tot estiga clarament visualitzat. Els demane que per favor s’ho miren abans de 
les comissions, i a les comissions es va amb la feina feta. I ací es comprova, es 
corrobora i es dictamina. Res més.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Després de vore el debat sobre legislació, i sobre sentències 
d’alguns tribunals, superiors de justícia,  jo simplement vull recalcar que Projecte 
Oliva votarà a favor d’aquesta modificació, però tenim una raó, com s’ha dit adés, 
molt clara. Confiem perfectament en els plantejaments i els informes que fan els 
tècnics municipals, de la casa. De fora es podran debatre, o no; però els de casa, en 
principi, mentre ningú no ens demostre el contrari, s’ha de confiar. Hi ha una cosa i 
un argument que és el bàsic de Projecte Oliva, i és el que ha decidit que votem a 
favor. Ací ens diu, i ho llegiré textual “la necessitat  que existeix en el  municipi 
d’Oliva de realitzar nous nínxols, davant la demanda dels veïns, i no havent pogut 
executar  noves  unitats  des  de  l’any  2009,  i  considerant  que  actualment  s’està 
ocupant  el  quart  nivell  a  l’espera  de  l’execució  del  projecte  d’ampliació  del 
cementeri municipal per a procedir al seu trasllat; per la qual cosa resulta necessari 
l’execució de nous nínxols, sense que les obres corresponents puguen demorar-se a 
exercicis  futurs.”  Per  a  Projecte  Oliva  aquesta  és  la  base  per  la  qual  nosaltres 
votarem  que  sí.  Aquesta,  lligada  a  l’article  259  de  la  LUV,  que  ens  dóna  la 
possibilitat  de  fer-ho.  El  ciutadà  ho  necessita,  el  poble  ho  necessita,  nosaltres 
votarem que sí.,” 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo trobe que és de sentit comú, davant d’una imperiosa 
necessitat;  o és que hem d’acabar soterrant els nostres veïns en el cementeri  del 
poble del costat? És evident que no. Des de l’any 2009, com posa l’informe, i ha dit 
ja  el  portaveu de  Projecte  Oliva,  tenim carència  de nínxols.  Hem de  deixar  els 
nostres  familiars  morts  en el  quart  nivell,  per  poder,  el  dia  que hi  haja  nínxols, 
traslladar-los. Per tant no podem demorar, ni un dia més, aquest fet. Estem parlant 
d’un interés social clar i ras. Què més interés social que poder soterrar dignament els 
nostres  morts?  I  a  més  tenint  en  compte  que  hi  ha  dos  informes  dels  tècnics 
municipals que avalen aqueixa possibilitat,  perquè és totalment legal. La mateixa 
Llei Urbanística Valenciana a través de l’article 259, també possibilita i ho deixa 
ben clar. On volen vore els fantasmes? Què és el que volem? Entrebancar la gestió? 
I a més una demanada tan clara com estan demanant els nostres veïns, que ja no hi 
ha nínxols. I per tant, tenint la possibilitat de poder fer nínxols nous, com no ho hem 
de fer? Com podem donar l’esquena, en base a no sé quins articulats, i no sé quantes 
coses més que fa esment la mateixa portaveu del Partit Popular; la veritat que tots 
ells, la majoria d’ells incerts pel que s’ha rebatut ací. Com hem de demorar aquest 
fet, tenint la possibilitat de poder construir aqueixos nínxols? És impossible. Això 
no tindria cap sentit, i menys comú. Per tant, aplicant el major dels sentits, que és el 
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comú, s’han de fer aqueixos nínxols, perquè a més la llei  ens ho possibilita,  els 
informes són totalment favorables, i per tant, com tenim la possibilitat de fer-ho, 
anem a fer-ho; anem a fer-ho perquè és una demanda social del poble d’Oliva. I ja 
està bé d’intentar posar bastons a la roda inútilment, intentar que no es faça res ací a 
Oliva perquè com jo no governe, em referesc al Partit Popular, que s’ature tot, que 
es faça tot pols, i que els veïns d’Oliva ja s’apanyaran. No; no s’apanyaran, mentre 
que ací puguem solucionar els problemes de la nostra ciutadania anem a fer-ho; i per 
tant es poden solucionar els problemes, es pot solucionar aquest problema tenint en 
compte que la mateixa Llei Urbanística Valenciana ho possibilita;  i els mateixos 
informes dels tècnics d’Urbanisme i d’Intervenció, així ho diuen. Per tant, clar que 
sí;  ni  un  segon  m’ho  he  pensat.  Per  tant  votaré  que  sí  a  aquesta  proposta  de 
modificació de crèdits extraordinaris, perquè a Oliva es puguen construir nínxols, 
que ja és hora; ja va sent hora que hi haja nínxols com Déu mana, per poder-los 
utilitzar per als nostres difunts.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo m’alegraria que la Sra. Morell també haguera fet cas de 
l’informe  d’incompliment  del  principi  d’estabilitat  pressupostària  presentat  per 
Secretaria-Intervenció,  cosa  que  no ha  fet,  i  diu  que  fa  cas  a  tots  els  informes. 
Recordar així de mode anecdòtic,  que el meu fill és qui té sis anys, jo en tinc 48. 
Per tant no cal que em lletrege la paraula legalitat.  Val? Si me la diu seguideta 
l’entenc perfectament. No cal que la lletrege. I a vore; sí, els tècnics fan informes, 
però hem vist ací molts informes a la carta. I si no els recorde els d’Aigua Blanca. 
N’hi ha de tots els colors, haguts i per haver. De tots els colorets; com que se n’han 
fet tants, ací sembla que un ja no sen recorda del que va fer l’any passat, o fa cinc  
anys, i ara en fa un altre de diferent; però bé. Jo també m’agrada confiar molt en els  
tècnics; però de vegades ací amb qui no s’ha de confiar és en els polítics el que 
diuen als tècnics que facen. I això és el que fa el Partit Popular; i el Partit Popular no 
vol  obstruir.  I  és lamentable  i  patètic  que s’intente  parlar  de morts,  quan estem 
parlant de nínxols. Això és lamentable. I si alguna cosa es vol fer, una modificació 
pressupostària  per poder fer nínxols, que res té a vore en soterrar els nostres morts, 
que es faça ben feta. Que es faça com cal. Simplement i plana. I ací no és obstruir,  
ací és fer les coses com cal,  i  ben fetes, perquè després els plats  trencats no els 
pague, com sempre, qui els ha pagat   fins ara, el ciutadà. Així que jo no sé, perquè 
ací hi havia qui abans desconfiava moltíssim, se sentia enganyat, mol enganyat. Jo 
no sé si se sentien enganyats o estaven fent un teatre. I ara resulta que tot; doncs bé,  
tot va així, tot va bé, i tot és fenomenal, i ací es fa tot així, i ací s’informa el ciutadà,  
i  ací,  no  sé,  li  preguntaria;  potser  la  contestació  a  aqueixos  ciutadans  de  les 
al·legacions, que també les han presentades, els han ensenyades, les han enviades ja? 
Perquè ara se’ls acaben de passar pel folre. Les han enviades? Pense que són molt 
respectables.  Són ciutadans.  Que tenen tot  el  dret  de presentar al·legacions,  però 
també tenen tot  el  dret  que se’ls  conteste  del  que vostés  han previst  respecte  a 
aqueixes al·legacions. S’han envaït aqueixes al·legacions, les contestacions? S’han 
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enviat? És que m’agradaria saber-ho. M’agradaria saber-ho; i Sr. Canet, jo tinc molt 
clar els articles a què he fet referència; els tinc molt clars. Vosté ha fet esment d’uns 
altres. Doncs a mi em sembla perfecte. També m’agradaria que fórem un poc més 
conscients   amb qui està fora en el carrer, patint, i que pel fet que una cosa faça olor 
a  Partit  Popular,  vostés  ja  siguen  totalment  reacis  a  fer  les  coses  com  estan. 
D’acord? Per tant, anem a treballar, anem a treballar i a fer les coses; però a fer-les 
ben fetes. Perquè els plats trencats d’ací dins no els paguen els d’ahí fora.”

 Sr. Canet Llidó: “Molt breument. Simplement dir-li que els articles que jo he fet 
esment  són  els  mateixos  que  ha  dit  vosté.  L’única  cosa  que  millor  interpretats 
probablement. I també dir-li que jo sí que veig certa relació entre nínxols i morts.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament lamentar que alguns companys de corporació fan 
judicis  de  les  decisions  dels  companys.  Jo  entenc  que  nosaltres  hem  pres  una 
decisió; creiem que és la correcta; a qui no li semble bé, simplement ha d’anar al 
jutjat i impugnar aquest acord. Però no crec que siga correcte que un siga ja jutge 
abans que s’escolte, almenys, la decisió.”

 Sra. Morell Gómez: “Anava a sumar-me a la petició que ha fet el sr. Peiró, qui ni 
estiga d’acord, qui tinga algun dubte, sempre pot anar al contenciós administratiu 
sense  cap  problema.  Nosaltres  ja  ho  vam  fer  com a  Grup  Socialista,  crec  que 
qualsevol ho pot fer dins de les seues llibertats. I una altra cosa que és per matisar i 
acabar.  No  es  poden  enviar  les  contestacions  de  les  al·legacions  fins  que  no 
s’aproven ací, en el plenari, que per això s’aproven les propostes de desestimar les 
al·legacions.  Una  vegada  passat  el  plenari,  per  suposat  que  es  contestarà  als 
ciutadans.”

 Sr. alcalde: “El tema està suficientment debatut;  si és una qüestió d’ordre, té la 
paraula.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. secretari; supose que s’haurà assabentat del que hem dit; 
no jutgem, per això el que estava dient-li és que aquestes al·legacions presentades 
ací en aquest moment, nosaltres no som jutges, el jutge ja dictarà sentència, el que 
haja de dictar; que aquestes al·legacions  presentades ací seran ja al·legacions per 
aportar;  per  això  que  constara  en  acta,  i  si  s’estava  realitzant  l’enregistrament 
pertinent. És la pregunta que li faig.” 

 Sr. secretari: “No acabe d’entendre la pregunta.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Quan jo he acabat d’intervindre i de fer els arguments, les 
al·legacions  a  la  modificació  pressupostària  aquesta  última,  havia  dit  que  són 
al·legacions que ja serveixen; presentades ací en el plenari. Que constaren en acta. 
No sé si m’explique.” 

 Sr. secretari: “El que constarà en acta són les intervencions que acaba de fer vosté; 
vosté ho denomina al·legacions, constarà en acta.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí, efectivament. Li he dit abans, si se n’havia adonat, que 
ja són al·legacions. Val? Que independentment del període que s’òbriga, ja estan les 
al·legacions ací presentades en aquest mateix plenari.”

 Sr. secretari: “Això no és així.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Jo  crec  que  sí,  i  m’he  assabentat  abans  de  fer-ho; 
simplement per no deixar que passen quinze dies i perdre més el temps. De totes 
formes, si vol després li ho esclaresc.”

 Sr. secretari: “De totes formes, és una intervenció, que vosté podrà utilitzar després 
i donar-li la forma d’al·legació; però a efectes del plenari és una intervenció.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Bé, després li ho comente a banda si li sembla.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, amb els vots afirmatius dels regidors 
Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, 
Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza 
Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde, David 
González Martínez (13 vots favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 del 
Grup  Bloc-Compromís,  2  del  Grup  Projecte  Oliva,  i  1  del  Grup  Municipal  Gent 
d’Oliva), i el vot en contra dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascon Escrivá (7 vots en contra del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment l'expedient número E/05/2012 de modificacions de 
crèdit extraordinari següent que es finançarà amb baixa de la partida que s'indica:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

16400.6220000 Cementeri.-  Edificis  i 
altres construccions 0 0 256.500,00 256.500,00
TOTAL 
AUGMENTS

 
256.500,00
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BAIXES
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

15120. 6000077 URB. (PMS).- Inversió 
nova en terrenys 0 3.279.031,86 256.500,00 3.022.531,86

                                  TOTAL DISMINUCIONS 256.500,00

Segon.- Exposar al públic l'expedient en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
província durant 15 dies hàbils a comptar de l'endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant  a disposició del públic  la documentació corresponent  i  podent,  durant aquest 
termini els interessats presentar reclamacions davant del Ple.

Tercer.- En  el  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  termini,  es  considerarà 
definitivament aprovat l'acord provisional.

Quart.- L'acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada haurà de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la província.

Cinqué.- De l'expedient definitivament aprovat es remetrà una còpia a l'Administració 
General de l'estat i de la Comunitat Autònoma.

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 secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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