
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

Acta 07/2013 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 12 DE JULIOL DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.15 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

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

 

 

El dia, hora i al lloc indicat a 

l’encapçalament, degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes a 

tractar, es reuneixen sota la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 

primera convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
ÚNIC.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013 I LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
MATEIX. 
 
Vist el dictamen emes per la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, sobre 
les al·legacions i l’aprovació del Pressupost Municipal exercici 2013 i les seus bases 
d’execució, en reunió que va tindre lloc el dia 9 de juliol de 2013, de la qual 
s’assenyala: 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 30 de maig de 2013, va aprovar 
inicialment el Pressupost General d'Oliva per a l'exercici 2013. 
 
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 134, de data 7 de juny, finalitzant el 
termini per a presentar al·legacions el dia 25 de juny. 
 
Dins del termini d'exposició pública s'ha presentat reclamació al Pressupost per D. 
Alberto Bañuls Navarro, amb DNI 73905304W, en l'Ajuntament d'Oliva (núm. Reg. 
7989) basada, segons al·lega el reclamant, en l'omissió del crèdit necessari per al 
compliment de les obligacions adquirides per l'ajuntament com a conseqüència de 
l'acord plenari de data 28 d'abril de 2011, respecte a la urbanització Aigua Blanca IV. 
 
Vist l'Informe de l’interventor, de data 4 de juliol, en relació a les al·legacions al 
pressupost presentades, en el qual es proposa la seua desestimació pels motius que 
s'indiquen. 
 
Respecte a la reclamació administrativa al pressupost presentada per D. Alberto Bañuls 
Navarro, amb DNI 73905304W, basada en l'omissió del crèdit necessari per al 
compliment de les obligacions adquirides per l'ajuntament com a conseqüència de 
l'acord plenari de data 28 d'abril de 2011 respecte a la urbanització Aigua Blanca IV, 
segons informe del TAG d'Urbanisme, en data 4 de juliol es conclou que: “En 
conseqüència el funcionari que subscriu entén que, el grau de compliment del referit 
acord plenari de 28 d'abril del 2011 i la seua projecció en els Pressupostos Municipals 
ve directament vinculat als informes i estudis recentment contractats i aportats i, 
òbviament, a la quantificació econòmica del contingut de tals informes, aspecte, aquest 
últim, que a la data present, no consta que haja sigut elaborada” Així mateix consta que: 
“Només en el moment en què es dispose, amb el grau de desglossament i detall 
legalment exigible, la quantificació d'aquelles reparacions, substitucions i execució 
d'obres necessàries per a donar per conclòs el procés d'urbanització segons el Projecte 
aprovat estarà l'ajuntament en condicions de consignar les quantitats necessàries a través 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

de la partida pressupostària corresponent i que permeta la contractació de les obres i 
podrà complir als compromisos adquirits a través de l'acord de 28 d'abril del 2011, 
determinant-se en eixe moment aquelles obres que hagen de ser finançades directament 
per l'ajuntament i les que no”. Per la qual cosa a la vista de l’exposat en l’informe del 
TAG es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació.  
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Com no, en el procediment per a l’aprovació definitiva del 

pressupost, en el període d’al·legacions, que finalitzava el dia 25 de juny, s’ha 
presentat només una al·legació al pressupost, per part d’Alberto Bañuls. És una 
al·legació molt semblant, no és exacta, a la de l’exercici anterior. Hi ha els informes 
escaients, del TAG d’Urbanisme, que proposa la desestimació de l’al·legació que es 
presenta; l’interventor també proposa la desestimació de l’al·legació que s’ha 
presentat; i per suposat, aquesta regidora d’Hisenda, fent cas als informes tècnics, 
també ha proposat la desestimació de l’al·legació que ha presentat el Sr. Alberto 
Bañuls, i  l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2013.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no parlaré massa, perquè és evident el tema en aquest 

moment. L’única cosa que he de dir és que efectivament, per coherència amb el que 
vaig votar en l’aprovació del pressupost, Gent d’Oliva els va votar a favor, i per tant, 
com he dit, per coherència he de votar la desestimació. Però no vote la desestimació 
per votar-la. Efectivament, hi ha dos informes, com s’ha dit ací, dels tècnics 
municipals que així ho aconsellen, i ho indiquen. I per tant, tenint en compte aquesta 
situació dels informes, i a més, també com diu l’informe, que en tindre desglossat i 
detallat econòmicament els estudis que han realitzat les empreses que contractàrem 
per poder efectuar amb detall totes les obres que s’havien fet malament o quedaven 
pendents de fer a la urbanització Aigua Blanca IV; en tindre els estudis detallats i 
valorats per part dels tècnics municipals, en aquell moment, i quan hàgem de portar 
qualsevol actuació a cap per acabar ja definitivament les obres d’Aigua Blanca IV, 
ja parlarem sobre el tema, ja direm el que hàgem de dir en el seu moment. Per tant 
en aquest moment l’única cosa que he de dir és que votaré a favor de la desestimació 
de l’al·legació presentada pel representant d’Aigua Blanca IV, a l’espera de tindre, 
com he dit, desglossat i detallat els estudis que he esmentat.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc manifestar que Projecte Oliva, ja ho vam 

manifestar en la comissió, que el nostre vot serà l’abstenció. Entenem que ací estem 
votant l’al·legació i l’aprovació definitiva en el mateix punt. Per tant el nostre vot 
serà l’abstenció. I sí que vull recalcar, l’argumentació la vam plantejar en plantejar 
l’aprovació inicial, en l’anterior plenari; per tant no reiteraré que hi ha algunes coses 
del pressupost que no del tot, considerem que no s’han tingut en compte algunes de 
les nostre propostes. Per tant no votarem en contra, però ens abstindrem. I sí que 
vull manifestar, i així ho vaig fer també en la Comissió d’Hisenda, el fet que 
Projecte Oliva, o els regidors de Projecte Oliva, podrem discrepar dels informes 
tècnics, podem estar a favor, podem estar en contra, però el que sí que tenim clar és 
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que mai posarem en dubte és que els informes no s’hagen fet amb la màxima 
transparència. Almenys aqueix és el nostre pensament, i considerem que aquest 
tema no s’hauria ni tan sols de posar sobre la mesa. Si algú té motius o raons per 
pensar una altra cosa, crec que no és tema de parlar-ho sinó de prendre les mesures. 
En aquest cas considerem que nosaltres respectem l’informe; podem discrepar o no, 
però respectem que s’haja fet un informe dels tècnics municipals; i considerem que 
els funcionaris, mentre no es demostre el contrari, són persones imparcials i 
competents.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Al Grup Popular els agradaria dir-los que al llar de 59 

plenaris ordinaris més els extraordinaris, vostés haurien pogut adonar, d’una vegada 
per totes, que les coses no estan fent-les bé, dels perjudicis que han causat i 
continuen causant als ciutadans propietaris en particular i a tota la ciutadania en 
general. I els ho dic pel següent; perquè és molt difícil de tractar de justificar allò 
injustificable. Rebutjar les al·legacions i intentar fer creure que volen fer-ho tot 
perfecte des que han entrat, jo encara no he rebut resposta a aqueixa famosa frase de 
vosté; si són els últims vuit anys que van governar, o des de la nova oportunitat per 
imperatiu legal. Ací el que es veu clarament és que continuen amb la dinàmica 
d’intentar demorar, ara amb el recolzament dels qui han canviat el seu discurs. Vull 
llegir unes manifestacions de l’eterna assessora externa perquè es veja que ací 
vostés, des de sempre, han intentat buscar qui els fera les coses al seu desig o antull. 
I les llegiré, no me les invente, que estan ací; l’assessora externa deia “el segon 
document –perquè ella es dedicava a fer documents, decrets, de tot– és un decret 
resolent el recurs de reposició, tot i que inicialment m’inclinava per no fer-lo; 
finalment he considerat que estratègicament ens pot convindre, perquè així, si no 
estan d’acord –fent referència als propietaris d’Aigua Blanca– i aquestos –posa ella 
entre parèntesi– són els eterns disconformes, es vorien obligats a recórrer, i ja vorem 
si arriben a això. No cap dubte que s’ho pensaran dues vegades.” Tot això contradiu 
la postura de qui vertaderament signa els informes, si a més els fera aqueixa 
persona, manifestant aqueixa persona el següent “L’ajuntament consigne aquesta 
partida pressupostària necessària per a afrontar aquesta contractació, ja que per cap 
concepte l’alcalde consentirà que aquest desemborsament vaja a càrrec dels 
propietaris.” En aquest cas, feia referència en aquesta ocasió parlant de Canyades 7, 
8 i Bomba. I per finalitzar, també està escrit el que pensava l’alcalde, i també deia, 
“l’alcalde va mostrar la seua preocupació pel fet que aquestes obres d’urbanització, 
pràcticament finalitzades, estan, igual que les d’Aigua Blanca IV, entrampades en la 
voràgine administrativa.” Per tant, les convidaria a la reflexió a  tots; dels que deien 
abans, i del que diuen ara. Del que pensaven abans, i pensen ara, i del que estan fent, 
feien abans, i fan ara.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen emés per la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, per majoria, amb el vot favorable dels 
regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Mañó Peris, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. 
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Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (12 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-
Compromís, i 1 del Grup Gent d’Oliva), els vots en contra dels regidors Sra. Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 vots en contra del Grup Partit 
Popular), i amb l’abstenció dels regidors Sra. Pastor Bolo i Peiró Sanchis (2 abstencions 
del Grup Projecte Oliva), acorda: 
 
Primer.- Esmenar l’error de transcripció que apareix en el primer paràgraf de les Bases 
d’Execució del pressupost de 2013, en el sentit que on diu “La tinent d’alcalde delegada 
d’Hisenda d’aquest Ajuntament assistit dels senyors secretari i interventora...” ha de dir 
“La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda assistida de la Sra. interventora...”  
 
Segon.- Desestimar la reclamació presentada contra el Pressupost Municipal de 2013 
per D Alberto Bañuls Navarro, a títol personal i en representació dels propietaris que 
van interposar el Contenciós Administratiu al modificat de la urbanització Aigua Blanca 
IV . 
 
Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici de 2013 
 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el resum dels capítols del 
Pressupost definitivament aprovat. 
 
Cinqué.- Que es notifique als reclamants el present acord. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president. 
 
  Vist i plau 
 El president 


