
Minuta núm. 19

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.40 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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. Jesús Aparisi Romero.

 

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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Abans de desenvolupar l’ordre del dia, es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, per favor, una qüestió d’ordre.”

 Sr. alcalde: “Diga.”

 Sra. Escrivá Herraiz:  “En primer lloc disculpar la no assistència del Sr. regidor 
Jesús Aparisi, com bé li va notificar al Sr. secretari en cridar-li, per motius laborals  
no pot assistir. I com a qüestió d’ordre, dir-los que el Partit Popular, almenys en la 
nostra  convocatòria,  no apareixia  la  motivació  que aquest  ple  fóra extraordinari, 
cosa  que  hauria  d’haver  aparegut;  per  tant  ens  agradaria  saber  quina  és  la 
motivació.”

 Sr. alcalde: “Tal com diu el Decret de convocatòria, el caràcter extraordinari de la 
sessió  està  motivat  per  la  necessitat  d’aprovar,  el  més  prompte  possible,  les 
corresponents  modificacions  de  diverses  ordenances  fiscals,  per  tal  que  hi  haja 
temps suficient perquè es puguen publicar i puguen entrar en vigor en la data que 
correspon. Aquesta és la motivació ta, com apareix en el Decret de convocatòria. Té 
alguna qüestió més?”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Vista  la  motivació  que  vosté  dóna,  dir-los  que  és  una 
motivació que cau pel seu propi pes, a causa que si hui es fa aquest ple extraordinari, 
les al·legacions podrien presentar-se fins al dia 28 de desembre, han de comptar que 
el ciutadà té per llei el fet de poder-les presentar en qualsevol de les administracions 
públiques autoritzades, com pot ser qualsevol tipus de finestreta única; per tant, com 
que el dia 29 és dissabte, el 30 es diumenge, el 31 no es treballa, i el dia 1 és festa, 
arribarien a aquest ajuntament el dia 2 o 3 de gener. Per tant, la motivació que acaba 
d’argumentar cau pel seu propi pes. Per tant, pensem que el que són les al·legacions 
és un dret del ciutadà que no es pot llevar.  Per tant és alguna cosa que no s’ha 
contemplat, i que no motiva que aquest ple per a la modificació de les ordenances 
estiga motivat.”

 Sra. Morell Gómez: “Només per afegir, l’any passat el dia 18 de novembre es va 
fer la modificació de les ordenances fiscals de la recollida de fem, i per tant estem 
en el  mateixa  situació  que va  passar  l’any passat,  i  no entenc  encara  en aquest 
moment la intervenció de la Sra. Escrivá. Si l’any passat es va fer i es va complir 
amb el que s’havia de complir, no entenc ara l’exposició de la Sra. Escrivá.”
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 Sr. alcalde: “Jo també,  per acabar,  deixar  clar  que aqueixa sessió també va ser 
extraordinària i no va estar motivada ni en el Decret, ni en la convocatòria, així com 
tantes  altres  sessions  amb caràcter  extraordinari.  I  també  afegir  que  la  regidora 
Imma Ibiza està en una reunió a València, està venint cap ací; tenia previst arribar a 
hora, però s’incorporarà al llarg de la sessió.”

ORDRE DEL DIA

PRIMER.-  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  A  ENTITATS  FESTERES, 
CULTURALS I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’EXERCICI 012, I 
APROVACIÓ  DELS  CORRESPONENTS  CONVENIS  DE COL·LABORACIÓ 
AMB AQUESTES ENTITATS.

Vista la proposta de la regidora d’Hisenda, sobre l’assignació de subvencions a entitats 
festives, culturals i de participació ciutadana per a l’exercici de 2012.

Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
l’atorgament de les subvencions de referència.

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

 Sra. Morell Gómez: “Només volia fer una intervenció per recordar que en aprovar 
el  pressupost  inicialment  en  el  mes  d’agost  ja  ho  vam anunciar,  que  la  partida 
destinada a les subvencions de caràcter festiu, cultural, i de participació ciutadana, 
es voria reduït en un 35% el que és el total i la bossa en general. Som conscients tots 
que la situació de crisi també ha arribat a les arques municipals, i per tant no podíem 
fer altra  cosa que reduir  les subvencions  destinades  a  aquest  tipus de finalitat  o 
objectiu. Totes les distribucions que s’han fet de cadascuna de les associacions o 
entitats,  s’ha  fet  com  s’ha  reconegut  i  està  reconegut  en  el  reglament  de 
subvencions;  i  així  mateix,  el  dia  12  de  novembre  vam tindre  la  Comissió  de 
Baremació, on els partits polítics que van estar presents van poder participar, i tots 
vam coincidir que s’havia complit el reglament, i que aquesta era la proposta que la 
regidora d’Hisenda presentava, com es recull en el mateix reglament.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva recolzarà les subvencions 
a entitats; però sí que volem manifestar un assumpte que vam tractar en la Comissió 
de Baremació i en la comissió on es van dictaminar, en el sentit que considerem que 
el  reglament  que hui està en vigor  deu modificar-se el  més prompte possible,  o 
almenys adaptar-se a la llei de subvencions que hi ha actualment. Considerem que és 
una assignatura que durant els últims anys s’ha arrossegat, i que és el moment de fer 
la modificació en el reglament, per tal d’establir uns criteris on l’ajuntament tinga 
clar quines són les prioritats a donar suport a les entitats. No es tracta només que 
qualsevol entitat presente una subvenció, sinó que també és important que aqueixes 
subvencions i haja uns criteris clars del mateix ajuntament de què és el que busca 
l’ajuntament en les assignacions de subvencions a participació ciutadana, a entitats 
culturals, esportives, i altres. Hem de considerar que aqueix reglament, així ho vam 
manifestar en la comissió, que el més prompte possible es pose mans a l’obra el 
departament corresponent perquè es faça un esborrany i es puga passar al ple el més 
prompte possible, perquè les subvencions del pròxim any ja es regulen amb ell; i 
també seria el moment d’incloure una série d’entitats, que tots sabem que s’estan 
donant  per  conveni,  i  que a  la  millor  s’hauria  d’aplicar  aqueixos  criteris.  Estem 
parlant d’un pla estratègic, crec que es planteja així en la Llei de Subvencions, de les 
prioritats i objectius de per què es donen les subvencions. Hui en dia, tots sabem que 
la  situació  econòmica  de  l’ajuntament  està  per  estalviar;  s’ha  fet  una  reducció 
important en el que són les subvencions, i per això Projecte Oliva ho ha recolzat; 
però considerem que tenim una tasca pendent que és el nou desenvolupament del 
reglament. Per tant aqueix és el nostre prec i la nostra petició de cara a les pròximes 
subvencions i anys en aquest tema.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer.- Atorgar  a  les  entitats  Festeres,  les  subvencions  que  s’indiquen,  que 
s’instrumenten  i  formalitzen  mitjançant  Convenis  de  Col·laboració  amb  cadascuna 
d’aquestes entitats, els textos dels quals consten en l’expedient:

ENTITAT Subvenció Inicial Promoció valencià TOTAL 2012
Junta Central de Moros i Cristians 
d’Oliva

32.691 3.269 35.960

Junta Local Fallera 17.983 1.798 19.781
Junta Central Germandats de Setmana 
Santa

5.5 75 558 6.133

Festes Carrer Sant Vicent 1.531 153 1.684
Junta de Presidents de les Festes del 
Santíssim Crist de Sant Roc d’Oliva

1.339 134 1.473

Junta de Festes Sant Francesc 681 68 749
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La subvenció inicial  ha estat  calculada en funció del pressupost d’activitats,  la base 
social i la rellevància i interés sociocultural.

Segon.- Atorgar a les entitats Culturals i/o de Participació Ciutadana, les subvencions 
que s’indiquen, que s’instrumenten i formalitzen mitjançant Convenis de Col·laboració 
amb cadascuna d’aquestes entitats, els textos dels quals consten en l’expedient
 

ENTITAT Subvenció inicial Promoció valencià TOTAL 2012
Associació  de  Veïns  del  Raval- 
Gerreria

300 30 330

Asociación de Vecinos El Pinet 300 30 330
Ass. Veïns Platges d’Oliva 300 30 330
Bolilleres i Artesans del Fil 335 34 369
Pintors Aficionats 300 30 330
Agrupació Folklòrica Raval i Vila 1.430 143  1.573
Assoc. Artístico Musical d’Oliva 18.683 1.868 20.551
Associació Musical Santa CecÍlia 3.423 342 3.765
Escola d’Estiu Marina Safor 798 80 878
As. Cultural Centelles i Riu-Sec 781 78 859

La subvenció inicial ha estat calculada en funció del pressupost d’activitats i l’oportuna 
ponderació.

Sent les 13.40 h, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Imma Ibiza Cots.

SEGON.-  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  A  ASSOCIACIONS  DE 
SERVEIS  SOCIALS  PER  A  L’EXERCICI  2012,  I  APROVACIÓ  DELS 
CORRESPONENTS  CONVENIS  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  AQUESTES 
ENTITATS.

Vista la proposta de la regidora de Benestar Social sobre assignació de subvencions a 
entitats socials per a l’exercici 2012.

Atés que, la Comissió Informativa de Benestar Social, en reunió que va tindre lloc el dia 
7 de novembre de 2011, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’atorgament de 
les subvencions de referència.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra. Morell Gómez: “També ho he comentat abans, en el mes d’agost, igual que 
anunciàvem que les subvencions de participació ciutadana, festives, i culturals es 
reduirien  un  35%,  també  aquest  nou  govern  va  tindre  el  compromís  d’aquelles 
destinades a benestar social, i als col·lectius més afectats, no patiren una reducció 
tan  severa,  sinó  que  el  conjunt  es  veiera  reduït  en  un  10%,  tot  mantenint  el 
compromís que aquelles subvencions destinades a Caritas, per la seua tasca social 
que fan, no es veieren minvades, ni reduïdes; en aquest moment, ara tots ho han 
pogut  comprovar  que  hem  complit  amb  allò  que  ens  havíem  compromís;  i  al 
contrari,  tenim encara una proposta més positiva al respecte que ens ha portat la 
regidora de Benestar Social; i és que no només hem mantingut el compromís, sinó 
que amb Caritas hem aconseguit augmentar la subvenció destinada a l’associació. 
En 2011 Caritas va tindre una subvenció de 12.500 euros, i  per a enguany s’ha 
incrementat un 12% i té una subvenció de 14.000 euros. S’ha mantingut també, i no 
hem produït cap minoració, en aquelles associacions com la de l’Alzeimer, Romaní, 
la de Fibromialga,  i  Aripando, per la tasca i  pel col·lectiu  a què s’adrecen, hem 
pensat  que  aquestes  associacions  no  han  de  tindre  cap  disminució  de  la  seua 
subvenció, per la seua tasca social que fan amb els col·lectius de ciutadans que més 
estan patint aquesta forta crisi, i per tant aquest nou govern sí que ho ha tingut clar,  
que una de les prioritats són el caràcter social dels nostres pressupostos, que afecte 
el mínim possible, i que puguem recolzar al màxim, dins de les nostres possibilitats 
a aquests col·lectius.”

 Sr. Peiró Sanchis: “únicament reflectir el mateix que hem dit en el punt anterior. 
Que conste en acta també en aquest punt, per no reiterar el mateix, en el mateix 
sentit del reglament que hem dit abans.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Curiosament vostés van convocar una comissió, que deia 
textualment aportar suggeriments per vore com es repartien les subvencions a les 
associacions.  En  primer  lloc  considerem  que  han  estat  aprovats  per  vostés  els 
pressupostos, i ha fet al·legacions el Partit Popular, totes elles desestimades, i aquest 
grup ha  portat  al  contenciós  el  pressupost,  jo  no  sé  quins  suggeriments  els  que 
volien.  Són  únicament  irresponsables;  i  a  més,  si  la  comissió  era  per  aportar 
suggeriments, també de forma molt curiosa, ja tenien el repartiment de les quantitats 
fetes, i a les tres de la vesprada la convocatòria de la comissió notificada. També 
resulta curiós com motiven el repartiment. Sabem que en alguna d’elles, perquè és 
políticament correcte, es fan alguna gràcia a banda de la subvenció, o a alguna altra 
sense  presentar  res  els  munten la  festa  i  també perquè és  políticament  correcte. 
Nosaltres  continuarem  votant  a  favor,  exactament  igual  que  en  el  primer  punt, 
perquè les associacions han de rebre subvenció, però el seu criteri discriminatori, del 
tot incongruent, per la nostra banda pensem que deixa molt a desitjar.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que el dia del barem, que estàvem tots els grups 
presents,  llevat  del  Partit  Popular,  la  Comissió de Baremació,  sí  que s’hagueren 
admés  suggeriments,  com  sempre  se  n’han  admés;  però  a  banda  d’això,  dels 
suggeriments, estem supeditats a un reglament que barema i atorga les subvencions. 
Per  tant,  no veiem per  cap  banda aqueixa  arbitrarietat,  ni  la  festa  que  ens  hem 
muntat  en  l’atorgament  de  subvencions.  L’única  festa  que  he  vist  jo  que  s’han 
muntat han sigit vostés, a través dels mitjans de comunicació, amb algun mitjà de 
comunicació, i per tant ací ningú s’ha muntat cap festa, i menys encara en aqueixa 
comissió. És evident que voldríem també que les associacions tingueren més diners, 
però tots sabem de la situació, com ja s’ha dit ací, i no m’extendré més del necessari 
al respecte. Esperem que la situació canvie, que canvie a millor, i com vaja anant a 
millor  haurem  de  revisar  a  millor  aquestes  subvencions.  per  tant,  lluny  de 
discriminar absolutament a ningú, ni de baremar arbitràriament; ací l’únic que hem 
fet és cenyir-nos a un reglament, que també, com s’ha dit ací, a partir de l’any que 
ve  haurem de  modificar  perquè  bareme millor  i  siguem més  justos,  sobretot  en 
aquelles entitats de més calat social i de més necessitat de cara al ciutadà. Per tant jo 
crec que el millor que pot fer qualsevol representant polític a l’hora de suggerir o 
parlar, és parlar en els llocs on es determina i on es treballa en benefici del ciutadà,  
és en aquells llocs on es barema i s’atorguen les subvencions, i és en aqueixos llocs 
on ha de suggerir, i ha de dir el que haja de dir; i no a bou passat com hui es pretén 
ací. Per tant, continuem treballant en aquest sentit, i esperem que, com he dit, la 
situació  econòmica  millore  i  i  en  tant  que  la  situació  millore,  nosaltres  també 
millorarem les subvencions en aquest sentit.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Si hi ha algun regidor que no escolta, o no entén, el que es 
diu,  doncs  la  veritat  és  que  passa  el  que  passa,  que  no  es  contesta  on  s’ha  de 
contestar. La festa no es munta en la comissió, se li munta a alguna comissió, que és 
molt diferent.”

 Sra. Morell  Gómez: “Pregaria  a  la  Sra.  Escrivá que fóra un poc més concreta, 
perquè no l’entenc. No l’entenc, de veritat. Ací hi ha dos tipus de subvencions que 
són  les  que  s’han  donat  ara,  i  intentaré  esclarir  perquè  a  mi  la  seriositat  i  la 
rigurositat  m’agrada molt;  i  demane el  mateix  ací  al  Partit  Popular.  No sé si  és 
perquè el 12 de novembre es va convocar una Comissió de Baremació, com recull el 
reglament,  perquè ací  tot  està  estipulat  en el  reglament.  El  Partit  Popular  no va 
assistir. No li va interessar, no va voler assistir, no va voler participar, com sí que ho 
van fer tota la resta de forces polítiques. No sé si ara se’n penedeix de no haver 
assistit, però jo crec que allò convenient s’ha de dir allí, al si d’aqueixa comissió el 
que cadascú considere que ha de manifestar. Es va portar una proposta, perquè el 
reglament és molt  clar;  i el reglament diu quines coses es poden subvencionar, i 
quines altres coses no es poden subvencionar. I hi ha un programa informàtic, que 
en funció dels criteris que conté el reglament, es fa la distribució. Aquestes són les 
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que són de caràcter  festiu,  de participació  ciutadana,  i  cultural.  Les  de benestar 
social  es  regeixen per  un altre  article  del  mateix  reglament.  Però és  que aqueix 
reglament el van publicar vostés en novembre de 2011. No entenc per què; no se 
l’han estudiat? No se l’han llegit? I si no els agradava, dons no haver-lo publicat. 
Nosaltres l’hem de complir, perquè així es va publicar en novembre de 2011. I és el 
que hem fet. No s’han fet festetes. I m’agradaria que si s’han fet festetes, em diguera 
on s’han fet les festetes; almenys per poder defensar-nos. Tot s’ha fet d’acord amb 
ell reglament. No és que ho diguem nosaltres, ho avalen, i així donen els suport, els 
tècnics,  que  diuen  que  s’ha  fet  d’acord  amb  el  contingut  del  reglament  de 
repartiment de subvencions. Si a partir d’ahí volem fer una altra demagògia,. Jo els 
demane claredat, perquè si ens diuen el que diuen, que no l’entenc, possiblement li 
puguem respondre o esclarir  el dubte que tinguen. Però fins aqueix moment més 
rigorositat i seriositat que s’ha sigut en aquest procediment, no puc dir-li res mes.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo per aclariment dir-los que els convenis de col·laboració que 
hui passen de benestar social, aquest ajuntament no té cap reglament per a destinar 
els diners; i és una petició que es va fer en la mateixa comissió, que es demana un 
reglament perquè puguem destinar els diners com cal. Perquè hui, els convenis que 
passen,  com  he  dit,  de  benestar  social,  no  tenen  cap  reglament  intern.  És  per 
aclariment.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El dia 12 de novembre no va assistir el Partit Popular, i ja 
ho hem argumentat. I les coses que es fan amb criteri no hi ha penediment. No cal, li 
torne a repetir, plenari rere plenari, que sis anys té el meu fill, no els tinc jo, no cal 
que em lletrege. I ja hem argumentat per què no vam assistir, pel que es veu, tampoc 
ho ha  entés;  ha  sigut  en  la  primera  intervenció.  I  si  el  que  argumenta  el  Partit 
Popular no li agrada, aqueix no és el nostre problema. A més, de veritat, jo estaria 
encantadíssima de vore quin és aqueix programa que se li  posa dins i  reparteix; 
perquè això únicament existeix en les escoles d’un nombre de professorat gran, on 
es posen determinats criteris i fa l’horari del professorat. Per tant, aqueix trasllat de 
l’escola a ací,  respecte  a repartiments,  la veritat  és que m’agradaria  vore aqueix 
programa; m’agradaria vore’l. Perquè l’altre l’entenc perfectament, l’he utilitzat i sé 
com funciona. Però vosté no és la primera vegada que diu aqueix famós programa 
on es posen els diners i ixen repartits  amb uns criteris.  De veritat.  Únicament el 
conec a l’escola, i possiblement qui li haja fet el suggeriment l’utilitza també per 
això, per fer els horaris dels centres, del professorat. Així que si tenen a bé vostés, 
ens posen davant d’un ordinador, almenys a mi, i m’explica aqueix programa que fa 
això.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo encara continue esperant que diga a quina entitat li hem 
arreglat  una festa,  o alguna festa.  No ha contestat  encara.  Esperem que ho diga 
vosté. És que vosté té el costum de deixar caure, crear el dubte, però no esclarir 
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exactament. Vosté no té la gallardia, ni la valentia, de dir a quina entitat associativa 
li hem muntat nosaltres alguna festa. Faça el favor de ser clara; i almenys, si deixa 
caure qualsevol faula, siga capaç d’esclarir-la si li preguntes; de moment encara no 
ho ha fet. I per suposat que si vosté creu que la forma de baremar, de subvencionar,  
no és la correcta, tampoc era la correcta quan vosté era alcaldessa, i es va baremar i 
es va subvencionar totes aquestes associacions que parlem hui. Haver-la canviada en 
el seu moment, o haver intentat canviar-la, que ni tan sols ho va intentar. I ara està 
criticant un sistema que vosté mateix ha utilitzat en el seu moment. No m’estendré; 
no val la pena estendre’s; és evident que no val la pena, és perdre el temps. Però sí  
que  m’agradaria,  i  torne  a  repetir-li-ho,  que ens  diga  a  quina  associació  li  hem 
arreglat la festa. Faça el favor de dir-ho.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Molt breu. Simplement dir que sembla ser que tots els partits, 
tots  els  grups  municipals  votarem  a  favor;  aleshores  no  acabe  d’entendre  les 
argumentacions que es donen, posant en entredit les subvencions que s’han donat. Si 
s’ha  emés  dictamen  de  totes,  i  es  votaran  totes  a  favor;  llevat  que  algun  grup 
municipal decidesca votar ací en contra; no li veig massa raó de ser no tindre en 
compte els criteris, i després dir que s’està regalant. Vull dir, anem a votar-ho tots 
els  grups  municipals.  Per  tant,  jo  crec  que  tot  està  en  base  al  fet  que  aquestes 
subvencions passaran recolzades per tots, i que per al pròxim any intentarem que la 
cosa millore.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Atorgar a les associacions de Serveis Socials, les subvencions que s’indiquen, 
que s’instrumenten i formalitzen mitjançant Convenis de Col·laboració amb cadascuna 
d’aquestes entitats, els textos dels quals consten en l’expedient

NOM DE L’ENTITAT Any 2012
Hogar de Jubilados y pensionistas de Oliva 3.000 €
ASAEM 1.200 €
ASODIF 600 €
Mujeres “Aripando” 500 €
A. Fibriomialgia de la Safor 1.200 €
As. Romaní 1.000 €
Asociación Interparroquial Oliva 14.000 €
Amas de Casa Tyrius 4.500 €
As. Familiars Malalts d’Alzheimer 3.500 €
As. Prominusválidos Psíquicos de la Safor 500 €
TOTALS 30.000 €
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TERCER.- MODIFICACIÓ DE LES ANUALITATS CORRESPONENTS A LA 
SUBVENCIÓ  PER  REHABILITACIÓ  DE  LOCAL  SOCIAL  DE 
L’ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA.

Vista  la  proposta  de  la  regidora  d’Hisenda,  sobre  modificació  de  les  anualitats 
corresponents a la subvenció per rehabilitació de local social de l’Associació Musical 
Santa Cecília.

Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
l’atorgament de les subvencions de referència.

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

 Sra. Morell Gómez: “Aquesta intervenció serà vàlida per al punt tercer i per al punt 
quart, perquè les dues estan subjectes al mateix. L’any 2011 les subvencions que 
s’atorgaven a aquelles associacions per a adquisició de locals socials,  rebien una 
subvenció. La de l’any 2011 estava supeditada a la venda de les parcel·les, que en 
aquell moment no es va produir la venda de les parcel·les, i per tant no es va poder 
liquidar part i donar compliment a la subvenció de l’any 2011. Per tant enguany el 
que hem fet, en el cas de l’Associació Musical santa Cecília, és pagar-li la de 2011 
que no es va fer efectiva, i pagar-li la d’enguany, la de 2012, i així quedar liquidada 
completament la subvenció que se li va atorgar en el seu moment, a l’Associació 
Musical santa Cecília. Ho dic ací, encara que és per al punt posterior, en el cas de la 
que vindrà després, que és la del Natzaré, aquesta només se li farà efectiu la de l’any 
2012, la de 2011 no, i per tant s’allargarà un any més el període per complir amb el 
compromís que tenia l’ajuntament. Ja s’ha comunicat a les associacions; ho entenen, 
no hi ha cap problema, i per tant hui arriben ací a poder complir amb el compromís 
que té el nostre ajuntament.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Procedir  a acumular  per a l’exercici  econòmic de 2012, la quantitat  que li 
correspondria percebre a l’entitat ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA d’Oliva 
durant l’anualitat de 2011, en concepte de subvenció per rehabilitació de local social.

Segon.- Procedir per tant a l’abonament a favor de l’Entitat ASSOCIACIÓ MUSICAL 
SANTA CECÍLIA  d’Oliva,  CIF  G-46.844.270,  de  la  quantitat  de  SET MIL  DOS-
CENTS  EUROS  (7.200  €),  quantitat  que  representa  l’aportació  municipal  de  la 
subvenció atorgada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26-06-2008, pel que fa a les 
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anualitats de 2011 i 2012, a raó per tant de 3.600,00 Euros per anualitat,  donant per 
finalitzada i abonada l’aportació municipal a la subvenció de què es tracta.

Tercer.- Notificar al Departament Municipal de Tresoreria-Intervenció Municipal així 
com a l’Entitat interessada als efectes escaients.

QUART.-  MODIFICACIÓ DE LES ANUALITATS CORRESPONENTS A LA 
SUBVENCIÓ PER ADQUISICIÓ DE LOCAL SOCIAL DE LA “HERMANDAD 
JESÚS EL NAZARENO”. 

Vista  la  proposta  de  la  regidora  d’Hisenda,  sobre  modificació  de  les  anualitats 
corresponents a la subvenció per rehabilitació de local social de la “Hermandad Jesús el 
Nazareno”.
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
l’atorgament de les subvencions de referència.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta  intervenció  serveix per  al  punt  anterior  i  per  a 
aquest, el punt quart. Està clar, estem veient una mostra clara i latent de la mala 
forma de gestionar, arrossegada del govern anterior. Incomplint un acord plenari, 
perquè vostés van pressupostar que ho pagarien de la venda de PMS. Ja li diran al 
ciutadà com de bé feien i continuen fent les coses. Aquesta és una mostra latent; el 
punt número tres i el punt número quatre, de la seua mala forma de gestionar, on van 
incomplir un acord plenari. I perquè no volem que el seu desgavell perjudique ni a 
l’Associació Musical sant Cecília, ni a la Germandat del Natzaré, està clar que el 
Partit  Popular  votarem  a  favor.  Però  ja  els  diem,  és  alguna  cosa  lamentable  i 
patètica”.

 Sra. Morell Gómez: “No entenc com em pot dir això, ni ho pot dir ací, al si del 
plenari. Vosté és part responsable del pressupost de l’exercici 2011. I vosté sap que 
a partir del mes d’octubre tenia tota la llibertat de poder haver fet la venda de les  
parcel·les,  i  complir  amb  el  compromís  que  tenia,  i  que  havia  adquirit  aquest 
ajuntament. No ho va fer per decisió de vosté que governava, no per decisió de la 
resta de partits que estem ací. No entenc com encara tire la culpa al govern anterior,  
d’una cosa que vosté ha estat governant. No ho entenc Sra. Escrivá; de veritat. No 
vull culpabilitzar, ni vull que entrem en debats estèrils que no porten a res; però li ho 

Pàgina: 11



he dit moltes vegades, cadascú que assumesca les seues responsabilitats. Vosté ha 
governant; sembla que ara intenta passar de rapafuig, com si no haguera governat, i 
sí que ho va fer. Ara ens dóna les culpes, vosté no ha tingut culpa de res, no vol 
tindre culpa de res. I vosté és part responsable del pressupost de l’exercici 2011. No 
es  va  fer  la  venda  de  parcel·les.  Vosté  diga  per  què;  perquè  a  partir  del  mes 
d’octubre podia haver complit perfectament amb el compromís que havia adquirit 
aquest ajuntament.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo ja vaig dir, i ho torne a dir, i ho dic en el sí, i amb el no, i 
amb el més, menys i amb el que faça falta del plenari. Ens fem responsables de la 
part que ens toca. El que està clar és que no anem a fer-nos responsables d’alguna 
cosa tan incongruent i tan irresponsable com el que van fer vostés, de posar la venda 
de parcel·les  per  complir  coses amb els  associacions,  com estem parlant  ací,  en 
aquest cas. Recorde allò de l’ordenança; val? Li ho recorde. I també li recorde que a 
conseqüència d’això hem impugnat el  pressupost;  per no fer les coses ben fetes. 
Com volia que jo fera el que considere que és totalment il·legal? Per tant, jo no 
passe de rapafuig per cap lloc. Ni per ací, pel carrer, ni per cap lloc. Recorde-ho. Jo 
no  passe  mai  de  rapafuig  per  cap  lloc;  d’acord?  Per  tant  no  vinga  a  dir  ací  la 
responsabilitat de l’anterior pressupost, perquè totalment responsables de tot el que 
vam fer, d’acord? Per tant, si no es podia fer la venda de parcel·les, perquè vostés 
únicament ho van fer per a eixir del desgavell i quadrar un pressupost, jo el que no 
anava a fer era tragar amb el que vostés van fer. D’acord? Perquè no es combregava 
amb  això,  perquè  no  es  contemplava  perquè  no  hi  havia  ordenança.  Per  tant, 
recorde-ho, totalment responsables de com van fer les coses, i de rapafuig, res.”

 Sr. Canet Llidó: “Encara que ens estem desviant bastant del punt que tractem, però 
sí que m’agradaria puntualitzar algunes de les coses que s’estan dient. Certament la 
subhasta de les parcel·les podria haver-se produït sense cap problema. Una altra cosa 
seria  que  cadascuna  de  les  despeses  que  estaven  assignades  als  diners  que  se 
subhastaven  de  la  parcel·la,  pugueren  o  no  usar-se  per  l’alienació  d’aqueixes 
parcel·les, ja que es tractava de PPS, com s’ha dit. Jo sense informes a la mà no sóc 
capaç de dir si en concret aquest s’enquadraria en aqueixes despeses que es poden 
finançar a través del PMS, o no. Certament no ho sé. Però en qualsevol cas, sí que 
podria  haver-se produït  la  subhasta  de  les  parcel·les,  que  en  cap  moment  es  va 
intentar ni tan sols subhastar-les. Moltes de les despeses que estaven assignades a la 
l’alienació d’aqueixes parcel·les s’haurien pogut produir durant l’exercici de 2011; i 
en  qualsevol  cas,  si  efectivament  es  comprovava  que  determinades  despeses  no 
podien enquadrar-se,  pel  fet  de tractar-se de parcel·les  procedents  del  PPS, i  no 
podien  finançar-se  a  través  de  l’alienació  d’aqueixes  parcel·les,  el  que  hauria 
d’haver-se  fet  és  anul·lar  aqueixa  previsió  de  despesa  i  haver  proposat  una 
alternativa per donar compliment als acords, com un govern responsable.”
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 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Està  clar  Sr.  Canet,  que  discrepem  en  l’ordenança;  és 
alguna cosa que no és nou d’ara. Vostés trenen una opinió, nosaltres en tenim una 
altra;  per  això  vam  ser  conseqüents  amb  la  nostra  decisió  i  el  que  pensàvem, 
argumentant-ho i  justificant-ho amb articulats  de llei.  Ahí  discrepem. El  que no 
discrepem és el que vosté acaba de dir per tornar-ho a esclarir. D’acord? Que està 
clar que independentment, i encara que s’haguera fet la venda, no podia destinar-se 
per pagar subvencions d’aqueix tipus. D’acord? Ahí no discrepem. Vosté acaba de 
donar en el  clau.  Ha completat  perfectament  el  que jo estava argumentant,  li  ho 
agraesc. Però sí que discrepem en l’ordenança, per suposat.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo no m’atrevesc a pronunciar-me. Sense informes no m’atrevesc 
a pronunciar-me si és o no possible. El que sí que era possible era subhastar les 
parcel·les, i moltes de les coses, probablement, jo estic totalment convençut que sí, 
moltes de les coses podrien haver-se finançat, tot i procedir del PPS les parcel·les en 
qüestió que es tractava.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No és que era totalment possible subhastar les parcel·les, 
de fet s’haurien pogut subhastar i s’hauria pogut complir amb el que marcava el 
pressupost; però al Partit Popular, i a la Sra. alcaldessa d’aleshores, al veritat no li va 
semblar bé subhastar aqueixes parcel·les, i va propiciar que una de les empreses que 
fins i tot hauria pogut optar a adquirir alguna d’aqueixes parcel·les, se’n va haver 
d’anar fora d’Oliva, fora del municipi, per fer la inversió, la qual cosa va posar en 
perill la possibilitat que aqueixa inversió s’hauria pogut fer ací a Oliva, i hui no 
només  l’Ajuntament  d’Oliva  disposaria  d’uns  diners,  sinó  que  els  mateixos 
ciutadans d’Oliva podrien tindre segurament assegurats uns quants llocs de treball 
més dels que tenen hui, per culpa del Partit Popular no haver fet i haver venut les 
parcel·les  quan tocava  vendre-les,  i  com es  podia fer;  per  suposat  que sí.  Jo no 
entenc la polèmica suscitada ara, per al final el Partit Popular acabar votant que sí. 
Si tan malament s’ha fet,  si tan desastrós, i tant perniciós és per a les formes de 
governar i administrar l’ajuntament, deu votar que no; dic jo. Segurament acabarà 
votant que no. A vorem. Tota la parsimònia que ha muntat ací serà per acabar votant 
que sí. La veritat és que fa caure de tos.”

 Sr. alcalde: “Abans de donar-li la paraula: Els recorde a tots els regidors, quin és el 
punt;  el  punt  és  proposta  sobre  la  subvenció  a  la  Germandat  de  Jesús  Natzaré 
d’Oliva;  i  crec  que  ens  estem desviant  del  tema  objecte  de  debat.  Per  tant  els 
demane, per favor, que siguen el més breus possibles, i a tots els regidors que se 
centren  en  el  tema  que  estem  debatent.  A  més,  tenint  en  compte  com  ja  han 
manifestat  els  diversos  portaveus,  que  si  no  canvien  el  vot,  siga  un  punt  que 
probablement s’aprove per unanimitat.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi la veritat és que al Partit Popular el que ens agradaria 
és que quan es dirigesquen a nosaltres ho facen amb paraules correctes. D’acord? 
Abans s’ha usat que no tenim gallardia, ni valentia. Per tant el que farem davant 
aqueixa série de qualificatius, és no considerar a qui no hàgem de considerar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per al·lusions.”

 Sr. alcalde: “Per al·lusions molt breus.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Mire, ni gallardia, ni valentia, ni ganes de dir la veritat. 
perquè si vosté tinguera ganes de dir la veritat, i no faltar a la veritat contínuament 
ho  hauria  esclarit.  Encara  continuem esperant  a  quina  entitat  associativa  li  hem 
muntat la festeta. Perquè com és mentida, vosté no s’atreveix a dir-ho.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Redistribuir de nou les anualitats pendents de percebre en la part corresponent 
de la subvenció acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió que va tindre lloc el dia 24 
de  setembre  de  2009,  a  favor  de  l’Associació  “HERMANDAD  JESÚS  EL 
NAZARENO”, en funció del quadre de finançament que seguidament s’indica, partint 
de  la  base  que  l’actual  anualitat  ho  serà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
92400.7800000, així:

Despesa Total (Adquisició Local Social)  52.439,65 €
Subvenció atorgada  26.219,80 €
Subvenció ja percebuda  10.487,92 €
Subvenció pendent de percebre  15.731,88 €
Anualitat 2012  5.243,96 €
Anualitat 2013  5.243,96 €
Anualitat 2014  5.243,96 €

Segon.- Procedir  a  l’abonament  a  favor de l’Entitat  HERMANDAD DE JESUS EL 
NAZARENO  d’Oliva,  CIF  G-96.696.984,  de  l’aportació  municipal  que  com  a 
subvenció  atorgada  pel  ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  de  24-09-2009,  i  que  ara  es 
modifica en les seues anualitats pendents de percepció, i que es correspon amb la tercera 
de les anualitats de la subvenció total, corresponent a l’exercici o anualitat de 2012, en 
concepte de subvenció per adquisició de seu social i per un import total de CINC MIL 
DOS-CENTS  QUARANTA-TRES  EUROS  AMB  NORANTA-SIS  CÈNTIMS 
(5.243,96 €).

Tercer.- Notificar al Departament Municipal de Tresoreria-Intervenció Municipal així 
com a l’Entitat interessada als efectes escaients.
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CINQUÉ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE 
LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

Vista la proposta de la regidora d’Hisenda, sobre modificació de l’ordenança fiscal de la 
taxa per Ocupació del Domini Públic Municipal.
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per Ocupació del Domini Públic Municipal.
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell  Gómez: “És només per fer un poc d’aclariment,  perquè en llegir el 
secretari  el  document  sembla  que  s’haja  modificat  tota  l’ordenança  del  domini 
públic, i no és així. En cap moment s’ha modificat el preu del domini públic, és 
exactament igual que en l’any 2011; l’única cosa que s’ha modificat és eliminar un 
coeficient corrector que s’aplicava en els guals d’aquells carrers no de vianants, on 
hi ha impossibilitat d’aparcament als dos costats, s’aplicava un coeficient reductor 
del 30%. Aqueixa mesura es va adoptar en l’any 2004, i l’objectiu que perseguia 
l’ajuntament  era  incentivar,  i  en  aquelles  zones  on  no  es  puguera  aparcar,  les 
persones es tragueren el gual. Hem vist que des de l’any 2004 a ara, 2012, no hem 
aconseguit l’objectiu que ens vam marcar en aquell moment, només hi ha quatre 
guals subjectes a aquesta reducció, i tenint en compte que la situació econòmica 
actual  per  als  ciutadans  és  molt  complicada,  aquest  coeficient  l’única  cosa  que 
produeix és crear un greuge comparatiu. El que passa és eliminar el 0,3, el coeficient 
reductor del 30%, i pagaran com un gual normal. Ho torne a dir, el preu públic, i la 
taxa del domini públic, no s’ha modificat el preu normal; en cap moment i en cap 
cas, només s’ha eliminat un coeficient corrector. Era fer-los l’aclariment.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament  dir  que Projecte  Oliva votarà a favor  d’aquesta, 
diguem-ne, supressió, del coeficient, que realment és el que és. Entenem que no és 
el moment de fer modificacions a l’alça en les ordenances i en l’ocupació del domini 
públic;  i  efectivament,  com ha dit  la  delegada d’Hisenda semblava  que estàvem 
modificant  totes  les  taxes,  i  realment  no  és  així.  Simplement  s’ha  suprimit  un 
coeficient, d’una cosa molt puntual, que considerem que és coherent.”

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

Primer.- Aprovar  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial  del domini públic amb la redacció que a 
continuació s’arreplega:

ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
5.1 Utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública
5.1.1- Normes Generals
A.-  La  quantia  de  la  taxa  estarà  determinada  en  base  al  següent  polinomi,  amb  les 
modalitzacions oportunes previstes, en el seu cas, als corresponents epígrafs.
Quota tributaria = MB x S x T x CPA x CC; on els elements són:
“MB” és el Mòdul Bàsic de Valoració (MB). Té caràcter anual, i el seu valor és de 41 €.
“S” és la superfície, en metres quadrats (M2), de l’aprofitament, tot i que s’atendrà als metres  
lineals (Ml) quan així s’especifique als corresponents epígrafs. Es computaran per unitats de 
metre, i s’arrodonirà per excés.
“T” és el temps de l’aprofitament (núm. dies/365 ó núm. mesos/12).
“CPA” és  el  coeficient  ponderador  que pot  establir-se  per  a  tot  un epígraf  o  tipus  general  
d’aprofitament
“CC” és el coeficient o coeficients correctors que poden recollir-se als corresponents epígrafs 
per tal d’atendre, dins d’un tipus d’aprofitament a circumstàncies com ara l’estacionalitat, la  
intensitat, la capacitat econòmica o d’altres. Cas que en resulten aplicables més d’un, ho seran 
acumulativament.
B.-  Si  s’utilitzen  procediments  de licitació  pública  per  a  l’adjudicació de  les  ocupacions o  
aprofitaments, l’import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la  
qual  recaiga  la  concessió,  autorització o  adjudicació,  sent  el  tipus  o  base  de  la  licitació  la  
quantia que resulte de l’epígraf corresponent.
C.- S’estableix com a import de quota mínima de liquidació la quantitat de 10 €.
D.-  Si  es  tracta  d’aprofitaments  constituïts  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de 
subministrament que resulten d’interés general o afecten a la generalitat o a una part important 
del  veïnat,  l’import  de  la Taxa consistirà  en el  1,5% dels  ingressos  bruts  procedents  de la  
facturació que obtinguen anualment al terme municipal, en els termes previstos a l’article 24 del 
Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

5.1.2.- Epígrafs
Els tipus d’aprofitament, amb els seus factors ponderadors, són els següents:
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Tipus 
d’aprofitament

Tarifa base CPA CC

A Quioscos Tarifa anual:
MBxSxCPAxCC
Tot i que es computarà 
una  superfície  mínima 
de 8 m2

1
Quioscos de begudes i gelats
Quioscos-bar i quioscos de premsa

Establiments  de temporada  (15-03 a 15-
09)

1,00
1,10

0,80
B) Taules  i  cadires  amb 

finalitat lucrativa
Tarifa anual:
MBxSxCPAxCC

0,35 Temporada (01-03 a 31-10)
Ús de tanques de separació
Ús de tendals i marquesines oberts
Tancats per dos o més costats

0,80
1,10
1,50
2,00

C) Ocupacions  amb 
motiu d’obres

Tarifa:
MBxSxTxCPAxCC
Supòsits  particulars: 
Contenidor, per dia 2,2 
€

Ocupacions  que 
determinen  limitacions 
al  trànsit  pels  motius 
següents:
Obres majors i menors: 
80 € per dia
Mudances  i  altres 
supòsits: 60 € per dia

1,8 Bastides volades
Grues (vegeu nota de l’epígraf)

Carrer tipus A
Carrer tipus B
Resta de carrers

La  llista  de  carrers  s’acompanya  com a 
annex a la present ordenança

0,30
0,015

1,45
1,00
0,65

D Guals Tarifa anual:
MBxMIxCPAxCC
Regles particulars:
Estacionament  de  taxi, 
per unitat MBx0,7
En els guals per entrada 
de  vehicles,  els  metres 
d’ocupació  que  passen 
dels  5  lineals  es 
computaran dobles
En  tot  cas,  per  la 
tramitació  de 
l’expedient  de 
concessió: MBx2xCC
Duplicat  de  plaques  de 
gual: MBx0,2

1,1 Guals en el nucli urbà del barri marítim o 
de la platja

Guals  per  a  l’entrada  a  aparcaments  de 
vivendes  col·lectives  o  activitats 
econòmiques, de més de 120 m2

Guals temporals
Reserva per a parada de vehicles de línia 
regular
Reserva  d’espai,  per  a  càrrega  i 
descàrrega,  a  petició  de  particular, 
inferiors a 10 m

0,7

1,5

0,5
0,2

0,5

E) Llocs  de  venda, 
serveis  i  atraccions, 
diferents dels següents 
epígrafs

Tarifa:
MBxSxTxCPAxCC
Supòsits particulars:

Tarifa mínima dia: 10 € 
(50  €  en  el  supòsit  de 
circs i teatres)

Tarifa  mínima 

1,7 Circs i teatres
Xurreries i bunyoleries
Llocs de venda adossats a establiments
Altres  atraccions,  llocs  i  barraques 
d’esbargiment o venda
Llocs de venda de flors en el cementeri
Atraccions motopropulsades
Període  estival  i  de  festes  tradicionals 
(veure  nota  de  l’epígraf),  als 

0,05
1,40

0,50

1,00

0,40
1,10
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liquidació: 15 € aprofitaments no anuals

1,20
F) Mercats Tarifa anual/temporada

MBxMIxCC
Mercat de divendres
Regles particulars:
Lloc eventual: 2% de la tarifa anual
Mercat de la Mitja Galta
Fires i mercats promoguts per Turisme o 
Comerç
Porrats de sant Blai i sant Antoni (la tarifa 
comprén ambdues dates)

1,70

1,00

0,35

0,20
G Zona  marítima 

terrestre
Tarifa temporada:
MBxSxCPAxCC

0,85 Quioscos  de  gelats  i  begudes  no 
alcohòliques
Merenderos
Xiringuitos
Escola i/o lloguer de surf
Escola  i/o  lloguer  d’aparells,  com  ara 
patins (veure nota)
Espai per a tendals, parasols i hamaques

0,50
1,10
2,10
0,80

0,02

0,10
H Altres ocupacions Tarifa: MBxSxTxCPA

Del sòl
Del vol i subsòl 1

0,35

5.1.3.- Notes als epígrafs
Epígraf A.- Quioscos
Aquest concepte es cobrarà mitjançant matrícula anual. És independent i compatible amb la taxa  
per l’ocupació amb taules i cadires.
Epígraf B.- Taules i cadires
Aquest concepte es cobrarà mitjançant autoliquidació, la qual podrà també fer-se servir com a  
sol·licitud de l’aprofitament. Cas que es tracte d’aprofitament ja autoritzat en anys anteriors, el 
mateix s’entendrà prorrogat automàticament amb la nova sol·licitud i la realització de l’ingrés  
corresponent, llevat que per resolució expressa es determine una altra cosa. 
Epígraf C.- Ocupació amb motiu d’obres.
Comprén els supòsits d’ocupació del domini públic municipal amb materials i escombraries, 
tanques i  bastiments, reserva per a càrrega i descàrrega i d’altres motivats per la realització 
d’obres. Així mateix, els guals temporals amb motiu d’obres tributaran per aquest epígraf.
Respecte de l’ocupació del vol amb grues, s’atendrà a la superfície del domini públic sobre la  
qual  haja de projectar-se la grua,  i  la  corresponent  quota serà compatible amb la relativa a  
l’ocupació del sòl, cas que la grua s’assente sobre el domini públic.
Pel que fa al supòsit de tancament de carrer a conseqüència de l’ocupació efectiva, la liquidació  
que es practique és independent de la que siga procedent pels elements paterials o instal·lacions 
que ocupen el domini públic.
Epígraf D.- Guals
Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de guals i  
reserves, temporals o permanents, per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i altres  
espais de domini públic destinats als vianants, així com per a l’aparcament exclusiu o la càrrega  
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i descàrrega de mercaderies. Si es comprova, pels Serveis Municipals, l’existència d’un efectiu  
aprofitament de domini públic per tal d’accedir a garatges i altres béns de particulars sense que 
s’haja obtingut la corresponent autorització, es procedirà a la pràctica de la respectiva liquidació  
i  a  la  incorporació  a  la  matrícula,  tot  allò  sense  perjudici  de  l’obligació  del  particular  de  
regularitzar  la  situació  mitjançant  l’obtenció  d’aquella;  a  aquest  efecte,  l’aprofitament  
s’entendrà en tot cas produït si existeix un rebaix fet a la vorera per facilitar que els vehicles  
puguen entrar a la calçada i eixir-ne.
En el supòsit que s’autoritzen passos provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la tarifa  
es prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament. 
Respecte de la longitud de l’ocupació, s’atendrà a la longitud de l’aprofitament en la línia de la 
vorera, arrodonida per excés a unitats de metre.
En  tot  cas,  per  la  tramitació  de  l’expedient  de  concessió  del  Gual  es  satisfarà  la  tarifa 
corresponent,  específicament  prevista  a  aquest  mateix  epígraf,  que  és  independent  de  la  
corresponent a la reserva. Respecte de les plaques de gual, la primera expedició no meritarà  
tarifa; no així els duplicats, que meritaran la tarifa igualment prevista.
Les  plaques  de  guals,  tot  i  que  lliurades  als  corresponents  subjectes  passius,  conserven  el 
caràcter d’objectes de titularitat municipal, de forma que a l’extinció de l’aprofitament, ja siga 
voluntària,  ja  per  declaració de  caducitat,  es  procedirà  al  seu  retorn a  l’Ajuntament  o a  la  
retirada directa pels Serveis Municipals. 
Epígraf E.- Llocs de venda i atraccions
Aquest concepte comprén els llocs, barraques, casetes i atraccions, estiguen o no adossats a  
establiments, que es destinen a activitats de venda, prestació de serveis o esbargiment, i sempre 
que no es troben contemplats a altres epígrafs de la Taxa.
Als efectes d’allò previst en aquest epígraf, es consideren festes tradicionals les següents: Falles,  
Moros i Cristians, Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, Pasqua, El Crist, El Rebollet i la Fira 
d’estiu.
En el supòsit que els llocs o casetes es col·loquen en diferents emplaçaments en dies diferents  
del mateix període festiu, es practicarà una única liquidació, sempre que hi haja identitat en la  
resta d’elements de l’ocupació.
Epígraf F.- Mercats
Entre les fires i mercats promoguts pels Departaments de Turisme i de Comerç es troben, en tot  
cas, els següents: Fira del Motor, Fira Gastronòmica, Mercat Medieval i Mercat Artesanal.
Epígraf G.- Zona marítima terrestre
El concepte de “xiringuitos” comprendrà les instal·lacions que expedeixen tot tipus de begudes 
alcohòliques i tenen el més tardà horari de tancament.
Respecte de l’activitat de lloguer de patins aquàtics, i pel cas que l’adjudicació de la instal·lació 
es faça per unitats d’aparells i no per superfície, és calcularà la quota partint de la tarifa prevista, 
de forma proporcional, en base a la consideració de que cada patí ocupa una superfície de 8 m2.
Epígraf H.- Altres ocupacions
En altres ocupacions del domini públic, diferents de les previstes als epígrafs anteriors, la quota  
tributària  es  determinarà  en  base  a  la  fórmula  general,  amb  l’aplicació  dels  coeficients  
assenyalats a aquest epígraf.
En el supòsit de mudances dins la població que tinguen lloc el mateix dia, es practicarà una 
única liquidació, en base a la major de les dues superfícies ocupades (la del lloc d’origen o la de 
la destinació).
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5-2.- Utilitzacions privatives o aprofitaments especials d’instal·lacions municipals
5-2-1- Per la cessió del teatre Olímpia es satisfarà, per dia, la quantitat de 1.200 €, tot i que, si  
l’activitat  a  realitzar  implica  la  necessitat  d’ocupació  prèvia  per  a  la  preparació  d’aquella,  
s’abonarà la quantitat de 300 € de suplement per cada dia d’ocupació prèvia.
No  estarà  subjecta  a  la  taxa  la  cessió  del  local  del  Teatre  Olímpia  a  les  entitats  socials,  
benèfiques,  culturals,  esportives,  partits  polítics  o  d’interés  públic  del  municipi,  per  la 
realització d’una activitat sense ànim de guany una volta a l’any; s’entendrà que no existeix 
ànim de guany,  encara  que es  cobre  per  l’assistència  als  actes  realitzats  per  les  entitats,  si 
finança exclusivament les activitats pròpies d’aquestes. En tot cas, la Junta de Govern Local  
podrà declarar la no subjecció a la taxa per cessió del local en el cas de realització d’espectacles 
o  representacions  artístiques,  fins  i  tot  lucratives,  promogudes  pels  Serveis  Culturals 
Municipals, quan la seua rellevància així ho justifique.
5-2-2.-  Per la cessió de la Sala d’Actes del “Centro Olivense”,  en els  supòsits següents,  es  
satisfaran, per dia, les quantitats que a continuació s’indiquen:
Si hi ha servei de “càtering”: 300 €.
Si es cobren drets per l’entrada al local, i llevat del supòsit anterior: 100 €.
En tot  cas,  es  declara  no subjecta una utilització anual  del  local,  per  cadascuna de les dos  
modalitats  assenyalades,  sol·licitada  per  qualsevol  associació  o  entitat  legalment  inscrita  al 
Registre Municipal d’Associacions i Entitats.

Segon.- Donar  a  l’expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  mitjançat  la  seua 
exposició  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el 
termini  anteriorment  indicat,  que l’Acord és definitiu,  basant-se en l’article  17.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart.- Facultar  la  Sra.  tinent  d’alcalde  delegada  d’Hisenda  per  a  subscriure  els 
documents relacionats amb aquest assumpte.

En aquest  moment,  sent  les  13.50 h,  el  Sr.  alcalde  concedeix  un recés  en la  sessió 
plenària.

Passats els cinc minuts, sent les 13.55 h, es reanuda la sessió en el mateix punt on havia 
quedat.
 

SISÉ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA 
TAXA PER CLAVEGUERAM.
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Vista la proposta de la regidora d’Hisenda, sobre modificació de l’ordenança fiscal de la 
taxa per clavegueram.
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per clavegueram.

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

 Sra. Morell Gómez: “En aquest punt, el que venim ací és a donar compliment, a 
allò que ens obliga el pla d’ajust, aprovat en el mes de març, que es contemplava 
l’increment d’un cinc per cent de la taxa de clavegueram. Per tant el que fem ací, i la 
proposta que hui es porta ací, només és donar compliment a aqueix punt. S’han fet 
els estudis tècnics pertinents per tal de poder fer aquesta modificació de l’ordenança 
fiscal del clavegueram, i podem comprovar que hi ha dos criteris, o dos conceptes, 
pels  quals  girem  unes  quotes,  uns  costos.  El  primer  és  per  la  reparació  i 
manteniment de les xarxes i infrastructures de clavegueram, i després es paga per la 
taxa de connexió. En el cas del manteniment i la reparació, l’estudi tècnic considera 
que el cost del metre cúbic d’aquest concepte és de 0,10138 euros el metre cúbic, i  
la taxa de connexió 73 euros. Això és el que els tècnics de la casa han comptabilitat i 
han estudiat quin era el cost real. El preu actual, del 0,10131 que és el cost real, és 
de 0,07 euros el metre cúbic, i la proposta que es porta hui és de 0,0735 euros el 
metre cúbic. En el cas de la taxa de connexió, a pesar que l’estudi diu que és de 73 
euros, el preu actual és de 60, i la proposta que hui es porta és passar a 63 euros. Tot  
s’ha fet en base al reglament i a la normativa. Hi ha uns estudis tècnics al respecte, i 
l’única cosa que ha fet aquest govern és complir amb el pla d’ajust, que ens obliga a 
incrementar les taxes un cinc per cent, que és el que hem fet hui ací.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per una banda està la connexió al clavegueram, i per altra 
banda està el preu per metre cúbic, que passa de 0,07 a 0,0735; i que suposadament 
ho cobra l’empresa concessionària. Això deixaria ja de tindre forma de taxa, perquè 
se suposa que apareixeria en el plec de condicions, i s’estableix així el fet d’haver de 
regular-ho tot novament. Però ahí es veu com es perjudica al ciutadà, en benefici de 
l’empresa. A més, dir que a partir de la Resolució de la Direcció General de Tributs, 
allò que cobren els empreses concessionàries,  passa a tindre la condició de preu 
privat o tarifa; i no cal una ordenança per aprovar-ho. Per tant, no trobem. Entre 
l’anterior canviant el dictamen; i aquesta, res més.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament  manifestar,  ja  ho  vam plantejar  en  la  comissió 
corresponent, que Projecte Oliva en aquell moment va plantejar l’abstenció, però 
després d’estudiar i revisar l’assumpte, el nostre vot serà en contra d’aquesta pujada 
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del  clavegueram.  La  situació  actual  de  la  nostra  població  tots  la  coneixem. 
Considerem que incrementar aqueix cost és un perjudici per als veïns. Aqueix és el 
nostre plantejament i la coherència que hem tingut fins ara en alguns assumptes com 
aquest.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament, com bé s’ha dit, açò és conseqüència d’un 
pla d’ajust que el 29 de març de 2012 va aprovar el Partit Popular amb els seus vots; 
només amb els vots del Partit Popular. Un compromís que l’ajuntament va prendre 
en aquell moment, que durant els pròxims deu anys haguera d’incrementar taxes, 
impostos, cadastre, etc. i aqueixa pujada del cinc per cent fa referència a aqueix pla 
d’ajust, que només es va aprovar amb els vots del Partit Popular, el 29 de març de 
2012; i que obliga l’ajuntament, als ciutadans d’Oliva, a fer-se’n càrrec d’aquestes 
pujades. Això que quede clar. Que ara sembla ser que el Partit Popular passava per 
allí, o no estava. Sí que estava, i a més açò es va aprovar amb els únics vots del 
Partit Popular. I efectivament, açò significa que els ciutadans d’Oliva, en un rebut 
normal, d’un consum normal d’aigua, hagen de pagar tots els mesos, al voltant de 
cinc cèntims més del mateix rebut; aqueix serà aproximadament, perquè una família 
normal  paga  al  voltant  d’un  euro  més  en  base  a  aquesta  taxa.  Per  tant,  si 
s’incrementa un cinc per cent estem parlant que s’estaria pagant cinc cèntims més 
per rebut al mes. Per tant, a mi la veritat és que no ens sembla bé tot allò que es  
puge,  però la  veritat  és  que també s’ha de dir  que la  xarxa  de clavegueram de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  del nostre  poble,  té falta  de reparació en alguns punts.  Jo 
l’única cosa que espere és que en aqueixos punts es repare en la mesura del possible, 
i per tant aquesta pujada que es destine en `part a solventar alguns problemes que 
ocasiona  el  clavegueram ací  a  Oliva,  Torne  a  dir  que  vindran  a  pagar  més  els 
ciutadans  d’Oliva,  al  voltant  de  cinc  cèntims  més  al  mes.  Això  pel  que  fa  a 
l’Ajuntament d’Oliva. Però hui mateix jo, revisant el DOCV, pel mateix concepte, 
en  un  Ajuntament  com  el  de  Pedralba,  l’empresa  EGEVASA,  que  gestiona  la 
Generalitat Valenciana, una família paga per aquest concepte al voltant de sis euros i 
mig  per  rebut.  Això a  l’Ajuntament  d’Oliva  parlem que suposa  un  euros,  i  ara 
suposarà cinc cèntims més, Estem parlant que l’administració d’aquella empresa fa 
que hagen de pagar  molts  més diners  els  ciutadans que administra.  Per tant,  no 
veiem que siga una pujada desmesurada. Tot i això, també he de dir que jo no sóc 
partidari en aquest moment que s’incremente absolutament res; i pense en aquest 
moment que evidentment no és una pujada que es note bàsicament en la butxaca del 
ciutadà; home, tota pujada es nota, tot i que siguen cinc cèntims al mes; i per tant 
tenint en compte la necessitat d’usar aquestos diners en alguna que altra reparació, 
jo crec que a la fi aquestos diners estaran ben empleats. Tot i això he de dir que no 
sóc partidari de pujar en aquest moment, de cap manera, els impostos, i per tant, jo 
en aquest aspecte, Gent d’Oliva, ens abstindrem.”
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El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, i del Sr. alcalde,  David González Martínez (11 vots a favor: 6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva i 5 del Grup Bloc-Compromís), en contra dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, 
Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (8 vots  
en contra: 6 del Grup Partit Popular i 2 del Grup Projecte Oliva ), i l’abstenció del Sr. 
Salazar Cuadrado (1 abstenció del Grup Gent d’Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la 
prestació de serveis de clavegueram amb la redacció que a continuació s’arreplega:

Article 7.- Quota tributària
1. Amb caràcter general, la quota serà la quantitat resultant de multiplicar la base imposable 

definida en l’article anterior per la tarifa següent: 0,0735 euros/m3.
2. No  obstant,  quan  el  fet  imposable  consistisca  en  l’activitat  municipal,  tècnica  o 

administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions necessàries per a autoritzar la  
connexió a la xarxa de clavegueram municipal, la quota serà tributària serà de 63 € per cada  
habitatge o local de l’immoble.

Segon.- Donar  a l’expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  mitjançant  la  seua 
exposició  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Considerar  que  l’acord  és  definitiu,  en  el  cas  que  no  es  presentaren 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, basant-se en l’article 17.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart.- Facultar  la  Sra.  tinent  d’alcalde  delegada  d’Hisenda  per  a  subscriure  els 
documents relacionats amb aquest assumpte.

SETÉ.-  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DEL 
PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

Vista la proposta de la regidora d’Hisenda, sobre modificació de l’ordenança fiscal del 
preu públic de l’Escola Infantil Municipal.
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Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
modificació de l’ordenança fiscal del preu públic de l’Escola Infantil Municipal.
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  per  fer  un  altre  aclariment,  perquè  clar,  ahí 
s’incorpora tota l’ordenança; l’única cosa qu s’ha fet és actualitzar els preus a l’IPC. 
Quan es va fer l’adjudicació de l’escola infantil la Taronja, es contemplava en el 
plec econòmic, en el plec de condicions, l’actualització anual de preus en base a 
l’IPC. Per tant, en base a la petició que ha fet el propietari,  o gestor, de l’escola 
infantil la Taronja, d’actualització de preus en base a l’IPC, és l’única cosa que es 
porta ací. L’estudi que s’ha fet, tant la tècnica d’Educació, es pot comprovar com el 
servei  que  es  dóna d’escola  infantil,  de  guarderia,  continua  sent  deficitari,  però 
l’ajuntament sempre s’ha fet càrrec d’aqueix dèficit, perquè considerem que és un 
servei educatiu importantíssim, que encara que no siga competència de l’ajuntament, 
que l’educació és competència de la conselleria, l’Ajuntament d’Oliva sempre ha 
estat per la labor d’oferir als nostres xiquets una educació infantil pública. En base a 
això l’únic per deixar-ho clar és una actualització del 2,1% que és el corresponent a 
l’IPC. En cap moment l’ajuntament ha barallat la possibilitat d’incrementar, o pujar 
preus,  perquè  en  aquest  moment  no  és  situació  de  fer-ho;  i  si  l’ajuntament  ho 
haguera  pogut  assumir  ho faríem;  però  l’ajuntament  no pot  assumir  més,  estem 
assumint tot el que podem assumir, però l’IPC ja li correspon al cost que paguen les 
famílies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que en el sentit que combreguem amb el 
que  ha  plantejat  la  regidora,  que  els  serveis  públics  han  de  tindre  un  suport 
important des de l’ajuntament; sé que s’està fent; però nosaltres continuem pensant 
que aquest xicotet increment suposa un greuge per a les famílies. Per tant el nostre 
vot, en aquest cas serà en contra, manifestant la coherència amb els altres acord que 
vam prendre.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Ens  hem trobat  ací  amb aquestes  modificacions  de  les 
ordenances. Està clar que ja es va dir en el seu dia que en el pressupost hi havia 
taxes encobertes. Ací està la mostra del que déiem; no mentíem. I després dir que 
s’ha fet aquest plenari, la motivació queia pel seu propi pes. Ja el Sr. Vicent Ferrer, 
secretari  quan va vindre,  va dir que si es feia algun ple extraordinari  s’havia de 
motivar, però motivar amb arguments de pes. Aquest no ha sigut el cas. I la veritat 
és que algú pensa que quan alguna cosa es fa malament pel que es veu no torna a 
rectificar i continua fent-la malament. Simplement, nosaltres el que hem vist ací és 
la  pretensió  de buidar  un ple  ordinari  d’uns  punts  importants,  on el  ciutadà  pot 
vindre a aquest ple ordinari a vore com es gestiona els seus diners, i buidar el ple 
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ordinari de continguts. Respecte al punt aquest, dir que s’hauria de diferenciar entre 
l’escola infantil la Taronja, i l’escola infantil el Caragol. Cadascuna hauria de tindre 
un cost diferent, i això estaria motivat perquè el Caragol el personal és de la casa, és 
personal  municipal.  I  la  Taronja  el  personal  és  de  l’empresa,  i  el  corresponent 
benefici  industrial,  que  oscil·la  entre  un deu i  un  dotze  per  cent,  i  les  despeses 
generals que oscil·len entre un sis i un vuit per cent, ahí, si s’apliquen els preus de la 
Taronja al Caragol, el que intenta l’ajuntament és obtindre un benefici industrial, 
com si d’una empresa industrial es tractara. Aleshores no entenem que ara vulguen 
traure beneficis.  I  també,  no sé on ha quedat  aquella  ajuda  a  la  infantesa,  a  les 
famílies, al pla d’ajuda social; això queda ara a reconéixer, així i tot que s’ha de 
pujar, encara que siga l’IPC. Però ja els dic, el tractament hauria de ser diferent, la 
situació no és la més adequada; s’hauria de separar i s’hauria de reconsiderar això. 
Jo recorde quan el Partit Popular va entrar, ens vam trobar amb l’obertura de les 
segones pliques de l’escola infantil la Taronja, i aquest matí estava llegint, i ara puc 
riure’m del que he escoltat en alguna intervenció i del que es deia en aquell ple, de 
com pujàvem, com el Partit Popular, que acabàvem d’aterrar, vam haver d’obrir les 
segones pliques,  pujar  els  preus i  no fer res,  i  no fer  res.  M’agradaria  que s’ho 
rellegiren, i ara sí que feren alguna cosa perquè tenen la seua possibilitat a la mà.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Torne a repetir el mateix; sembla que el Partit Popular no 
estava en aquell moment, o passava per allí.  Jo ara repetiré un poc les dates i el 
sentit  del  vot  en  aquell  moment.  8  de  juliol  de  2011,  efectivament  s’aprova  la 
concessió  a  l’escola  infantil  la  Taronja,  que  és  la  que  marca  un  poc  el  que  és 
l’ordenança;  les  dos  són escoles  municipals,  però també la  de  gestió  municipal. 
Efectivament el que s’aprova i es concedeix a l’empresa privada perquè gestione 
l’escola, anava en el sentit que també la municipal hauria d’adaptar-se a la mateixa 
gestió, i sobretot l’ordenança fiscal. El Partit Popular vota a favor, i consenteix que 
es concedesca la gestió a l’escola municipal la Taronja, que és la que marcarà el 
funcionament i la gestió també de l’escola municipal. Vota a favor, no va votar en 
contra. Va votar a favor, ningú el va obligar a votar a favor; va votar perquè va 
voler. Això el 8 de juliol de 2011. Però després, el dia 18 de novembre de 2011, on 
s’aprova la  modificació  de la  taxa  que  regula  el  preu  públic  de l’escola,  de les 
escoletes, de les dos escoletes, ahí també hauria pogut fer alguna cosa més que votar 
a favor; doncs també va votar a favor de modificar l’ordenança fiscal que regula el 
preu públic d’aquetes dos escoles infantils, i amb la qual cosa la ciutadania, els pares 
i mares que tenen un fill i han de deixar un xiquet o xiqueta a una d’aquestes escoles 
municipals, havien de pagar un 53% més del que pagaven fins a aqueix moment. El 
Partit Popular va votar a favor, i va propiciar això també. O siga que ara sembla que 
les taxes encobertes, que és una adaptació de l’IPC, això és una taxa encoberta i s’ha 
de reparar el que ells en aquell moment van votar a favor, i van reparar el que van 
fer mal. Ara resulta que són els que han de reparar. És evident que no seré jo qui 
vote a favor d’aquesta modificació, encara que siga d’un dos per cent, d’actualitzar 
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aquesta taxa municipal, perquè en el seu moment ja vaig votar que no; vaig dir dir 
que  em  semblava  que  les  escoles  municipals  d’Oliva  eren  excessivament  cares 
respecte a altres poblacions de la Safor, i  per tant  no seria gens congruent  si  jo 
votara a favor d’aquest dos per cent, del que és l’actualització de l’IPC, encara que 
vaja reflectida en la mateixa ordenança. Però efectivament, torne a repetir el mateix; 
és que sembla que el Partit Popular no estava en l’ajuntament en aquell moment; o 
passava per ahí. Si va ser ell qui va propiciar, que va votar a favor, no va votar en 
contra; i ara diu que si reparar i tal, reparar serà el que va fer malament el Partit  
Popular en el seu moment, en tot cas. És que s’han de dir les coses clares. S’ha de 
dir la veritat. No val a dir coses que no són certes; no val a confondre la ciutadania. 
Cadascú que carregue amb les conseqüències i amb la responsabilitat d’allò que han 
votat, i per tant aqueixa és la raó de ser d’un polític correcte, d’un polític sensat, i un 
polític  coherent.  Tota  la  resta  són  històries.  Ací  que  cadascú  mantinga  la  seua 
responsabilitat  d’allò votat.  En el seu moment,  el  Partit  Popular va votar que sí, 
després per segona vegada, com he dit, en novembre de 2011va votar que sí a la 
modificació de l’ordenança que és el que va marcar el preu de les escoles infantils,  
que va propiciar  un 53% més de pujada,  i  ara sembla ser que no estava en cap 
d’aqueixos  dos  plenaris.  Per  tant,  siguem  conseqüents  amb  allò  votat;  i  sent 
conseqüent  el  partit  Gent  d’Oliva  amb allò  votat,  i  en allò  manifestat  en el  seu 
moment,  no  té  més  a  dir  que  votar  que  no  a  aquesta  pujada;  pujada  que  és 
l’actualització de l’IPC.

 Sr. Canet Llidó: “Des de Bloc-Compromís simplement comunicar que votarem a 
favor,  per  coherència,  i  també  per  ser  conseqüents  amb  un  increment  que  és 
conseqüència del mateix plec de clàusules tècniques particulars de la concessió que 
es fa a l’empresa Ninos Gestió Educativa; però al mateix temps voldria emmarcar 
aqueix vot favorable en un discurs també d’un caràcter més general. Els ajuntaments 
moltes vegades han de fer front a moltes despeses que no li corresponen de forma 
directa, per la falta de coherència de la resta d’administracions. I el cas de l’educació 
és un clar cas d’això que veiem. Els ajuntaments no només han de fer front a la 
cessió dels terrenys per a la ubicació de col·legis, han de fer front a les despeses 
d’energia elèctrica que corresponen a les distintes entitats educatives que hi ha a la 
localitat, no només portar personal per a algunes activitats extres que es realitzen en 
els espais educatius, i no només s’han de fer càrrec de les despeses de reparacions, 
que any rere any es produeixen en els centres educatius sinó que a més en l’educació 
de zero a tres anys, que la seua assumpció és competència de la conselleria pertinent 
d’educació,  com és des de zero fins a setze anys; la conselleria  fa deixadesa de 
funcions, i han de ser els ajuntament els qui, per tapar el forat que genera la inacció 
de  la  conselleria,  facen  front  a  una  despesa  d’un  servei  que  en  realitat  no  és 
competència municipal. Per això és pel que, com que també hi ha altres coses, s’ha 
de finançar a través dels ingressos ordinaris que tinga l’ajuntament, de vegades és 
necessari actualitzar preus per poder fer front a un forat generat per la inacció de qui 
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realment hauria de fer front d’aqueix servei. I acabe, simplement fent referència a 
les  xifres  de  la  subvenció  que  la  conselleria  hauria  d’aportar  als  pares  i  mares 
d’Oliva, als ciutadans i ciutadanes d’Oliva, i que any rere any van reduint-se, fent 
que les  despeses  per  a  les famílies  de la  nostra  ciutat,  com les  de moltes  altres 
ciutats, cada vegada siguen més costoses; i cada vegada siga més difícil poder portar 
els seus fills a les escoles infantils, que haurien de ser un servei gratuït i  públic. 
Cada any aqueixes subvencions van reduint-se, i per posar una data, des del curs 
2007-2008, fins al curs 2012-2013 que ens trobem, les ajudes que s’han destinat en 
tots els trams, de zero a un any, d’un a dos anys, de dos a tres anys, s’han reduït a 
menys de la meitat. En números absoluts, la Generalitat, de destinar 233.430 euros 
en l’any 2007-2008 als pares i mares de la nostra ciutat, ha passat a destinar-los la 
misèria de 48.890 euros. Aqueix és un dels motius pels quals els ajuntaments ha de 
fer front a la inacció de qui li correspon; la conselleria.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ha fet vosté un gran discurs, però jo simplement li diria, i 
no cal que em conteste, la conselleria genera moltes coses per inacció de fer front als 
serveis per exemple. Però després hi ha qui predica i no és conseqüent amb el que 
marca la conselleria; i això pot perjudicar molt. Per tant, per aqueixa misèria serà 
perquè alguns docents pretenen enganyar la conselleria i perjudicar?”

 Sra. Morell Gómez: “Una altra vegada més es parla i no es diu concretament res. 
Però  bé.  Em  summe  molt  a  la  manifestació  que  ha  fet  el  portaveu  de  Bloc-
Compromís, Vicent Canet, respecte a les obligacions que té la conselleria en matèria 
d’educació.  És que quan fem els números,  i  tenim els  dos la  mateixa  taula,  ens 
adonem  que  tot  allò  que  conselleria  ha  deixat  de  pagar  ha  anat  assumint-ho 
l’ajuntament.  Arriba  un  punt  que  l’ajuntament  no  pot  assumir  més.  I  ha  arribat 
aquest cas. Tant de bo que l’ajuntament puguera assumir un IPC, però no podem. 
Tenim obligació, perquè així es recull en un plec de condicions, d’actualitzar l’IPC, 
però així es va acordar el 8 de juliol; i en el contracte està la signatura de l’anterior 
alcaldessa, la Sr. Consuelo Escrivá Herraiz. El que jo no entenc és per què intenta 
plantejar demagògia d’una cosa que un ha fet. Jo això no ho entenc. Si jo he de 
donar la cara d’alguna cosa, la donaré; faltaria més, per això estic ací, per donar la 
cara. Però que es parle, que intente un, ha fet el que ha fet, i amaga el cap sota la 
taula, no és així. Ací donem tots la cara. Agrade, no agrade, aquesta és la nostra 
responsabilitat.  Una  altra  cosa  es  contempla  en  el  pla  d’equilibri,  el  plec  de 
condicions, que va materialitzar i signar l’anterior alcaldessa. Però és que també està 
incorporat. Jo quan li vaig dir al Partit Popular que no s’havia llegit el pressupost 
quan el vam presentar i es va aprovar; sembla ser que tampoc es van llegir el pla 
d’ajust  que vostés  van confeccionar;  no se’l  van llegir.  Perquè vostés,  en el  pla 
d’ajust, en la pàgina tres, contemplen l’actualització de preus de l’escoleta i de les 
guarderies. I pel que deia que l’ajuntament es beneficia de diners, li puc dir que en el 
seu pla d’ajust, que el tinc ací, l’ajuntament ingressava de la taxa de l’escoleta 3.200 
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euros. No era per a lla privatització o l’empresa que porta l’escoleta infantil de la 
Taronja, estava subministrant-se a l’ajuntament. Vostés ho tenen en el pla d’ajust, 
però tampoc se l’han llegit; o se l’han llegit i no els interessa. I vénen ací a acusar 
els qui estem ací que hem fet les coses com ells han dit que anava a fer-se. Per a mi,  
aqueix tipus d’hipocresia, no vull que s’ho prenga malament, no em convenç. Si 
s’ha de donar la cara, ací es dóna la cara que estem per això, no estem per a una altra 
cosa. Però no m’agrada que vostés, que han fet això, ens acusen i intenten amagar-
se..  Això a mi no em convenç,  i  per tant li  ho havia de dir;  perquè si  no m’ho 
quedava dins i considere que això és una cosa pública i s’ha de manifestar. A ningú 
li  agrada  actualitzar  preus,  o  a  ningú  li  agrada,  en  aquestos  moments  de  crisi, 
sobretot, que siguen els ciutadans els qui paguen un servei que es dóna; un servei 
que per a l’ajuntament és deficitari; un servei que portem molts anys assumint-lo, 
que la conselleria està llevant-nos, encara que no és obligació del nostre ajuntament; 
però ho volem perquè volem que siga així per als nostres ciutadans. Però no entenc 
aquesta demagògia. Tant de bo es puguera tindre diners per a tot i no es pot en 
aquest moment.  Però tampoc vaig a compartir que intenten fer demagògia barata 
d’aquest tipus de coses, quan vostés són els primers que ho han proposa. D’això jo 
no sóc partícep.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Mire,  Sra.  Morell.  Ja  està  bé.  El  que  considere  que 
m’amague o no m’amague. Em passe la vida passejant-me pel carrer i amb la cara 
ben alta. Tinga-ho clar. Amés, jo pense que ací la Sra. interventora que no li agrada 
massa parlar, però no passa res, sap massa bé, que aquest partit, el Partit Popular, a 
banda de llegir-se el pla d’ajust, se’l va treballar. No estàvem a casa. Estàvem ahí al 
costat treballant-lo, i aportant i donant idees. Per tant pense que aquest ajuntament i 
aquest Partit Popular, els tretze mesos que va governar, no li hauria fet cap falta fer 
un pla d’ajust si vostés no hagueren balafiat, tirat, i mal gestionat els diners d’aquest 
poble.  Va ser  d’obligació  fer  aqueix  pla  d’ajust  perquè els  proveïdors  pugueren 
cobrar. I una altra vegada li torne a repetir, ja li ho vaig dir en un altre plenari, jo no 
vaig a dir-li a vosté hipòcrita, com vosté m’acaba de dir a mi.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, i del Sr. alcalde,  David González Martínez (11 vots a favor: 6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva i 5 del Grup Bloc-Compromís), en contra dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, 
Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i del Sr. 
Salazar Cuadrado (9 vots en contra:  6 del Grup Partit  Popular,  2 del Grup Projecte 
Oliva, i 1 del Grup Gent d’Oliva ), acorda:
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Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la 
prestació del servei públic d’escola infantil municipal amb la redacció que a continuació 
s’arreplega:

QUOTES A SATISFER PER LES FAMÍLIES PER CONCEPTES PRESTATS DINS 
DE L’HORARI GENERAL DE FUNCIONAMENT 

CONCEPTE EUROS
Matrícula 61,26 €/anuals
Material escolar, a pagar en tres vegades, en els mesos de 
novembre, gener, i abril

82,70 €/anuals (27,57 € per 
cada mensualitat indicada)

Quota per ensenyament i menjador 212,37 €/mensuals
Quota per ensenyament sense menjador 141,92 €/mensuals
Tiquet diari individual per utilització de menjador 4,34 €/diaris
Quota per altres conceptes: 
 - Abonament 10 tiquets menjador 
 - Abonament 5 tiquets menjador 

40,84 €/abonament
21,19 €/ abonament

Quota per assistència al centre fora de l’horari general, és a 
dir, entre les 7.00 i las 9.00 hores i entre les 17.00 i les 19.00 
hores (quota per hora extra d’assistència):

- ½ hora extra diària durant tot el mes
- 1 hora extra diària durant tot el mes
- 2 hores extres diàries durant tot el mes
- 3 hores extres diàries durant tot el mes
- 4 hores extres diàries durant tot el mes
- 1 hora extra

13,27 €/mensuals
25,53 €/mensuals
40,84 €/mensuals
51,05 €/mensuals
61,26 €/mensuals

3,06 €/hora

Quota  per  assistència  en  el  mes  de  juliol  pel  matí  sense 
menjador (de 9.00 a 13.00 hores) 132,73 €/mensuals
Quota per altres conceptes a judici i estimació del licitador:

 ESCOLA D’ESTIU (JULIOL):
- MES COMPLETO:
• Horari de 9 a 12 i de 15 a 17 hores
• Horari de 9 a 17 hores (amb menjador)
• Horari de 9 a 13 hores (sense menjador)
• Horari de 9 a 15 hores (amb menjador)
- UNA SETMANA:
• Horari de 9 a 12 i de 15 a 17 hores
• Horari de 9 a 17 hores (amb menjador)
• Horari de 9 a 13 hores (sense menjador)
• Horari de 9 a 15 hores (amb menjador)

 VESTUARI ESCOLAR:
• Xandall (jersei i pantaló) 

163,36 €/mensuals
255,25 €/mensuals
132,73 €/mensuals
224,62 €/mensuals

45,954 €/setmanals
69,43 €/setmanals
35,74 €/setmanals
59,22 €/setmanals

37,78 €/unitat
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• Pantaló llarg
• Bermuda
• Pitet
• Camiseta mànega curta
• Camiseta mànega llarga
• Saquet

- DESCOMPTES  EN  VESTUARI  FINS  EL 
15/SETEMBRE:

o Compres a partir de 150 €: 30% descompte + saquet 
regal

o Compres a partir de 100 €: 20 % descompte + saquet 
regal

- DESCOMPTES  EN  VESTUARI  DES  DEL 
16/SETEMBRE:

o Compres a partir de 150 €: 15 % descompte + saquet 
regal

o Compres a partir de 100 €: 10 % descompte + saquet 
regal

18,38 €/unitat
18,38 €/unitat
20,42 €/unitat
13,27 €/unitat
15,32 €/unitat
10,21 €/unitat

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d’exposició 
del mateix en el  tauler  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament  i  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Considerar  que  l’acord  és  definitiu,  en  el  cas  que  no  es  presentaren 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, basant-se en l’article 17.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart.-  Facultar  la  Sra.  tinent  d’alcalde  delegada  d’Hisenda  per  a  subscriure  els 
documents relacionats amb aquest assumpte.

VUITÉ.-  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/06/2012.

Vist  l’expedient  número  S/06/2012  de  modificació  per  Suplements  de  Crèdit  de 
l’aplicació pressupostària corresponent al PPS finançada amb un ingrés provinent del 
Cànon d’Ús i Aprofitament per llicències urbanístiques en Sòl No Urbanitzable Comú 
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concedit a la mercantil de Refresco Iberia SLU, tot això a la vista de l’informe emés pel 
TAG d’Urbanisme amb data 16 d’agost tal com es fa constar en la Memòria de data 31 
d’octubre, que s’incorpora a l’expedient.

Resultant que, es justifica la necessitat de realitzar aquesta modificació, a la vista de 
l’informe esmentat, en la necessitat que l’aplicació pressupostària corresponent del PPS 
es veja incrementada en la quantia d’aquest cànon, i  no es pot demorar  a l’exercici 
següent  la  modificació  a  l’objecte  que  quede  reflectit  aquest  increment  de  PPS  en 
l’exercici en què s’ha produït.

Considerant que la modificació proposada és un Suplement de Crèdit,  regulat  en els 
arts.  177  TRLRHL,  35-38  RD  500/90,  base  9.1  de  les  d’Execució  del  pressupost 
finançat amb nous ingressos, tot això de conformitat amb l’art.  36.1.b), segons es fa 
constar en la memòria.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 2 de novembre 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  i  en  el  que  s’emet  informe  favorable,  la 
proposta de modificació de crèdits al Pressupost Municipal de 2012 per Suplements de 
Crèdit finançada amb nous ingressos procedents del cànon d’aprofitament.

Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  15  de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
l’atorgament de les subvencions de referència.

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

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Estava  molt  ben  fet  aquell  pressupost  que  van  aprovar 
vostès. Jo pense que aquesta modificació pressupostària per suplement de crèdit ja 
l’haurien  poguda  comptabilitzar,  perquè  no  ha  aparegut  i  ha  caigut  en  aquestos 
moment. Per tant, bé; ahí està, i com que anem a sumar i no anem a restar, doncs 
perfecta. I el Partit Popular fa un suggeriment, que encara que ja sabem que la nostra 
tasca fiscalitzadora, positiva sempre, no els agrada molt, però bé, estem obligats a 
fer-ho  perquè  treballem  pel  poble;  i  ens  agradaria  que  aquesta  modificació 
pressupostària per suplement de crèdit es destinara a la construcció dels nínxols.”

 Sra. Morell Gómez: “Només és per fer un aclariment, perquè sempre intenta lligar 
el suplement de crèdit, o en fer alguna modificació, per gastar el PPS el pressupost; i 
no sé per què; en aquest moment encara no ho comprenc. Per fer l’aclariment resulta 
que la mercantil Refrescos Iberia, ha obtingut la declaració d’interés comunitari, la 
DIC, i per tant es fa un ingrés d’ics diners que van a les arques municipals. L’única 
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cosa que fem en aquest moment, és que aqueixos diners, l’obligació és que estiga en 
la  partida  de PPS; i  el  que  hem fet  és  destinar  aqueixos  diners  a  la  partida  de 
Patrimoni Públic del Sòl. Ni està gastant-se en aquest moment no es fa absolutament 
res.  Estem ingressant-los  i  deixant-los  en  la  partida  de  PPS.  No estem fent  res 
absolutament amb ells en aquest moment.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament  manifestar  que  Projecte  Oliva  votarà  a  favor 
d’aquesta modificació. El que no acabem d’entendre massa bé, és crec recordar que 
va haver  un acord on destinàvem els  diners per als  nínxols.  Vull  dir,  no entenc 
massa la postura de la portaveu del Partit Popular, d’’incrementar aqueixa partida, 
quan ja està previst.”

 Sr. alcalde: “Faça el favor, Sra. Escrivá. Sra. Escrivá, ara tindrà la paraula vosté. 
Continue, Sr. Peiró.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo crec que tota la corporació m’ha entés llevat d’una persona. 
Però jo crec que va haver un acord plenari on es van plantejar uns diners per fer els  
nínxols.  La  portaveu  del  Partit  Popular  planteja  que  aquesta  modificació  també 
s’assigne a nínxols. Jo crec que amb el que hi ha assignat és suficient; i com vam 
manifestar,  quan  més  prompte  es  faça  millor.  Per  tant,  no  acabe  d’entendre  la 
postura. Però nosaltres, aquesta modificació l’aprovarem, per suposat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dec ser molt burra i molt curta; gràcies per recordar-m’ho. 
Ací no cal que faça aqueixa argumentació, aqueixa classe magistral explicant d’on 
vénen aquestos diners. Perfectament, Sra. Morell, jo sé que ve de Refrescos Iberia. 
Sí,  Sra.  Morell,  jo  la  tracte  amb respecte.  Sra.  Ana Morell,  vénen de Refrescos 
Iberia; a mi no m’ho ha de dir. El que jo continue dient-li que no cal fer aqeust tipus 
de coses, si no fóra que es va a bandades; perquè perfectament, quan es va fer el 
pressupost, s’hauria pogut contemplar; però que no passa res. Això és el que he dit. 
Que com que no estem restant sinó que estem sumant, ja està. I si vostés ja tenen 
assignat  per  a nínxols  el  que volen assignar,  i  d’on volen assignar-ho, a  mi em 
pareix  perfecte.  Jo tinc  clar  aquesta  partida  d’on ve  i  on pot  anar.  Per  tant,  un 
suggeriment  és  que  anara  a  nínxols.  Si  ja  la  tenen  d’un  altre  lloc,  em  sembla 
perfecte. Em sembla perfecte.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Arriba tard i malament. Com sempre. No se’n recorda ja? 
Doncs  no  fa  massa.  235.000  euros,  del  PPS,  per  a  construir  nínxols.  Per  tant 
aqueixos 200.000 euros no poden anar altra vegada ahí, perquè ja van fer la previsió 
perquè es construïren nínxols, amb els diners del PPS. Per tant no sé; ara li ha vingut 
els 200.000 i ja està previst que es fera. Sembla que no se’n recorda tampoc que ja 
estava previst. I després dir que el dia 30 d’agost es van aprovar els pressupostos 
municipals. Per poder incorporar aquestos diners, estem parlant que calia un informe 
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del  TAG d’Urbanisme,  que  s’emet  el  dia  31  d’octubre.  Fa  una memòria;  el  31 
d’octubre, no en agost. Si haguérem tingut aquestos diners i l’informe emés, i la 
memòria feta en agost, aquest que estem parlant, segurament s’hauria incorporat al 
pressupost. No, s’ha tingut en octubre, el 31 d’octubre. Per tant, ara és el moment 
d’incorporar-los al PPS, que és el que diu l’informe. O siga que jo crec que hauria 
de llegir-se els informes, i sobretot els dictàmens, que sembla ser que no se’ls llig.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo és que no acabe d’entendre ací l’acossament, i l’intent de 
derribar; jo crec que només fa falta una vareta perquè ens fustiguen. Ací és que 
sembla que ningú recorde que el Partit Popular considera que com estava fet el PPS, 
per destinar-ho feia falta  una ordenança que ho regulara.  D’acord? Així de clar. 
Vostés ho obliden, però jo torne a la meua perquè ho tinc argumentat. Memòria. 
Vosté vaja i busque i sabrà quan se li  va posar al cobrament a Refrescos Iberia 
aquest  DIC.  Per  tant,  s’hauria  pogut  contemplar  i  aparéixer  en  aquestos 
pressupostos. Ja he dit que no passa res; perquè no estem restant, estem sumant. Es 
fa feina afegida perquè en el seu moment no s’ha previst? Prefecte. I que ara és el 
moment que aquestos diners que vénen del PPS es poden destinar, de forma clara, 
segons considera el Partit Popular, per a PPS, que seria la construcció de nínxols. I 
aqueix és l’argument clar del Partit Popular.”

 Sra. Morell Gómez: “Serà molt curt. Em prendré la llibertat, sé que no és d’aquest 
punt, però per aprofitar. La modificació de crèdit E/05/2012 es destinen 235.000 
euros a  la  construcció  de nínxols.  En aquest  moment  s’ha acabat  el  termini  per 
presentar al·legacions, no se n’ha presentat cap, es farà l’exposició pública; i el més 
aviat possible, jo espere que al llarg de la setmana que ve o la pròxima, tindre el plec 
de  condicions  preparat  per  fer  l’adjudicació  i  la  construcció  ja  en  el  mes  de 
desembre.”

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

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient número S/06/2012 de modificacions al 
pressupost municipal mitjançant suplements de crédit en la aplicació pressupostària que 
se relaciona, que se finançarà amb nous ingressos procedents del cànon d’aprofitament: 

SUPLEMENTS:
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PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUP. 
INICIAL

MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUP.
DEFINITIU

15120. 6000077 URB. (PMS.- Inversió 
Nova en terrenys 0 3.022.531,86 200.686,50 3.223.218,36

 TOTAL SUPLEMENTS 200.686,50

INGRESSOS
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUP. 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUP.
DEFINITIU

39912 Cànon per aprofitament 
urbanístic 0 0 200.686,50 200.686,50

 TOTAL AUGMENTS 200.686,50

Segon.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils a contar des de el dia següent a la seua publicació en el 
BOP, posar a disposició del públic la documentació corresponent i en aquest termini els 
interessats podran presentar reclamacions al Ple.

Tercer.- En cas de que no es presenten reclamacions en aquest termini, es considerarà 
definitivament aprovat l’acord provisional.

Quart.- L’acord definitiu i el resumen per capítols de la modificació acordada es deurà 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinqué.- De l’expedient  aprovat  definitivament  es  trametrà  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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