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ACTA núm. 5/2013 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
30 DE MAIG DE 2012. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.40 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

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

 

 

El dia, hora i al lloc indicat a 

l’encapçalament, degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes a 

tractar, es reuneixen sota la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 

primera convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 27 DE MARÇ DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
27 de març de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 25 D’ABRIL DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
25 d’abril de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
 

PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA 
 
 
TERCER. DICTAMEN CI. BASES REGULADORES SUBVENCIONS 
ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS LOCALS. 
 
Atés que, l’Ajuntament d’Oliva és conscient de la necessitat d’establir mecanismes de 
funcionament que garantesquen la possibilitat a la ciutadania d’Oliva d’accedir a la 
pràctica esportiva, i vol, per tant, donar suport a les iniciatives dels diversos agents que 
actuen en el sistema esportiu local, per tal de poder presentar una oferta esportiva que 
done resposta a les demandes d’aquesta ciutadania. 
 
Vista la proposta presentada pel Sr. Salvador Fuster Mestre, Regidor Delegat d’Esports, 
de modificació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a clubs i 
entitats esportives locals, modificacions que han estat presentades, prèviament, als 
diferents grups polítics per al seu estudi. 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 21 de maig d’enguany, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre les 
bases de referència. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 
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� Sr. Fuster Mestre: “Simplement es tracta de xicotetes modificacions, i algunes 
modificacions d’algunes bases, que han estat recollides i consensuades amb 
l’Assemblea d’Entitats Esportives d’Oliva, i que pensem que milloraran i 
clarificaran més, si cap, a l’hora de poder atorgar i justificar les subvencions als 
clubs i entitats esportives de la nostra ciutat. Simplement és això.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Bases Reguladores per a la concessió de 
subvencions a clubs i entitats esportives locals, que és del següent tenor literal: 
 
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A CLUBS I 
ENTITATS ESPORTIVES LOCALS 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
PRIMERA.- OBJECTE 
L’Ajuntament d’Oliva, conscient de la necessitat d’establir mecanismes de funcionament que 
garantesquen la possibilitat d’accedir a la pràctica esportiva a la ciutadania d’Oliva, vol donar 
suport a les iniciatives dels diversos agents que actuen en el nostre sistema esportiu local, per tal 
de consolidar, d’una banda, els agents que ofereixen possibilitats de pràctica esportiva, i d’altra, 
un nivell d’oferta esportiva que done resposta a les necessitats i demandes del teixit social. 
 
Amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l’esport local, com a objectiu principal dels 
Serveis Esportius Municipals, l’ Ajuntament d’Oliva, en el marc de la seua activitat de foment 
de les activitats que organitzen les entitats esportives locals sense ànim de lucre o amb 
vinculació a la nostra ciutat, vol establir els següents criteris per a les sol·licituds, quantificació i 
pagament de subvencions a aquells programes esportius de les Entitats esportives locals que 
s’ajusten i complementen a les línies que aquest Ajuntament tinga previst potenciar en el seu 
programa d’actuació en matèria esportiva i siga considerat d’utilitat pública, interès social o de 
promoció d’una finalitat pública. 
  
SEGONA.- ACTIVITATS ESPORTIVES. 
Les activitats esportives objecte de subvenció, es referiran a aquelles activitats ja realitzades per 
les diferents entitats, emmarcades en l’àmbit de l’activitat física de les persones i que es 
desenvolupen des de l’1 de juliol de l’any anterior al de la convocatòria fins el 30 de juny de 
l’any en curs, amb càrrec als pressupostos d’aquest mateix any. 
 
L’organització d’aquestes activitats l’haurà de realitzar totalment els promotors dels acords, tant 
des del punt de vista econòmic, com tècnic, jurídic, etcètera, tot complint algun dels objectius 
plantejats anteriorment. 
 
TERCERA- OBJECTIUS. 
Els objectius que l’Ajuntament vol assolir amb l’establiment de subvencions per a les activitats 
esportives son els següents: 
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- Apropar i incrementar la possibilitat de realitzar activitats esportives a totes les ciutadanes i 
ciutadans. 

- Fomentar l’associacionisme local com a eix vertebrador d’iniciatives i col·laborador 
imprescindible en el desenvolupament de l’activitat física esportiva a Oliva. 

- Establir criteris de valoració per a la sol·licitud, quantificació i pagament de subvencions de 
programes esportius, per tal de col·laborar en el seu desenvolupament, d’acord amb els 
interessos socials del municipi. 

- Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu local, tot entenent 
com a tal el conjunt de promotors d’ofertes de serveis i activitats esportives, i les usuàries, 
els usuaris i/o practicants d’aquestes ofertes. 

- Consolidar estructures d’oferta de serveis esportius que donen resposta a les necessitats 
plantejades per la ciutadania. 

- Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius que per raons socioculturals i/o 
econòmiques no hi accedisquen de forma habitual. 

- Potenciar el coneixement i la imatge de la ciutat mitjançant activitats que per la seua 
importància i/o transcendència pública assolixen aquest objectiu. 

 
QUARTA.- CONTINGUT DE LES SUBVENCIONS. 
Les subvencions, de forma habitual, tindran el caràcter de dinerari. No obstant això, 
l’Ajuntament d’Oliva també podrà aportar ajudes de caràcter no dinerari si, segons la seua 
naturalesa, estan així recollides en els corresponents convenis de col·laboració. 
 
CINQUENA.- SOL·LICITANTS. 
Podran optar a les subvencions regulades en aquestes bases, les entitats esportives locals que ho 
sol·liciten i complisquen els següents requisits: 
1. Complir els requeriments que es detallen tot seguit: 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre Municipal d’associacions on ha de 
figurar que les activitats que desenvolupen estan vinculades amb l’esport. 

b) Ser una entitat sense ànim de lucre: associació, fundació, entitat que les agrupe o, 
excepcionalment, una cooperativa que puga acreditar la manca d’ànim de lucre. 

c) Tindre el domicili a Oliva, estar vinculat estretament amb la ciutat o portar-hi a terme 
l’activitat que ha de ser objecte de subvenció. 

d) Hauran de posseir el codi d’identificació fiscal i almenys el 50% dels seus esportistes 
hauran d’estar empadronats a la ciutat d’Oliva, segons declaració responsable 
presentada pel president/a de l’entitat. 

e) Estar al corrent de les seues obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 
f) Mantenir la condició de beneficiari de subvencions públiques de conformitat amb el 

dispost en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
g) No tindre pendent de justificar cap altra subvenció concedida per l’Ajuntament. 
h) Queden excloses d’aquestes subvencions les associacions amb subvenció directa que 

puja figurar inclosa en els pressupostos municipals amb partida pròpia. 
2. Aportar la documentació sol·licitada en els impresos normalitzats i que es detallen en 

l’apartat de “documentació”. 
Forma d’acreditació. 
No caldrà aportar els requisits a què fa referència l’apartat a), b), c) g) i h) detallats en 
l’apartat anterior, en aplicació d’allò establert en l’apartat f) de l’article 35 de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
S’entendrà per “entitat esportiva local” als efectes d’aquestes subvencions, les entitats que 
estiguen degudament constituïdes a l’empara de la llei 2/2011, de 22 de març de la 
Generalitat (Llei de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana), sota la 
regulació dels següents articles: 
- Art. 59, Clubs Esportius. 
- Art. 71, Grups de Recreació Esportiva. 
- Art. 73, Agrupacions de Recreació Esportiva. 
- Art. 75, Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats. 

 
SISENA .- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
1. Són conceptes subvencionables aquelles iniciatives d’interès o utilitat social o que 

promoguen la consecució d’una finalitat pública. En concreció d’allò establert en el punt 
anterior, els actes, programes o accions per als quals es podrà demanar l’atorgament de 
subvenció consten a continuació i s’aprovaran anualment. En el cas que no s’aproven, es 
prorrogarà el contingut de l’exercici anterior: 
a) Promoció d’Escoles d’Iniciació Esportiva (Programes d’iniciació Tècnica i esportiva); 

(fins als 18 anys). 
b) Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport 
c) Ajuda a equips de Competició i esportistes no professionals locals 
d) Ajuda per a constitució de noves Entitats Esportives sense ànim de lucre (legalment 

constituïdes i inscrites en el Registre municipal d’Associacions) 
2. En cap cas es tindran en compte les despeses derivades de la compra de productes 

farmacèutics i protèsics, tampoc les despeses derivades de celebracions gastronòmiques 
(esmorzars, dinars, sopars, etc) excepte dietes. 

3. No seran subvencionables aquells programes en què s’incloga algunes de les accions 
següents: 
a) No es podran concedir ajudes a les despeses derivades de la participació habitual en les 

competicions oficials de la Generalitat Valenciana, Jocs Esportius (excepte arbitratges 
de la fase intermunicipal). 

b) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de 
raça, sexe, religió o qualsevol altres que atempten contra els drets fonamentals de la 
persona. 

c) Activitats acadèmiques, excepte la formació reglada en temes d’esports. 
d) Aquelles que fomenten o puguen incitar, directa o indirectament, l’ús de drogues, 

alcohol o tabac, que realitzen apologia del seu consum i violència. 
e) Que el projecte tinga una clara finalitat lucrativa. 
f) Activitats, que a criteri de l’Ajuntament d’Oliva, no tinga un clar interès esportiu social. 

4. La realització del programa d’activitats pel qual es concedeix la subvenció, serà d’exclusiva 
responsabilitat de l’entitat i, a més, seran a càrrec seu els mitjans humans i materials que 
siguen necessaris per al seu compliment, fins i tot les obligacions fiscals i de Seguretat 
Social que se’n deriven d’aquestes, així com de la disposició de les assegurances que 
corresponguen per a l’exercici de les activitats. 

 
SETENA.- CONVOCATÒRIA 
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Anualment, es convocarà un concurs públic per a la concessió d’ajudes a entitats esportives que 
desenvolupen durant la temporada en curs, projectes, programes i/o activitats realitzats en el 
període a que fa referència la Base segona, que complemente i/o suplisquen als que aquest 
Ajuntament tinga previst en el seu programa d’actuació en matèria esportiva i es consideren 
d’utilitat pública, interès social o de promoció d’una finalitat públic. 
La convocatòria s’ajustarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació i es realitzarà en règim de concurrència competitiva. 
 
VUITENA.- PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
Lloc i forma de Presentació. 
La sol·licitud es presentarà per instància normalitzada d’acord amb el model específic (annex 1), 
junt amb la documentació requerida a l’efecte; podrà presentar-se en el Registre General de 
l’Ajuntament d’Oliva o qualsevol altre mitjà establert en l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de 
Novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/99 de 13 de Gener. 
Termini de presentació de les sol·licituds. 
El termini de presentació d’instàncies serà des del dia següent de la publicació de l’acord de 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i en tot cas, fins l’últim dia hàbil, del mes de 
juliol de l’any de convocatòria, ambdós inclosos. Queden excloses les sol·licituds realitzades 
fora d’aquest termini. 
Per raons operatives podrà comunicar-se a les entitats esportives que complisquen els requisits 
assenyalats en la clàusula cinquena mitjançant la premsa local i/o correu certificat (per aquelles 
que tinguen actualitzat el cens municipal de associacions), les condicions i terminis que han de 
regir les sol·licituds. 
 
NOVENA.- DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR. 
Les sol·licituds hauran d’incloure la informació sol·licitada en els impresos específics de 
sol·licitud i que apareix assenyalada en dos grans grups: 
1. Documentació Obligatòria imprescindible per a l’admissió a tràmit de la sol·licitud: 

- Imprés de sol·licitud de subvenció degudament emplenat (annex I). 
- Fotocòpia del CIF de l’entitat 
- Còpia de l’acta de l’última Assemblea General Ordinària en la qual s’han aprovat els 

comptes de l’entitat i el pressupost econòmic de l’exercici actual. 
- Descripció dels Projectes d’activitats i/o programes tècnics a realitzar: programació, 

dades, horaris, llocs de realització, i altres aspectes tècnics inherents. 
- Declaració jurada de veracitat de les dades aportades (inclòs en l’annex I) 
- Autorització a l’Ajuntament d’Oliva a demanar les dades relatives al compliment de les 

obligacions tributaries municipals (annex III) 
- Acreditació mitjançant certificació administrativa positiva expedida per l’organisme 

competent, del compliment de les obligacions tributaries (estatals i de la comunitat 
autònoma) i davant la Seguretat Social, complint les circumstancies que es detallen en 
els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de 
beneficiari de subvencions públiques, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions (annex IV) 
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- Declaració responsable de no tindre obligacions pel que fa al reintegrament de 
subvencions públiques (annex V) 

- Declaració responsable de la percepció d’altres subvencions i/o ajudes (annex VI) 
- Composició de la Junta Directiva i altres dades de l’entitat sol·licitant (annex VII) 
- Fitxa de Manteniment de tercers/ dades bancàries (Annex VIII) 
- Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la 

Seguretat Social (annex IX) 
- Declaració responsable de que almenys el 50% dels esportistes associats estan 

empadronats a la ciutat d’Oliva (annex X) 
2. Documentació necessària per l’adequada quantificació de la subvenció. 

- Nombre de participants en el projecte d’activitats. 
- Nivell de competició 
- Col·laboració amb els Serveis Esportius Municipals. 
- Interès social i esportiu del Projecte. 
- Trajectòria i historial esportiu 
- Capacitat per generar recursos propis 
- Activitat competitiva / no competitiva. 
- Instal·lacions esportives pròpies 
- Altres (Promoció d’altres aspectes, formació, etc.) 
- Certificat federatiu del nombre de llicències tramitades i donades d’alta per a l’actual 

temporada, així com les despeses corresponents a taxes federatives de club, inscripcions 
d’equips i altres imprescindibles (mutualitat i assegurança esportiva), per a la 
participació de la seua entitat en competicions federades. 

- Calendaris de competició de temporada de totes les seccions de l’entitat. 
- Pressupost d’ingressos i despeses de l’entitat, global i per cada una de les activitats i 

conceptes programats (inclòs en l’annex 1) 
 
DESENA.- TRAMITACIÓ. 
La presentació de sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan 
concedent obtinga de forma directa l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 
18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol (compliment d’obligacions tributàries i compliment 
d’obligacions amb la Seguretat Social) mitjançant certificats telemàtics; en aquest cas, el 
sol·licitant no caldrà que aporte la corresponent certificació. No obstant, podrà denegar 
expressament el consentiment, i aleshores haurà d’aportar la certificació. 
De conformitat en el que es disposa en l’article 71.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de la 
LRJPAC, si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document dels exigits en la 
documentació obligatòria, es requerirà els interessats perquè en un termini de 10 dies hàbils 
solucionen la manca o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa 
així, es tindrà per desistida la seua petició, prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes 
previstos en l’article 42. 
 
ONZENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ. 
Els criteris per a tindre en compte l’adjudicació d’ajudes i la valoració a establir per a cadascuna 
d’elles, es dividiran en els següents apartats: 
a) Promoció d’Escoles d’Iniciació Esportiva (Programes d’iniciació tècnic esportiu). (fins 18 

anys). 



Pàgina: 8 

Es valoraran preferentment els següents criteris: 
1. Que el programa el desenvolupe personal tècnicament qualificat a nivell esportiu. 

(entrenadors, monitors, llicenciats, etc.), amb adequada capacitat organitzativa. 
Tècnic de base.- 2 punts 
Tècnic nivell 1 (monitor de base).- 4 punts 
Tècnic nivell 2 (entrenador Territorial).- 6 punts. 
Tècnic nivell 3 (entrenador nacional).- 10 punts. 
(s’adjuntarà fotocòpia de la titulació, almenys la primera vegada) 

2. Que l’Ajuntament no tinga la infraestructura necessària per a desenvolupar la 
competició. 
Utilització d’instal·lacions pròpies per a l’escola: 10 punts. 
Lloguer d’instal·lacions per a l’escola: 5 punts 
Utilització d’instal·lacions municipals (o públiques): 0 punts 

3. Proporció, pel que fa a la subvenció sol·licitada, dels mitjans econòmics propis amb què 
compta l’entitat sol·licitant per tal de desenvolupar el programa. La quantitat sol·licitada 
com a subvenció, suposa una percentatge (p) sobre el pressupost de l’activitat. 
La puntuació d’aquest apartat serà 10-p/10. 

4. Nombre d’esportistes participants en l’escola. 1 punt cada 10 alumnes inscrits, màxim 
10 punts. 

5. Despeses federatives (incloent llicències) i arbitratges. 
El total de les quantitats pressupostades i certificades per les respectives federacions 
dividit per 60. 
Aquest apartat no podrà sobrepassar els 20 punts, en cas que alguna entitat els 
sobrepasse, l’entitat que obtinga la màxima puntuació se li assignaran els 20 punts i a la 
resta s’assignarà una puntuació proporcional entre 0 i 20 punts. 

6. Desplaçaments. 
Provincial: 2 punts per desplaçament. 
Autonòmic: 4 punts per desplaçament. 
Nacional: 8 punts per desplaçament. 
Internacional: 10 punts per desplaçament. 
Així mateix, en funció del nombre oficial d’esportistes que s’han d’incloure en un acta 
s’aplicaran les següents progressions: 
D’1 a 6 esportistes per acta x 2 
De 7 a 14 esportistes en acta x 4 
De 15 i més x 6 
Aquest apartat no podrà sobrepassar els 20 punts, en cas que alguna entitat els 
sobrepasse, l’entitat que obtinga la màxima puntuació se li assignaran els 20 punts i a la 
resta s’assignarà una puntuació proporcional entre 0 i 20 punts. 

7. Altres circumstàncies que incidisquen en l’execució i desenvolupament del projecte: 
promoció de l’associacionisme, interès social del projecte, rigor de la programació 
tècnica, etc. Atenció especial a la promoció de l’esport femení, esports minoritaris, 
esport adaptat, esports autòctons, etc. (0 a 10 punts). 

b) Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport. 
1. Que el programa el desenvolupe personal tècnicament qualificat a nivell esportiu 

(entrenadors, monitors, llicenciats, etc.), amb adequada capacitat organitzativa. 
Tècnic nivell 1 (monitor de base).- 4 punts 
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Tècnic nivell 2 (entrenador territorial).- 6 punts. 
Tècnic nivell 3 (entrenador nacional).- 10 punts. 
(s’adjuntarà fotocòpia de la titulació, almenys la primera vegada) 

2. Promoció d’activitats esportives per a la dona, 3ª edat i minusvalideses. 
Participació d’un dels tres col·lectiu: 5 punts 
Participació de dos dels tres col·lectiu: 10 punts. 

3. Proporció, pel que fa a la subvenció sol·licitada, dels mitjans econòmics propis amb què 
compta l’entitat sol·licitant per tal de desenvolupar el programa. La quantitat sol·licitada 
com a subvenció, suposa un percentatge (p) sobre el pressupost de l’activitat. 
La puntuació d’aquest apartat serà 10-p/10. 

4. Que l’Ajuntament no tinga la infraestructura necessària per a desenvolupar la 
competició. 
Utilització d’instal·lacions pròpies per a l’esdeveniment: 10 punts. 
Lloguer d’instal·lacions per a l’esdeveniment: 5 punts. 
Utilització d’instal·lacions municipals (o públiques): 0 punts. 

5. Nombre de llicències Federatives de l’entitat 
D’1 a 25: 4 punts  De 26 a 50: 8 punts 
De 51 a 75: 12 punts De 76 a 100: 16 punts. 
Més de 100: 20 punts. 

6. Nivell de participació. 
Per esportista benjamí a cadet: 0.08 punts    
Per esportista júnior a categories prèvies a sènior: 0.06 punts    
Per esportista sènior i categories superiors: 0.04 punts    
Aquest apartat no podrà sobrepassar els 20 punts. 

7. Nivell de l’esdeveniment organitzat 
Local/ Provincial: 4 punts.  Autonòmic: 6 punts 
Nacional: 8 punts   Internacional: 10 punts. 

8. Altres circumstàncies que incidisquen en l’execució i desenvolupament del projecte: 
promoció de l’associacionisme, interès social del projecte, rigor de la programació 
tècnica, etc. (de 0 a 10 punts) 

c) Ajuda a equips de competició i esportistes no professionals local 
1. Que el programa el desenvolupe personal tècnicament qualificat a nivell esportiu 

(entrenadors, monitors, llicenciats, etc), amb adequada capacitat organitzativa. 
Tècnic nivell 1 (monitor de base).- 4 punts 
Tècnic nivell 2 (entrenador territorial).- 6 punts 
Tècnic nivell 3 (entrenador nacional).- 10 punts. 
(s’adjuntarà fotocòpia de la titulació, almenys la primera vegada) 

2. Promoció d’activitats esportives per a la dona, 3ª edat i minusvalideses. 
Participació d’un dels tres col·lectius: 5 punts. 
Participació de dos dels tres col·lectius: 10 punts. 

3. Proporció, pel que fa a la subvenció sol·licitada, dels mitjans econòmics propis amb que 
compta l’entitat sol·licitant per tal de desenvolupar el programa. 
La quantitat sol·licitada com a subvenció, suposa un percentatge (p) sobre el pressupost 
de l’activitat. 
La puntuació d’aquest apartat serà 10-p/10. 
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4. Que l’Ajuntament no tinga la infraestructura necessària per a desenvolupar la 
competició. 
Entitats amb instal·lacions pròpies: 10 punts. 
Entitats que lloguen instal·lacions per a competir: 5 punts. 
Utilització d’instal·lacions municipals (o públiques): 0 punts. 

5. Nombre de llicències Federatives de l’entitat 
D’1 a 25: 4 punts  De 26 a 50: 8 punts 
De 51 a 75: 12 punts De 76 a 100: 16 punts. 
Més de 100: 20 punts. 

6. Nivell de l’equip o esportista (reconegut per la Federació esportiva corresponent) 
Local/ Provincial: 4 punts  Autonòmic: 6 punts 
Nacional: 8 punts   Internacional: 10 punts 

7. Despeses federatives i arbitratges. 
El total de les quantitats pressupostades i certificades per les respectives federacions 
dividit per 60. 
Aquest apartat no podrà sobrepassar els 20 punts, en cas que alguna entitat els 
sobrepasse, l’entitat que obtinga la màxima puntuació se li assignaran els 20 punts i a la 
resta s’assignarà una puntuació proporcional entre 0 i 20 punts.  

8. Desplaçaments. 
Provincial: 2 punts per desplaçament 
Autonòmic: 4 punts per desplaçament 
Nacional: 8 punts per desplaçament 
Internacional. 10 punts per desplaçament 
Així mateix, en funció del nombre oficial d’esportistes que s’han d’incloure en un acta 
s’aplicaran les següents progressions: 
D’1 a 6 esportistes per acta x 2 
De 7 a 14 esportistes en acta x 4 
De 15 i més x 6 
Aquest apartat no podrà sobrepassar els 20 punts, en cas que alguna entitat els 
sobrepasse, l’entitat que obtinga la màxima puntuació se li assignaran els 20 punts i a la 
resta s’assignarà una puntuació proporcional entre 0 i 20 punts. 

9. Altres circumstàncies que incidisquen en l’execució i desenvolupament del projecte: 
promoció de l’associacionisme, interès social del projecte, rigor de la programació 
tècnica, etc. Atenció especial a la promoció de l’esport femení, esports minoritaris, 
esport adaptat, esports autòctons, etc. (0 a 10 punts). 

d) Ajuda per a constitució noves Entitats Esportives sense ànim de lucre. 
Com a màxim el 75% despeses de constitució durant el primer any, amb noves modalitats 
esportives no existents al nostre Municipi. 

 
DOTZENA.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS i QUANTIA DE LES AJUDES 
Crèdit Pressupostari. 
En matèria d’esports, l’import global destinat a atendre les subvencions per temporada 
s’aplicarà amb càrrec de la partida pressupostària corresponent a l’Àrea d’Esports, del 
Pressupost Municipal per a l’exercici de cada convocatòria. La corresponent convocatòria anual 
d’aquestes ajudes contindrà la consignació econòmica total prevista com a màxim per a cada 
exercici. 
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L’import global màxim de cada convocatòria, així com els tràmits efectuats fins el moment 
immediat anterior a la resolució de la concessió de la subvenció, estarà condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida pressupostaria corresponent que 
s’establisca en el Pressupost Municipal per a cada exercici. 
Import de les subvencions. 
L’import de les subvencions, individualment considerades, serà el resultat de: 
1. Distribuir proporcionalment les quantitats econòmiques pressupostades per l’ajuntament en 

els diferents apartats assenyalats en la base onzena, basant-se en la proporció de les 
peticions econòmiques sol·licitades. 

2. Multiplicar el valor punt pel total de punts que obtinguen les entitats sol·licitants. L’import 
individual de la subvenció per entitat sol·licitant es fixa en la quantitat màxima de 10.000 €. 
L’import màxim individual no podrà excedir del 100% del dèficit presentat, que en tot cas 
no superarà el 50% del pressupost de despeses presentat per a cada activitat esportiva. 

3. Si pel nombre de sol·licituds presentades i les puntuacions obtingudes pels projectes 
presentats resultara que, en aplicació del criteri anterior, se superara la quantitat màxima de 
subvenció de la present convocatòria, es recorrerà al criteri de distribuir aquest import 
proporcionalment a la puntuació obtinguda. 

4. D’igual manera, en el cas de resultar quantitats sobrants, la delegació competent podrà 
proposar la redistribució de l’import sobrant entre totes les sol·licituds presentades, 
proporcionalment a la puntuació obtinguda. 

Les subvencions concedides són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos destinats a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o 
entitat pública o privada; en tal cas, la documentació presentada com a justificació no podrà ser 
presentada per a la mateixa finalitat en altres subvencions ni públiques ni privades. 
La quantitat subvencionada queda fixada com un import cert i sense referència a percentatge o 
fracció del cost total, pel que s’entendrà que queda a compte del beneficiari la diferència entre la 
quantitat subvencionada i l’import total del projecte, i s’haurà de reintegrar, en tot cas, la 
quantitat que supere l’import total del projecte. 
Igualment en cap cas, l’import de la subvenció concedida podrà ser de quantia tal que abaste, de 
manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions públiques i/o privades, el cost total del 
projecte d’activitats a realitzar. En tot cas els beneficiaris de subvencions concurrents estaran al 
que disposa en els articles 33 i 34 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Únicament es podrà concedir una subvenció anual per associació o col·lectiu d’acord amb el 
projecte i memòria presentats. 
La subvenció s’atorgarà per al manteniment i desenvolupament dels programes presentats. 
Els programes i activitats presentats s’ajustaran rigorosament a la memòria presentada. 
 
TRETZENA.- PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS. 
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.- 
La instrucció i tramitació del procediment de concessió de subvencions el durà a terme el 
Departament d’Esports. Per a l’estudi i valoració de les sol·licituds recollides en la present 
convocatòria es constituirà una Comissió Tècnica d’Avaluació formada pel director gerent del 
SEM, el President de l’ALEEO i el Regidor d’Esports. Aquests podran delegar, en cas 
necessari, les seues funcions en qualsevol persona que estimen convenient. 
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La Comissió Tècnica d’Avaluació ajustarà el seu funcionament a les normes contingudes en els 
articles 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de la LRJPAC, així com el que disposa el 
seu article 28 sobre abstenció i recusació. 
La Comissió Tècnica d’Avaluació alçarà proposta, que en cap cas serà vinculant, i la delegació 
d’Esports formularà la corresponent proposta a l’òrgan competent per a la seua concessió o 
denegació que, en tot cas, haurà de ser motivada, previ dictamen de la Comissió Municipal 
Informativa adient. 
 
CATORZENA.- RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ i PUBLICITAT DE LES AJUDES 
CONCEDIDES. 
Termini de resolució i notificació. 
De conformitat amb el previst en l’article 25.4 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, el 
termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no excedirà de sis mesos, 
computats des de la publicació de la corresponent convocatòria, excepte que la mateixa pospose 
els seus efectes a una data posterior. El venciment del termini sense haver notificat resolució 
legítima als interessats, s’entendrà desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de subvenció. 
El termini màxim legal per resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en 
els casos determinats en l’article 42.5 de la Llei 30/92, de 26 novembre, de la LRJPAC. 
Invalidesa de la Resolució. 
Seran causes de invalidesa de la resolució les establertes en l’article 36 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. 
Notificació de la resolució de concessió de subvencions. 
Que s’efectuarà d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/92, de 26 de Novembre. 
La Resolució del procediment es notificarà en el domicili especificat pels interessats en la 
instància de sol·licitud, en el termini de 10 dies hàbils des de l’acord de resolució. 
Alternativament es remetrà la notificació per correu electrònic en el cas de la prèvia autorització 
dels interessats en la sol·licitud. 
L’acord de concessió indicarà les obligacions del beneficiari. 
Publicació de la resolució de concessió de subvencions. 
La publicitat de subvencions concedides es realitzaran al mes següent de cada trimestre natural, 
i s’inclouran totes les concedides durant aquest període independentment del procediment de 
concessió. 
L’acord de concessió s’exposarà en el tauler d’edictes municipals als efectes previstos en 
l’article 18 i següents de la Llei 38/2003, General de Subvencions, excepte que l’import 
individualitzat de les subvencions supere el límit de 3.000 €; en aquest cas, s’haurà de publicar 
en el B.O.P les dades que figuren en l’apartat següent per aquells beneficiaris que superen la 
quantitat esmentada, indicant que la resta de beneficiaris que no superen la mateixa consten en 
el tauler d’edictes municipal. 
L’acord farà esment del següent contingut: 
- Acord de convocatòria i identificació de subvencions 
- Programa i crèdit pressupostari al que s’imputen les subvencions 
- Nom o raó social del beneficiari amb indicació del número d’identificació fiscal, finalitat de 

la subvenció i quantitat concedida. 
 
QUINZENA.- PAGAMENT i JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ  
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Pagament de la subvenció. 
Una vegada concedida la subvenció, atès que les activitats estan ja realitzades, es lliurarà el 50% 
de la quantitat concedida com a pagament anticipat. 
La resta de la subvenció pendent d’abonar es farà efectiu a la justificació per part de les entitats 
beneficiàries de subvenció de la totalitat de la subvenció concedida i informe emes per la secció 
d’esports. A tal efecte les entitats beneficiaries de subvenció hauran de justificar els fons rebuts 
amb anterioritat al termini establert a l’efecte. 
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció, o procedirà el 
reintegrament de la part de la subvenció anticipada en el supòsit de manca de justificació o de 
concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 
Justificació. 
L’import de la justificació deurà correspondre a les despeses que figuren en la sol·licitud de 
subvenció. 
Per a la deguda justificació de les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Oliva, s’utilitzarà 
el mètode compte justificatiu amb aportació de justificants de despeses, en atenció al que 
disposa l’article 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol, aquest compte l’haurà de presentar 
cadascun dels beneficiaris, havent de contenir la següent informació. 
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

2. Original o fotocòpia compulsada dels impresos (cartells, díptics, programes, publicitat, etc.), 
editats per l’entitat amb motiu de l’activitat subvencionada i on conste la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Oliva. 

3. Una memòria econòmica justificada del cost de les activitats realitzades que contindrà: 
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor i del document, el seu import, data d’emissió. En el cas que la subvenció 
s’atorge en relació a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions ocorregudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada, incorporats en la 
relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en els seu cas, la documentació 
acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o 
indirectes incorporades en la relació a què es fa referència en l’apartat a) 

d) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hajen finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seua procedència. 

e) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats 
i els seus interessos. 

4. Declaració responsable mitjançant la qual s’acredite que no s’ha sol·licitat ni s’ha rebut cap 
altra subvenció o ingrés per finançar aquestes activitats esportives que se subvencionen. 

Als efectes de la presentació d’aquesta documentació, l’Ajuntament d’Oliva podrà aprovar 
models normalitzats que faciliten la gestió als destinataris. 
En cas que la justificació de despeses siga inferior a l’import concedit, la subvenció es reduirà 
proporcionalment a la despesa justificada. 
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El incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest 
capítol o la justificació insuficient de la mateixa portarà el reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
Procediment de Justificació. 
La justificació de la subvenció concedida es presentarà per instància normalitzada conforme el 
model específic (annex 2), junt amb la documentació requerida a l’efecte, podrà presentar-se en 
el Registre General de l’Ajuntament d’Oliva; en el Registre Telemàtic amb signatura digital i els 
llocs on fa referència en l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de Novembre, de Règim jurídic de 
les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 
de 13 de Gener. 
El termini de presentació de la justificació de la subvenció serà abans de 30 dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució de la present 
subvenció per correu certificat, i en tot cas, sempre en conformitat amb la base catorzena. 
 
SETZENA.- COMPROVACIÓ DE L’ADEQUADA JUSTIFICACIÓ i DE LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT OBJECTE DE SUBVENCIÓ.- 
Comprovació de l’adequada justificació. 
En atenció amb el previst en l’article 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol, la Delegació 
d’Esports requerirà la documentació i justificants de les despeses corresponents, que s’han de 
presentar en original i es segellaran de conformitat amb el disposat en l’article 73 del RD 
887/2006, de 21 de juliol. 
Comprovació de la realització de l’activitat. 
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Oliva tindran l’obligació d’elaborar anualment un pla 
d’actuació per comprovar la realització pels beneficiaris de les activitats subvencionades. 
L’esmentat pla indicarà si l’obligació de comprovació abasta la totalitat de les subvencions o bé 
a una mostra de les concedides i, en aquest cas, la seua selecció. També haurà de contindre els 
principals aspectes a comprovar i el moment de la seua realització. 
 
DISSETENA.- REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 
Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes, i l’exigència d’interès de demora des 
del moment del pagament de la subvenció fins la data que s’acorde la procedència del 
reintegrament en els casos establerts en l’article 37 de la llei 38/2003, General de Subvencions, 
ajustant-se al procediment a què es refereix l’article 42 de la mencionada llei. 
 
DIVUITENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS 
Son obligacions dels beneficiaris: 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions atorgades. 
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions exigides, així 

com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determine la concessió de 
la subvenció. 

c) Notificar a l’òrgan concedent qualsevol proposta de modificació de l’activitat o dels 
pressupostos presentats en el moment que es produïsca. 

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent, així com 
qualsevol altra comprovació i control financer que pugen realitzar els òrgans de control 
competents, aportant tota la informació requerida en l’exercici de les seus funcions. 
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e) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les 
activitats subvencionades amb anterioritat a la justificació de la subvenció concedida. 

f) Acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social. 

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. 

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. 
i) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits a què es refereix la base dissetena. 
j) Donar l’adequada difusió i publicitat de caràcter públic del finançament de programes, 

activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, 
mitjançant: 
1. L’entitat esportiva inclourà en el seu equipament esportiu l’anagrama dels Serveis 

Esportius Municipals de forma visible i amb les limitacions imposades per la normativa 
federativa. 

2. Incloure el text “Col·labora Ajuntament d’Oliva” (junt amb l’escut) en cartells, 
impresos i qualsevol tipus de publicitat escrita que es realitze. 

3. Una vegada realitzada l’activitat i/o projecte subvencionat, la publicitat consistirà en 
esment en els mitjans de comunicació de l’activitat subvencionada (diaris comarcals o 
altres tipus de premsa local) que haurà de realitzar-se en un termini màxim de 15 dies a 
l’acabament de l’activitat. 

 
DINOVENA.- CONTROL FINANCER. 
La competència per exercir el control financer de les subvencions concedides correspon als 
òrgans o funcionaris que tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica. 
 
VINTENA.- INFORMACIÓ A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS 
Correspon a la Intervenció de Fons Municipals dur a terme les gestions que fa esment la “secció 
6” del Capítol III del Títol Preliminar del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions, en relació a la base 
de dades nacional de subvencions. 
 
VINT-I-UNA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en cada convocatòria implica l’acceptació de les bases que la regulen. 
 
VINT-I-DOS.- IMPUGNACIÓ DE LES BASES 
Les presents bases posen fi a la via administrativa i podran ser recorregudes potestativament 
davant l’òrgan que va dictar l’acord. El termini per interposar el recurs serà d’un mes, comptat 
des del dia següent a la data de notificació de la present resolució i si interposa el recurs de 
reposició, no podrà interposar recurs contenciós- administratiu fins que es resolga expressament 
o s’haja produït la seua desestimació per silenci administratiu. 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que es notifique la 
seua resolució, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i quedarà oberta la via 
contenciosa administrativa, podent interposar recurs contenciós- administratiu en el termini de 
dos mesos comptats des del següent a aquell que es notifique la resolució expressa del recurs 
potestatiu de reposició en què esta siga entesa com a desestimada. El recurs contenciós- 
administratiu podrà interposar-se directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós- 
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administratiu i el termini per interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la notificació de la present resolució. 
 
VINT-I-TRES.- NORMATIVA REGULADORA 
En tot allò no previst per aquestes bases, serà d’aplicació la legislació de règim local al respecte, 
bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de convocatòria, Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la citada llei. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les normes reguladores de l’atorgament de subvenciones a entitats 
esportives municipals que resulten contràries a les regulades en aquestes Bases. 
 
ANNEXOS 
Annex I (Imprés sol·licitud de subvenció) 
Annex II (Imprés compte justificatiu) 
Annex III (Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries de 
l’Administració Local) 
Annex IV (Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició 
de beneficiari de subvencions públiques, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions) 
Annex V (Declaració responsable de no tindre obligacions en quant al reintegrament de 
subvencions públiques) 
Annex VI (Declaració responsable de la percepció d’unes altres subvencions i/o ajudes) 
Annex VII (Composició de la Junta Directiva i altres dades de l’entitat sol·licitant) 
Annex VIII (Fitxa de Manteniment de tercers/dades bancàries) 
Annex IX (Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social). 
Annex X (Declaració responsable de que almenys el 50% dels esportistes associats estan 
empadronats a la ciutat d’Oliva). 
Annex XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punts a seguir en l’índex de la sol·licitud del projecte d’activitats i memòria justificativa. 
1. APARTAT ECONÒMIC 

a) Ingressos: Quotes dels socis, subvencions, patrocinadors, loteries, publicitat i altres. 
b) Despeses: A més de que la Comissió econòmica valore adequadament els expedients de 

cada entitat, s’hauran de contemplar, si més no, els següents apartats: 
- Despeses federatives. 



Pàgina: 17 

Inscripcions d’esportistes o d’equips, llicències, mutualitat o assegurances esportives 
(pel que fa a aquests conceptes s’hi adjuntarà certificat federatiu) 
- Arbitratges. 
Dels equips o proves i encontres en què hi participen i corresponguen a l’entitat o, si 
s’escau, el preu d’arbitratge de cada categoria en què participe l’entitat. (pel que fa a 
aquestos conceptes s’hi adjuntarà certificat federatiu o del col·legi d’àrbitres o jutges) 
- Desplaçaments de tots els equips i seccions. 
S’hi adjuntaran calendaris oficials federatius o documents que acrediten la participació 
en la competició, així com el nombre mínim de jugadors que han de participar en 
competicions o incloure’ls en acta per la celebració oficial d’un encontre. 
- Entrenadors, Monitors 
Per a fer la valoració d’aquestes despeses s’hi adjuntaran els següents documents: 
Fotocòpies de les titulacions dels entrenadors: en cas que tinguen gratificacions 
econòmiques: certificat del secretari de l’entitat, tot detallant les quanties econòmiques 
que han de rebre i els destinataris 
- Lloguer i ús d’Instal·lacions. 
- Compra de material fungible esportiu (balons, xarxes, etc.) 
- Premis 
- Altres despeses relacionades amb la finalitat de l’activitat 
Material d’oficina, alta en federació, fundació de l’entitat... 

2. APARTAT ESPORTIU 
a) Programació tècnica de la temporada i projectes subvencionats. 
b) Relació d’equips o esportistes que han participat en competicions federades i 

classificacions obtingudes, tot especificant categoria, grups i fases en les quals han 
participat. 

c) Altres competicions o encontres amb caràcter popular, recreatiu o no competitiu amb 
participació del Club. 

d) Relació de competicions organitzades per l’entitat amb caràcter competitiu, recreatiu, 
popular o no competitiu, amb el nombre de participants en cadascuna. 

e) Altres dades d’interès: fotografies, vídeos, retalls de premsa, cartells o fullets editats per 
l’entitat o els seus patrocinadors.” 

 
Segon.- Procedir al tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel termini 
màxim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Resoldre totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini 
anteriorment indicat i procedir a l’aprovació definitiva de les Bases pel Plenari de 
l’Ajuntament. En el supòsit que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, 
l’aprovació inicial s’entendrà com definitiva. 
 
 
QUART. DICTAMEN CI. BASES CERTAMEN DE TEATRE “VILA D’OLIVA”. 
 
El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula a la regidora de Cultura, que és qui proposa 
aquest assumpte i es manifesta el següent: 
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� Sra. Torres Pérez: “Hem detectat un error, en concret en la partida econòmica on 

va aquest certamen, i per poder esmenar aquest error sol·licite la retirada del punt en 
l’ordre del dia.” 

 
� Sr. alcalde: “Per tant queda retirat de l’ordre del dia.” 
 
 
CINQUÉ. DICTAMEN CI. SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA TERRANOVA II. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 25 d’octubre del 2012, va adoptar 
acord d’aprovació provisional de la suspensió de l’execució del Programa d’Actuació 
Integrada de la UA TERRANOVA II, amb caràcter temporal amb una durada de dos 
anys, prorrogable a dos anys més, tot això basant-se en el que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012 de 10 de maig. 
 
Resultant que el referit acord de suspensió es va sotmetre a informació pública per mitjà 
d’anunci publicat en el BOP núm. 39, de 15 de febrer del 2013. 
 
Considerant que dins del període d’informació pública no consta que s’hagen presentat 
al·legacions. 
 
Vist l’informe emés pel TAG d’Urbanisme, de data 23 d’abril del 2013, i de conformitat 
amb el mateix, i la proposta del Regidor Delegat d’Urbanisme. 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió celebrada el dia 22 de 
maig del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte 
de l’epígraf. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “En la sessió plenària de 25 d’octubre de 2012, recordem, vam 

adoptar acord d’aprovació provisional de la suspensió temporal de l’execució dels 
programes d’actuació integrada de les unitats d’actuació de Terranova II, d’uns 
22.000 metres quadrats de superfície, Terranova III d’uns 16.000 metres quadrats, i 
Kiko V d’uns 13.000 metres quadrats. Aquesta suspensió té una duració de dos 
anys, prorrogables a dos anys més, tot això d’acord amb la Disposició Transitòria 
Primera de la Llei Valenciana 1/2012, de 10 de maig, que possibilita aquests tipus 
de suspensions, en base a causes justificades d’interés públic o de viabilitat 
econòmica de l’actuació. Després de l’aprovació provisional d’aquestes suspensions 
vam donar tràmit d’audiència amb notificació individualitzada a tots els propietaris 
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afectats per la mateixa. I, temps després, també se sotmetia a informació pública. En 
tot aquest dilatat període de comunicació ha hagut temps suficient perquè totes les 
persones afectades per aquest acord tingueren el coneixement suficient i 
s’informaren assossegadament de tots els aspectes relacionats amb la decisió de la 
suspensió temporal. Doncs bé, passat el temps s’han presentat unes poques 
al·legacions a la suspensió temporal. Pel que fa PAI Terranova II no se n’ha 
presentat cap. En el PAI Terranova III s’ha presentat un escrit amb diverses 
al·legacions, que l’informe del TAG d’Urbanisme, de 22 d’abril de 2013, proposa 
desestimar, pels motius que s’adjunten en el dictamen, i que vam poder comentar en 
la Comissió Informativa d’Ordenació del territori. Finalment, en el PAI Kiko V 
s’han presentat 6 al·legacions, algunes d’elles en representació d’una col·lectivitat 
de propietaris. Un primer grup d’al·legants, deu en total, substancialment manifesten 
alguns dubtes sobre aspectes econòmics relacionats amb les despeses de la 
urbanització, i com pot afectar la suspensió temporal a les mateixes. I, l’altre grup 
d’al·legants, 6 en total, substancialment manifesta el seu desig que s’executaren les 
obres d’urbanització a la major brevetat possible, tot i que seguidament reconeixen 
que l’acord de suspensió es troba suficientment justificat. Tant en aquest cas com en 
l’anterior, també l’informe del TAG d’Urbanisme proposa desestimar les 
al·legacions esmentades, pels motius que s’adjunten en els dictàmens, i que també 
vam poder comentar en la comissió informativa. Finalment, vull tornar a recordar 
diversos aspectes que cal tindre en consideració en aquest assumpte. Per un costat, 
que l’ordenació d’aquest sòl ja ve detallada en molts casos, pel vigent Pla General 
d’Ordenació Urbana, el que vam aprovar l’any 1982. I per altre, el que ja vam dir en 
la sessió plenària de 25 d’octubre; que pròrroga no vol dir que no es realitze cap 
gestió, en absolut. Com recullen les propostes d’acord, els tres programes 
continuaran la seua tramitació fins la fase de reparcel·lació, i inscripció en el registre 
de les noves parcel·les que resulten, per tal que els propietaris no perden cap 
garantia jurídica amb aquesta tramitació. A més a més, tenint molt en compte la 
informació que van aportar en l’anterior plenari i en la comissió informativa els 
regidors Blai Peiró, de Projecte Oliva, i Pepe Salazar, del Partit Gent d’Oliva, 
referent a tindre en compte els pagaments ja efectuats pels propietaris de la 
Terranova a finals dels 80, amb motiu de les reparcel·lacions i gestions realitzades 
en aquell període. Dir que es revisaran els pagaments que van fer en aquell moment 
els veïns i, si és el cas, se’ls compensaran aquelles quantitats pagades en el seu 
moment. No cal dir que aquesta intervenció és per al punt cinc, el sis, i el set.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Només dir que efectivament satisfà, i més si tenim en 

compte la situació econòmica que travessem la majoria de ciutadans, no només 
d’Oliva sinó de tot arreu i de qualsevol lloc; crec que és de sentit comú, i necessari 
que de forma provisional es paralitzen aquestes urbanitzacions; perquè haver de 
sufragar quotes d’urbanització en aquest moment, no cal dir, si a dures penes les 
famílies poden tirar endavant només falta que hagen de carregar amb aquests tipus 
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de càrregues econòmiques; la veritat és que es faria impossible per a moltíssims 
propietaris d’aquesta zona; per tant, de sentit comú com he dit, i una petició 
majoritària dels propietaris de la zona; i ens satisfà per la mesura presa, i sobretot 
ens satisfà, com ja ha dit el regidor d’Urbanisme, la proposta que vam fer, tant Blai 
Peiró com jo, del fet que aquells diners que havien aportat els propietaris en el seu 
moment, que es tingueren en compte a l’hora de liquidar aqueixes quotes 
urbanístiques de cara al futur. Per tant pensem que la decisió és adequada, és 
necessària, i tenint en compte que s’ha contemplat la proposta que hem fet, la veritat 
és que pensem que estem obligats a votar a favor d’aquestes paralitzacions 
temporals.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar el nostre agraïment al fet que la resta de 

membres de la comissió feren seua la proposta dels dos partits, Gent d’Oliva i 
Projecte Oliva, d’incorporar les despeses que ja havien cobert en alguns casos els 
propietaris.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Ara fa set mesos el nostre grup ja va donar suport a aquesta 

iniciació d’aprovació, amb caràcter provisional, com s’ha comentat abans, perquè 
pensàvem, i continuem pensant, que aquest mecanisme va en benefici d’aquells 
propietaris que han d’iniciar el pagament de les diferents quotes d’urbanització. De 
fet, la proposta de suspensió, de forma temporal durant dos anys, amb la possibilitat 
d’una pròrroga posterior de dos anys més, mentre persistesquen les condicions 
socioeconòmiques actuals, és una bona mesura, que satisfà, també s’ha comentat 
ací, a la gran majoria dels propietaris d’aquestes urbanitzacions, dins d’aquestos 
mecanismes legals de suspensió. Aquesta intervenció, com també s’ha comentat, és 
extensible als punts següents, de Terranova III, i Kiko V.”  

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la suspensió temporal, a l’empara del que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012, de 10 de maig, l’execució del 
Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Actuació TERRANOVA II que va ser 
definitivament aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de maig del 
2010. 
 
Segon.- La suspensió temporal que s’acorda tindrà una durada de dos anys podent-se, a 
la seua finalització, acordar-se, si és el cas, la pròrroga per igual període de temps, si 
subsistiren les condicions socials i econòmiques que motiven la suspensió. 
 
Tercer.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, 
que haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua 
inscripció registral. 
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Quart.- La suspensió que s’acorda comportarà per als propietaris els següents efectes 
econòmics: 
Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer, a través de la 
imposició d’una Quota d’Urbanització Única, una vegada aprovat definitivament el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de 
despeses de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics, 
tenint en compte, si és el cas, les despeses ja abonades per tals conceptes pels 
propietaris. 
Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran de fer front a les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament. 
A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si és el cas, i previ l’estudi 
econòmic i informes que procedesquen, es podrà tramitar i aprovar un expedient de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 
de 30 de desembre i articles 388 i següents del Decret 67/2006, si resultara necessari per 
al finançament de les obres del Projecte d’Urbanització. 
 
Cinqué.- Notificar degudament als interessats i donar-ne trasllat del present acord a les 
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. 
 
 
SISÉ. DICTAMEN CI. SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA TERRANOVA III. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 25 d’octubre del 2012, va adoptar 
acord d’aprovació provisional es la suspensió de l’execució del Programa d’Actuació 
Integrada de la UA TERRANOVA III, amb caràcter temporal amb una durada de dos 
anys, prorrogable a dos anys més, tot això basant-se en el que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012 de 10 de maig. 
 
Resultant que, el referit acord de suspensió es va sotmetre a informació pública per 
mitjà d’anunci publicat en el BOP núm. 39, de 15 de febrer del 2013. 
 
Considerant que, dins del període d’informació pública s’han formulat les al·legacions 
següents: 
 
1. Al·legació Sra. Presentación Ausina Guillem. Núm. 13.529, de 17 de desembre del 
2012. 
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Considerant que, sobre el contingut de les al·legacions s’ha emés un informe pels 
Serveis Jurídics del Departament d’Urbanisme, de data 22 d’abril del 2013, l’extracte 
del qual és del tenor literal següent: 
 
“INFORME: 
PRIMER.- Els motius en què se sustenta l’acord municipal de 25 d’octubre del 2012 es 
comprenen i enumeren en la proposta d’acord que eleva la Delegació Municipal d’Ordenació 
del Territori, de data 5 d’octubre del 2012, al Ple de l’Ajuntament i que, igualment, es recullen 
en l’informe jurídic previ de data 22 d’agost del 2012, ambdós part integrant de l’expedient 
administratiu. Aquestos motius es reprodueixen tot seguit: 
 
SEGON.- La proposta de suspensió temporal troba la seua justificació en el notable grau de 
consolidació constructiva d’aquesta Unitat d’Actuació i l’ús residencial a què es destina el sòl 
que fa que no s’aprecien especials motius que incidesquen en la urgència de l’execució de la 
urbanització, atés que l’ordenació del sòl ve donada, de forma detallada pel vigent Pla General, i 
el Pla de Reforma Interior que integra l’Alternativa Tècnica no afecten elements estructurals i, 
actualment i excepte el sistema d’evacuació d’aigües residuals, pot dir-se que es disposa en 
l’àmbit de les mateixes amb els serveis i subministraments urbans bàsics. 
 
D’altra banda també s’ha de tindre en compte l’actual situació socioeconòmica amb vista a la 
dificultat sobrevinguda del finançament de la urbanització amb càrrec a les quotes 
d’urbanització sobre els propietaris i també les dificultats de finançament que li són imputables 
a l’ajuntament que hauria d’afrontar la càrrega pressupostària de la consignació del 5% del cost 
d’urbanització, en ambdues Unitats d’Actuació, tal com se li exigeix en l’article 128.3r de la 
Llei 16/2005, de 30 de desembre, en la redacció donada per l’article 73é de la Llei 1/2012 de 10 
de maig. 
 
Cal apuntar, finalment, en suport de la proposta de suspensió que aquesta Unitat d’Actuació no 
pot ser considerada com una actuació estratègica de necessària execució per així exigir-ho la 
programació prevista en el vigent Pla General. 
 
En tractar-se d’una zonificació, classificada com a sòl urbà pel vigent Pla General, amb un molt 
alt grau de consolidació constructiva, i inclús a nivell d’urbanització i infraestructures (deixant a 
banda el tema de la infraestructura de sanejament), la suspensió que afecta l’execució d’obres 
d’urbanització es justifica pel simple fet que tal urbanització no té les connotacions d’urgència 
en la seua execució, podent perfectament mantindre’s en l’actual situació pel temps previst de 
tal suspensió. Si a això li unim l’actual situació econòmica que suposa, en aquest moments, una 
excessiva càrrega per als propietaris, inclús per al finançament que correspon al mateix 
ajuntament, tindrem plenament justificat, a judici de qui subscriu, que tal suspensió es basa tant 
en motius derivats de l’interés públic com en l’actual dificultat de considerar una mínima i 
assumible viabilitat econòmica en l’execució. Es compleixen, per tant, les condicions legals 
prèvies a què fa referència el paràgraf primer de la DT Primera de la Llei 1/2012 de 10 de maig. 
 
Contràriament a allò que s’ha al·legat per la interessada, la possibilitat de no suspendre la 
tramitació de l’expedient de reparcel·lació ve implícitament prevista en la Disposició Transitòria 
Primera de l’al·ludida Llei 1/2012, en fer expressa menció que l’execució del Programa 
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d’Actuació Integrada pot operar de forma total o parcial. Efectivament, inclús considerant que la 
reparcel·lació s’integra o forma part del procés d’execució material de la programació, en 
permetre’s la suspensió del Programa de forma total o parcial, cap legalment admetre que 
l’ajuntament ha procedit a declarar la suspensió parcial de tal execució, en la qual cosa afecta 
únicament l’execució material de l’obra urbanitzadora, disposant la continuació de la tramitació 
de l’expedient de reparcel·lació fins a la seua definitiva aprovació. 
 
En conseqüència resulta legalment admissible que l’ajuntament, en finalitzar la tramitació de 
l’expedient de reparcel·lació, procedesca a l’aprovació de la liquidació i cobrament d’una única 
quota d’urbanització comprensiva, precisament, d’aquells conceptes que van necessàriament 
aparellats a tal aprovació, i que són el Projecte de Reparcel·lació, el saldo d’indemnitzacions i 
les despeses de gestió i registrals que es determinaran i quantificaran en el seu moment, tot això, 
a més del cost dels projectes propis del planejament i d’urbanització ja aprovats en ocasió de 
l’aprovació del Programa d’Actuació Integrada. 
 
SEGON.- La suspensió del Programa d’Actuació Integrada, en els termes en què s’acorda, i la 
prossecució de la tramitació del Projecte de Reparcel·lació no suposa per a l’Urbanitzador, 
l’Ajuntament d’Oliva en aquest cas, el cobrament de cap tipus de retribució, inexistent en 
aquesta modalitat de gestió directa, ni l’obtenció de cap benefici que el distingesca respecte dels 
propietaris de l’àmbit d’actuació, perquè la suspensió de l’execució material de la urbanització 
comporta, tant per a l’ajuntament com per als propietaris idèntic avantatge. Qüestió distinta és 
que l’ajuntament, una vegada aprovat el Projecte de Reparcel·lació es reintegre del cost efectiu 
dels projectes elaborats amb càrrec als propietaris, legalment obligats a això, i recapte les 
despeses derivades de la gestió i dels tràmits registrals que comporta la reparcel·lació. 
 
TERCER.- Pel que fa a la possibilitat d’una futura retaxació de càrregues amb ocasió o com a 
conseqüència de la demora de dos anys en l’execució material de les infraestructures i obres 
d’urbanització que figuren en el Projecte aprovat, la redacció donada per l’acord de 26 de 
novembre del 2012 ha de ser interpretada en el sentit que es regula la possibilitat que tal 
retaxació puga produir-se però sempre que, per a això, es donen en el seu moment els supòsits i 
condicions que es regulen en els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre i 388 i 
següents del Decret 67/2006 i sempre que tal retaxació resultara necessària per al finançament 
de les obres d’urbanització. 
 
Oposar-se “a ‘priori’” a tal retaxació no té sentit i no pot ser estimada. En el seu moment 
l’ajuntament, si ho considera necessari i sempre amb l’esmentat fonament legal, podrà plantejar 
als propietaris un expedient de retaxació de càrregues, i serà en aqueix moment, i no ara, quan 
els propietaris podran examinar-ho, valorar la seua necessitat i ajust legal i mostrar la seua 
conformitat o no a les determinacions econòmiques que d’això es deriven i l’ajuntament, en 
aquest cas, haurà d’acordar allò que corresponga. 
 
QUART.- Resulta improcedent portar, com es fa per l’al·legant, a col·lació els escrits 
d’al·legacions que va formular la interessada durant el període d’informació pública del Projecte 
de Reparcel·lació així com el recurs interposat contra l’acte aprovatori de l’anterior Programa 
d’Actuació Integrada. Respecte de les al·legacions presentades al Projecte de Reparcel·lació en 
tràmit i que denúncia que encara no s’han resolt, tals al·legacions es tindran en consideració i es 
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resoldran en el si de la tramitació de la reparcel·lació, quan l’ajuntament adopte el corresponent 
acord sobre l’aprovació definitiva de tal reparcel·lació. 
 
Crida poderosament l’atenció que l’al·legant dedique gran part del seu escrit d’al·legacions a la 
suspensió del Programa a exigir la simultània suspensió de la reparcel·lació i, en aqueix mateix 
escrit, reclame la resolució de les seues al·legacions a tal projecte de reparcel·lació. 
 
Per l’anteriorment exposat s’ha d’informar en el sentit de desestimar la totalitat de les 
al·legacions formulades amb data 17 de desembre del 2012 per la Sra. Presentación Ausina 
Guillem contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de novembre del 2012 de suspensió 
parcial de l’execució del Programa de la Unitat d’Actuació TERRANOVA III, proposant al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva de tal suspensió.” 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió celebrada el dia 22 de 
maig del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte 
de l’epígraf. 
 
El Ple de l’Ajuntament, 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. 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 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb 
l’abstenció 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 abstencions del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Presentación Ausina 
Guillem, per mitjà de l’escrit núm. 13.529, de data 17 de desembre del 2012, pels 
motius que consten en l’informe transcrit. 
 
Segon.- Aprovar la suspensió temporal, a l’empara del que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012, de 10 de maig, l’execució del 
Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Actuació TERRANOVA III que va ser 
definitivament aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de maig del 
2010. 
 
Tercer.- La suspensió temporal que s’acorda tindrà una durada de dos anys podent-se, a 
la seua finalització, acordar-se, si és el cas, la pròrroga per igual període de temps, si 
subsistiren les condicions socials i econòmiques que motiven la suspensió. 
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Quart.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, 
que haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua 
inscripció registral. 
 
Cinqué.- La suspensió que s’acorda comportarà per als propietaris els següents efectes 
econòmics: 
Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer, a través de la 
imposició d’una Quota d’Urbanització Única, una vegada aprovat definitivament el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de 
despeses de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics, 
tenint en compte, si és el cas, les despeses ja abonades per tals conceptes pels 
propietaris. 
Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran de fer front a les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament. 
A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si és el cas, i previ l’estudi 
econòmic i informes que procedesquen, es podrà tramitar i aprovar un expedient de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 
de 30 de desembre i articles 388 i següents del Decret 67/2006, si resultara necessari per 
al finançament de les obres del Projecte d’Urbanització. 
 
Sisé.- Notificar degudament als interessats i donar-ne trasllat del present acord a les 
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. 
 
 
SETÉ. DICTAMEN CI. SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA U.A. KIKO 5. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 25 d’octubre del 2012, va adoptar 
acord d’aprovació provisional de la suspensió de l’execució del Programa d’Actuació 
Integrada de la Unitat d’Actuació KIKO-5, amb caràcter temporal amb una durada de 
dos anys, prorrogable a dos anys més, tot això basant-se en el que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012 de 10 de maig. 
 
Resultant que, el referit acord de suspensió es va sotmetre a informació pública per 
mitjà d’anunci publicat en el BOP núm. 39, de 15 de febrer del 2013. 
 
Considerant que, dins del període d’informació pública s’han formulat les al·legacions 
següents: 
 
1.- Al·legació núm. 13.282 d’11 de desembre del 2012, presentada per D. Francisco 
Mestre Riera, en nom seu i en representació de Sra. Consuelo Llorca Escrivá, Sr. 
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Miguel Llorca Escrivá, Sra. Vicente Morell Fuster, Sr. Vicente Cots Sastre, Sra. Mª. 
Isabel Alemany Arlandis, Sra. Rosa Sempere Llido, Sr. Jose Luis Mascerell Camarena, 
Sr. Vicente Simó Sigalat, Sra. Maite Girau Llorca. 
 
2.- Al·legació núm. 13.480 de 14 de desembre del 2012, presentada pel Sr. Salvador 
Mestre Sebastiá, en el nom seu i i en representació de Sra. Consuelo Sebastiá Sanchis. 
 
3.- Al·legació núm. 13.481, de 14 de desembre del 2012, presentada per Sra. Mª. Isabel 
Pérez Mengual. 
 
4.- Al·legació núm. 13.482, de 14 de desembre del 2012, presentada per Sr. Antonio 
Salvador Pérez Mengual. 
 
5.- Al·legació núm. 13.483, de 14 de desembre del 2012, presentada per Sr. Vicente 
Vidal Parra. 
 
6.- Al·legació núm. 13.484, de 14 de desembre del 2012, presentada per Sra. Mª Carmen 
Girau Mestre, en el nom seu i en representació de D. Miquel Mestre Navarro. 
 
Considerant que, sobre el contingut de les al·legacions s’ha emés un informe pels 
Serveis Jurídics del Departament d’Urbanisme, de data 17 d’abril del 2013, l’extracte 
del qual és del tenor literal següent: 
 
“INFORME: 
1.- Escrit núm. 13.282 d’11 de desembre del 2012, presentat per Sr. Francisco Mestre Riera, en 
el seu propi nom i en representació de Sra. Consuelo Llorca Escrivá, Sr. Miguel Llorca Escrivá, 
Sra. Vicente Morell Fuster, Sr. Vicente Cots Sastre, Sra. Mª. Isabel Alemany Arlandis, Sra. 
Rosa Sempere Llido, Sr. Jose Luis Mascerell Camarena, Sr. Vicente Simó Sigalat, Sra. Maite 
Girau Llorca 
 
Contràriament a allò que s’ha manifestat pels al·legants, en la tramitació de l’expedient no s’ha 
produït cap situació d’indefensió ni cap acte que lesione els seus drets a l’obtenció de la 
necessària informació de l’expedient que els afecta com interessats. 
 
Els al·legants són coneixedors de les despeses de gestió, de redacció de projectes tècnics i dels 
imports de les indemnitzacions, perquè tals conceptes formen part del compte de Liquidació 
Provisional del Projecte de Reparcel·lació que va ser aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de 19 d’abril del 2011 i que va ser modificat en sessió de 19 d’abril del 2011 com a 
conseqüència de l’estimació parcial de recursos de reposició interposats pels propis interessats. 
En conseqüència no pot al·legar-se per part dels mateixos cap tipus de desconeixement de les 
anteriors dades. 
 
D’altra banda no es pot pretendre cap actuació o tràmit administratiu lesiu per als interessats 
màximament si tenim en compte que aquestes al·legacions es formulen, precisament, com a 
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conseqüència de la notificació individualitzada de l’acord de suspensió de la programació de la 
Unitat d’Actuació i que, per a major garantia, tal acord ha sigut sotmés a informació pública per 
mitjà d’anunci que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de València núm. 39 de 
15 de febrer del 2013. 
 
No obstant això, i per a dissipar qualsevol dubte quant a la informació sobre les anteriors 
qüestions, resulta que, després de la modificació operada en el Projecte de Reparcel·lació de la 
Unitat d’Actuació (acord de 19 d’abril del 2011), la quantificació d’estos conceptes queda com 
s’indica: 

Honoraris Projecte Urbanització 14.800 euros 
Honoraris Projectes Instal·lacions 6.040 euros 
Honoraris Estudi Seguretat i Salut 600 euros 
PDAI i Reparcel·lació 2.500 euros 
Certificacions Registrals 12.209’38 euros 
Treballs de Topografia 1.331 euros 

 
Les Certificacions Registrals i els Treballs de Topografia tenen l’IVA inclòs. A la resta de 
conceptes els serà aplicable l’IVA del 16%.  
 
Amb independència de l’anterior, el funcionari que subscriu estima que l’efectiu coneixement 
de la quantificació econòmica dels conceptes abans relacionats no suposa, tal com manifesten 
els al·legants, una informació bàsica i essencial per a pronunciar-se sobre el concret acord de 
suspensió del Programa. La suspensió del Programa afecta únicament els conceptes estrictament 
constructius de l’execució de la urbanització i a les Quotes d’Urbanització que es giraren al seu 
dia per tals conceptes. El que s’ha de tindre en compte per a pronunciar-se sobre l’acord de 
suspensió no és la quantitat a què hauran de fer front els propietaris en aquesta primera Quota 
d’Urbanització i de la qual, en el seu moment, rebran comunicació detallada i podran demanar 
aclariments o inclús recórrer el seu import, sinó les motivacions jurídiques, socials i 
econòmiques que es basa tal acord de suspensió i l’empara legal que sustenta l’acord municipal. 
 
Es reitera que, bé pel conducte de l’anterior tramitació del Projecte de Reparcel·lació, bé per 
l’expedient instruït per a la suspensió del Programa, els interessats han disposat de la completa 
informació que els afecta i no poden al·legar que s’ha produït una falta d’informació. 
 
Quant a la falta de motivació de l’acord de suspensió que s’al·lega i el suposat incompliment del 
que disposa l’article 54 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, tampoc pot ser estimat per part 
d’aquest funcionari, perquè la motivació del dit acord queda perfectament clara tant en la 
Proposta de la Delegació Municipal com en l’informe jurídic de data 22 d’agost del 2012. En 
aquest sentit procedeix ara la reproducció parcial del referit informe: 
 
“………………………………………………………………………………………… 
a) Justificació de la necessitat la suspensió amb fonament en algun dels criteris legals 

exposats. A causa del notable grau de consolidació constructiva d’aquesta Unitat d’Actuació 
i l’ús residencial a què es destina el sòl no s’aprecien especials motius que incidesquen en la 
urgència de l’execució de la urbanització, atés que l’ordenació del sòl ve donada, de forma 
detallada pel vigent Pla General i, actualment i excepte el sistema d’evacuació d’aigües 
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residuals, pot dir-se que es disposa en l’àmbit de les mateixes amb els serveis i 
subministraments urbans bàsics. D’altra banda també s’ha de tindre en compte l’actual 
situació socioeconòmica amb vista a la dificultat sobrevinguda del finançament de la 
urbanització amb càrrec a les quotes d’urbanització sobre els propietaris i també les 
dificultats de finançament que li són imputables a l’ajuntament que hauria d’afrontar la 
càrrega pressupostària de la consignació del 5% del cost d’urbanització, en ambdues Unitats 
d’Actuació, tal com se li exigeix en l’article 128.3r de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
en la redacció donada per l’article 73é de la Llei 1/2012 de 10 de maig.” 

 
Quant als defectes formals de la tramitació de l’expedient ha de negar-se rotundament que tals 
defectes s’hagen produït atés que els interessats han rebut, com s’ha tingut ocasió de manifestar 
en aquest informe, notificació individualitzada del contingut de l’acord plenari de 25 d’octubre 
del 2012 i tal acord, en compliment del que disposa la Disposició Transitòria Primera del Decret 
Llei 2/2011 de 4 de novembre, ha sigut publicada i sotmesa a informació pública en el Butlletí 
Oficial de la Província de València de 15 de febrer del 2013. No pot, per tant, apreciar-se cap 
nul·litat per tals causes ni que siga aplicable l’article 62.1 de la Llei 30/92 de 26 de novembre. 
 
Pel que es refereix a la futura retaxació de càrregues, resulta impossible, tal com pretenen els 
al·legants, que l’ajuntament es pronuncie, en el moment de l’adopció de l’acord de suspensió, 
sobre el contingut i quantificació detallada d’aquells conceptes que pogueren veure’s afectats 
per tal retaxació. El que ha de quedar clar és que, en ocasió de la suspensió temporal del 
Programa, pot produir-se, com un efecte econòmic de la mateixa, la necessitat procedir a una 
retaxació de càrregues que pot afectar determinats conceptes o capítols del Projecte 
d’Urbanització i que, òbviament, no poden ser previstos amb antelació. En tot cas, si arribat el 
moment es contempla la necessitat de tal retaxació, s’haurà d’ajustar a les previsions legals 
contingudes en els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre i articles 388 i següents 
del Decret 67/2006, i seguir la tramitació separada que exigeix dita normativa en què, per 
descomptat, es donarà tràmit d’audiència prèvia als interessats. 
 
Finalment, quant a les manifestacions sobre l’ajornament o fraccionament del pagament de les 
quotes d’urbanització, no és el moment procedimental ni és l’acord de suspensió del Programa 
l’instrument adequat perquè l’ajuntament es pronuncie sobre tal extrem. En el seu moment, 
quan es produesca l’aprovació i posada al cobrament de la primera Quota i en les posteriors 
després de la suspensió, els interessats tindran ocasió de sol·licitar l’ajornament, fraccionament 
o qualsevol altra forma de pagament admesa en la vigent legislació urbanística i l’Ajuntament es 
pronunciarà sobre aquest extrem. 
 
En essència les al·legacions presentades no combaten el fons o la procedència o no de l’acord de 
suspensió adoptat, ni el seu recolzament legal, limitant-se a sol·licitar l’anul·lació de l’acord per 
uns defectes procedimentals- que s’han vist inexistents - i a sol·licitar una informació de 
naturalesa més econòmica que jurídica, per la qual cosa, basant-se en allò que s’ha informat 
procedeix desestimar-les en la seua integritat. 
 
2.- Escrit núm. 13.480 de 14 de desembre del 2012, presentat per Sr. Salvador Mestre Sebastia, 
en el seu nom i en representació de Sra. Consuelo Sebastia Sanchis. 
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Manifesta, en primer lloc, el seu desig que s’executaren les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació tan ràpidament com siga possible encara que, a continuació reconeixen que l’acord 
de suspensió es troba prou justificat. Sol·liciten la inscripció registral derivada del Projecte de 
Reparcel·lació aprovat i recolzen l’execució parcial del Projecte d’Urbanització pel que fa a la 
xarxa d’aigües residuals. D’altra banda deixa constància de la seua sol·licitud de soterrament 
urgent de les línies elèctriques que travessen l’àmbit de la Unitat d’Actuació. 
 
Les manifestacions plasmades en l’escrit referenciat no poden considerar-se, pròpiament, com 
unes al·legacions a l’acord de suspensió de l’execució del Programa de la Unitat d’Actuació. Al 
contrari, l’al·legant es mostra partidària de tal suspensió. 
 
Sobre la problemàtica que pot suscitar la possible retaxació de càrregues derivada de la 
suspensió del Programa com un efecte econòmic de la mateixa suspensió per apreciar-se i 
justificar-se la necessitat procedir a una retaxació de càrregues que pot afectar determinats 
conceptes o capítols del Projecte d’Urbanització i que, òbviament, no poden ser previstos amb 
antelació. En tot cas, si arribat el moment es contempla la necessitat tal retaxació, s’haurà 
d’ajustar a les previsions legals contingudes en els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 de 
desembre i articles 388 i següents del Decret 67/2006, i seguir la tramitació separada que 
exigeix dita normativa en què, per descomptat, es donarà tràmit d’audiència prèvia als 
interessats. Tot això tal com s’ha informat l’anterior al·legació. No obstant no resulta 
jurídicament acceptable que una hipotètica retaxació recaiga sobre uns determinats propietaris i 
altres queden exempts de la mateixa i legalment l’acord de suspensió del Programa no és 
personalment atribuïble a cap propietari, encara que l’haja sol·licitat, ja que és un acord adoptat 
per l’ajuntament atenent a unes circumstàncies socials i econòmiques plenament objectives que 
justifiquen i fonamenten tal acord amb independència que, a nivell singularitzat, hagen 
propietaris proclius a tal suspensió i altres que preferirien que no es posposara l’execució de les 
obres d’urbanització. 
 
El problema de les línies elèctriques preexistents en l’àmbit de la Unitat d’Actuació no és, 
evidentment, una qüestió que puga abordar-se i resoldre’s en el tràmit de la suspensió del 
Programa. És una qüestió de caràcter tècnic i econòmic que, si és el cas, s’haurà de resoldre pel 
Projecte d’Urbanització, en el moment de l’execució de les obres d’urbanització i a través dels 
acords i convenis que hauran de subscriure’s amb l’empresa subministradora titular de les 
referides línies. 
 
Quant a l’assumpte de l’execució parcial de la urbanització referida a les infraestructures de 
sanejament i evacuació d’aigües residuals és aquesta una possibilitat que pot plantejar-se 
l’ajuntament tenint en compte que la carència d’aquesta infraestructura urbana, a més de 
comportar evidents problemes de naturalesa mediambiental, sanitària i jurídica, no resulta 
defensable des d’altres perspectives com ara l’econòmica i turística en una zona, com la 
tractada, de caràcter residencial i, bàsicament, de segona residència. 
 
Per l’anteriorment exposat, el funcionari que subscriu ha d’informar desvaforablement les 
al·legacions contingudes en l’indicat escrit. 
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3.- Escrit núm. 13.481, de 14 de desembre del 2012, presentat per Sra. Mª. Isabel Pérez 
Mengual. 
 
Per ser idèntic en el seu contingut a l’escrit presentat per Sr. Salvador Mestre Sebastia ha de 
donar-se ací per reproduït el meu informe. 
 
4 .- Escrit núm. 13.482, de 14 de desembre del 2012, presentat per Sr. Antonio Salvador Pérez 
Mengual. 
 
Per ser idèntic en el seu contingut a l’escrit presentat per Sr. Salvador Mestre Sebastia ha de 
donar-se ací per reproduït el meu informe. 
 
5.- Escrit núm. 13.483, de 14 de desembre del 2012, presentat per Sr. Vicente Vidal Parra. 
 
Per ser idèntic en el seu contingut a l’escrit presentat per Sr. Salvador Mestre Sebastia ha de 
donar-se ací per reproduït el meu informe. 
 
6.- Escrit núm. 13.484 de 14 de desembre del 2012, presentat per Sra. Mª Carmen Girau Mestre, 
en el seu nom i en representació de Sr. Miquel Mestre Navarro. 
 
Per ser idèntic en el seu contingut a l’escrit presentat per Sr. Salvador Mestre Sebastia ha de 
donar-se ací per reproduït el meu informe. 
 
Per l’anteriorment exposat procedeix que pel Ple de l’Ajuntament, amb desestimació de la 
totalitat d’al·legacions presentades, adopte acord d’aprovació definitiva de la suspensió temporal 
de l’execució del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Actuació KIKO-5, tot això a 
l’empara del que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012 de 10 
de maig. 
 
Ratificar-se en els acords adoptats en els punts segon, tercer i quart de l’acord plenari de data 25 
d’octubre del 2012. 
 
Oliva, 17 d’abril del 2013. TAG URBANISME.” 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el dia 22 de 
maig del 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte 
de l’epígraf.  
 
El Ple de l’Ajuntament, 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. 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 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb 
l’abstenció dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, 
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Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, 
(7 abstencions del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades, pels motius que consten 
en l’informe transcrit. 
 
Segon.- Aprovar la suspensió temporal, a l’empara del que disposa la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012, de 10 de maig, l’execució del 
Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Actuació KIKO-5 que va ser 
definitivament aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’agost del 
2007. 
 
Tercer.- La suspensió temporal que s’acorda tindrà una durada de dos anys podent-se, a 
la seua finalització, acordar-se, si és el cas, la pròrroga per igual període de temps, si 
subsistiren les condicions socials i econòmiques que motiven la suspensió. 
 
Quart.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, 
que haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua 
inscripció registral. 
 
Cinqué.- La suspensió que s’acorda comportarà per als propietaris els següents efectes 
econòmics: 
Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer, a través de la 
imposició d’una Quota d’Urbanització Única, una vegada aprovat definitivament el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de 
despeses de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics. 
Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran de fer front a les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament. 
A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si és el cas, i previ l’estudi 
econòmic i informes que procedesquen, es podrà tramitar i aprovar un expedient de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 
de 30 de desembre i articles 388 i següents del Decret 67/2006, si resultara necessari per 
al finançament de les obres del Projecte d’Urbanització. 
 
Sisé.- Per causes prou acreditades i justificades i previs els oportuns informes tècnics, 
l’ajuntament podrà, dins del període de suspensió acordat, disposar el desglossament i 
execució separada dels sistemes d’evacuació d’aigües residuals previstos en el Projecte 
d’Urbanització, aprovant-se la corresponent liquidació de quotes d’urbanització 
corresponent a aquest concepte. 
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Seté.- Notificar degudament als interessats i donar-ne trasllat del present acord a les 
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. 
 
 
VUITÉ. DICTAMEN CI. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
REX 2/2013. 
 
El dia 13 de maig es va proposar l’inici del corresponent expedient REX 02/2013 pera a 
procedir a l’aprovació de determinades despeses que es relaciones que es van quedar 
pendents d’aplicar al pressupost corresponent per import total de 9.288,48 €. 
 
Vist l’informe de la interventora municipal de data 14 de maig de 2013, en relació amb 
aquest expedient REX 02/2013 en el que es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial 
Decret 500/90, determina que s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a que 
fa referència l’art. 60.2 del mateix Reial Decret, atribuint la seua competència al Ple de 
l’Entitat, per al reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no existisca dotació 
pressupostària (Base 19.III)”. 
 
Considerant la necessitat procedir a l’aprovació d’estes despeses amb càrrec del 
pressupost de l’exercici 2013, i que hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a 
aquestes despeses en les aplicacions pressupostàries corresponents, la qual cosa queda 
acreditada amb les RC’s núm. 201300013085, 201300013645 i 201300011111, que 
s’incorporen a l’expedient, i sense perjudici de que en el pressupost que està pendent 
d’aprovació es consigne la quantitat necessària per a fer front a les despeses de 
l’exercici 2013 així com a les despeses, la qual cosa es proposa per a la seua aprovació. 
 
Atès que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 27 de maig de 2013, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre 
reconeixement extrajudicial de crèdits Rex 02/ 2013. 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire davant d’aquest reconeixement extrajudicial, on hi ha 

una factura d’uns honoraris al despatx de Juan Olabarrieta, per valor de 7.562 euros, 
aquest partit els agrairia, en benefici de tots els ciutadans d’Oliva, per suposat, que 
feren el favor de negociar, de negociar els honoraris que si aquest grup polític quan 
ha governant haguera fet la seua gestió, en aquest moment, jo no sé on hauríem 
arribat; a la millor no estaven vostés on estan. Mire, quan vam haver de portar al 
Suprem la seua mala gestió, pel cas de Martí de Veses, simplement per l’import que 
era, ens hauria costat 50.000 euros. Aquest grup polític va negociar amb el mateix 
despatx de Juan Olabarrieta, i vam pagar 18.000 euros, per portar-ho al Suprem, que 
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no és la primera instància com han fet vostés; vostés simplement, per anar al Jutjat 
del contenciós administratiu de València, en primera instància, han pagat la 
barbaritat de 7.562 euros; si és que únicament ho han fet per això, i no per més feina 
que estan fent aquestes xiques per ací. Per tant els agrairia, pel benefici de la 
butxaca i el moneder de tots els ciutadans, facen el favor de negociar. Llavors, els 
torne a repetir, que vam negociar; i ens hauria costat a raó de la quantitat que era, 
50.000 euros, i ho vam traure en 18.000 euros. I vam anar al Suprem, que era la 
tercera instància, perquè el ciutadà intentem guanyar el Suprem i ens estalviem el 
milió d’euros que vostés, de forma alegre, no van ni tan sols portar a cap lloc. El 
votarem a favor, perquè pense que deuen cobrar; però facen el favor de treballar 
com cal, i gestionar.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Només és un xicotet incís, pel tema de la butxaca. A mi em 

preocupa molt quan es fan despeses innecessàries, perquè sóc la responsable 
d’Hisenda i perquè em dol gastar-me els diners, com si foren els de ma casa. Però 
em sorprén que vosté diga això, perquè vosté va impugnar el pressupost de 
l’exercici 2012; resulta que vosté ho porta al Tribunal Superior de Justícia, resulta 
que nosaltres després nomenem un advocat perquè ens represente, i resulta que 
després no formalitza la demanda en el Tribunal superior de Justícia, ho deixa 
perdre, però nosaltres ja hem destinats certs recursos, siguen humans, siguen 
econòmics, o siguen els que siguen; però vosté ens fa perdre també temps i diners a 
tots els ciutadans. Només era fer aqueixa observació.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement una matisació. I és uqe la negociació amb aqueix 

despatx li correspondria haver-la feta a vosté, ja que és qui les va contractar per 
portar aqueix procediment ordinari, d’aqueix expedient de demolició. Ja estava 
contractat quan nosaltres vam arribar.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, dues rèpliques. A vosté, Sr. Canet. Vaig a dir-li una 

cosa, vosté sap quan de temps porten governant asseguts ahí a la cadira? Així que no 
em vinga amb bovades. I mire que li conte una cosa. En aqueix despatx jo vaig fer, 
per tots els empastres que ens vam trobar, un contracte menor, de 21.000 euros. Per 
tant, no vinga amb tonteries, ni intente justificar la seua mala gestió per ahí. Aqueixa 
per contestar-li i replicar-li a vosté. I per a replicar-li a la Sara. Morell, anava a 
contestar-li en un altre apartat, però ja que vosté ha sigut tan oportuna de traure-ho 
ací, ho direm abans. Mire, Sra. Morell, a mi m’agradaria, de veritat, agrair-li que per 
a vosté justificar la seua mala gestió i les seues mentides el que no hauria de fer és 
gastar diners en premsa partidista, i en escriptors que no són escriptors, ni 
periodistes, per a justificar allò injustificable. I m’ha dit que nosaltres vam gastar 
allò de la impugnació del pressupost. Vosté no sap ni el que diu. No sap ni el que 
diu. I li diré per què. En primer lloc s’interposa un recurs. Després el jutjat requereix 
a l’ajuntament l’expedient. En tercer lloc el jutjat envia l’expedient al demandant; en 
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aquest cas, el Partit Popular. I ahí es queda i caduca. Sap per què caduca, Sra. 
Morell, perquè vosté només s’ha quedat a la meitat dels paperets. Caduca perquè 
aquest grup polític no la va fer entrar a vosté en raó, perquè vosté no entra en raó, és 
molt cabuda, quan li vam aconsellar i li vam dir que vosté no complia el principi 
d’estabilitat del pressupost. I sap massa bé que no ho feia. D’acord? I va ser quan 
vostés van vindre ací i van vore que el TSJ li reclamava a vosté l’expedient; i van 
dir, socors. Val? Aleshores la Sra. interventora va rectificar, i complia el principi 
d’estabilitat. I en el Ple passat, del dia 25 d’abril, Sra. Morell, va ser quan van 
rectificar i es complia el principi d’estabilitat. I vosté s’ha quedat a meitat, i no ha 
llegit allò del Tribunal de Justícia, i jo li ho llegiré, on aquest partit li comunica i diu 
que “com que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió realitzada el 25 d’abril de 
2013 –això va ser el més passat– posterior a la interposició del recurs, va aprovar 
una modificació pressupostària per complir amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, argument aquest principal per al substent de la demanda, mitjançant 
aquest escrit es desisteix del procediment. S’adjunta –Sra. Morell– la resolució a 
què es fa referència.” El Partit Popular no menteix. Vosté sí per a justificar la mala 
gestió. D’acord? I li ho trac ara i després li trauré una altra coseta molt bonica, seua. 
Per tant, no mentesca per a justificar. L’única cosa que ha de fer és agrair a aquest 
grup polític, ja que no va fer cas, i no passa res si reconeix que ha fet malament les 
coses. Reconega-ho. Val? Però no mentesca per a justificar la seua mala gestió. Val? 
I les coses senceres, no a mitges.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Jo quan escolte aquestes barbaritats que diu la Sra. Escrivà; 

perquè ja que diga que la Sra. interventora rectifica l’informe perquè s’havia adonat 
que com vosté havia dit. És que vosté no para de dir falsedats; i li ho dic clarament i 
li ho dic a la cara. Li llegiré, perquè rumiava que vosté trauria això, llegiré l’informe 
d’estabilitat que anava adjunt en el document del pressupost, que es va aprovar el 
dia 31 d’agost en l’exercici 2012, en el qual finalitza l’estabilitat amb una capacitat 
de finançament d’1.493.642,64 euros. Les conclusions, segons l’informe de la Sra. 
interventora, i perquè vosté ho tinga clar, jo li ho dic: “El projecte de pressupost 
d’Oliva de l’exercici 2012 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entés 
com la situació d’equilibri, o superàvit.” Té l’informe. La Sra. interventora no ha 
canviat en cap moment l’informe. Li pregue, per favor, un poc de seriositat i 
almenys que es mire els informes. I respecte al procediment, jo no sé el que vosté ha 
dit, la veritat, però sé el que ha dit el jutge, que diu “La part actora –que és vosté– va 
ser emplaçada en el termini establert per la llei, per formalitzar la demanda, sense 
que a pesar del temps transcorregut des de la notificació de la corresponent 
providència, haja evacuat tal essencial tràmit.” Això és la Sentència, i li ho llig 
directament, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Vosté no 
va presentar res, perquè no tenia res a al·legar. Simplement va ser això. Perquè tot 
complia el principi d’estabilitat pressupostària, Sra. Escrivá.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 2/2013 corresponents als serveis 
que es relacionen: 
 

FUNC ECON 
COD 
FRA Núm. FRA DATA CONCEPTE TERCER IMPORT ESTAT 

42200 2130000        
  2013001532 12/15/003117 22-04-13 

VERIFICAC PERIÒDICA SONÒMETRE 
13-12-2012.  

B13102009-INGENIERIA DE GESTION 
INDUSTRIAL S.L. 

427,93 REX 2013 

92000 2269900        

  2013001398 110/2012 11-04-13 

HONORARIS CONTESTACIÓ 
DEMANDA PROC. ORD 124/2012 
JUTJAT CONT-AD Núm. 4 VAL 
CONTRA SALVADO R BENIMELI 
BENIMELI 

B97511307-DE JUAN & OLAVARRIETA, 
S.L. 

7.562,60 REX 2013 

  2013001548 125 22-04-13 
HONOR .PROCU. PROC. ORD. 579/10 
INTER. VICENTE SAVALL NUÑEZ 
QUOTES URBA. SECTOR 16  

22649083V-VENTURA UNGO 
ESPERANZA 

1.297,95 REX 2013 

      TOTAL 9.288,48  
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.  
 
 
NOVÉ. DICTAMEN CI. MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 
2013, I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2013. 
 
Abans de començar l’estudi d’aquest assumpte es produeixen les manifestacions que tot 
seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo en aquest punt entenc que hi ha dos dictàmens emesos, un 

pel tema de la modificació, i un altre pel tema de la plantilla de personal. No sé si els 
votarem conjuntament, o es votaran per separat. Jo entenia que es votarien per 
separat, perquè són dos dictàmens distints.” 

 
� Sra. secretària: “Sí. Efectivament hi ha dos dictàmens de dos assumptes diferents. 

De totes formes, tant la plantilla, com la relació de llocs de treball en aprovar-se 
formen part de la totalitat del pressupost de l’ajuntament, que s’aprovarà també en 
un altre punt.” 

 
� Sr. alcalde: “Procedirem a votar-ho per separat.” 
 
 
Modificació Relació Llocs de Treball 2013. 
  
Es dona compte de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 
per a l’any 2013, dictaminada favorablemente per la Comissió Informativa.  
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Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de 
l’organització als canvis produïts de manera que la mateixa reproduïsca una imatge fidel 
de la realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
 
Considerant que la modificació de la RLT no pot suposar augment global de les 
retribucions complementàries, de conformitat amb el que preveu la Llei 17/2012, de 27 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
Considerant que la proposta de modificació ha sigut objecte de negociació prèvia en la 
taula de negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril -EBEP-, havent-se 
aconseguit acord amb les organitzacions sindicals. 
  
Considerant que l’aprovació de la RLT i conseqüentment de les seues modificacions 
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, sense que tal atribució puga ser 
objecte de delegació. 
 
Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària 
celebrada el dia 14 de maig de 2013, va emetre dictamen favorable sobre la modificació 
de referència. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
  
Primer.- Aprovar inicialment l’amortització dels llocs així com de les modificacions 
proposades i que tot seguit s’indiquen: 
1) Suprimir: 

a) 1 lloc de treball amb codi 1.1 Operari de neteja 
b) 2 llocs de treball amb codi 1.2 Operari (1 d’ells amb efectes 16/04/2013) 
c) 2 llocs de treball amb codi 1.3.A Conserge/Ordenança Subaltern 

Tots aquestos llocs, actualment, es troben vacants. 
2) Modificació d’un lloc amb codi 1.2.A passa a 1.3. 

Aquesta modificació es conseqüència del increment de la jornada del lloc de 
Conserge destinat al museu Etnològic que la tenia a temps parcial essent les causes 
que la motiven les necessitats del servei. 

3) Modificació del lloc. 11.1 que passa a ser 8.4.A, amb les següents característiques: 
 
Denominació: Cap de departament serveis econòmics. 
Dotació: 1 
Naturalesa F  
Grup: A/B, equivalents als subgrups A1/A2 respectivament 
Provisió: C 
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Escala: AG 
Tipus lloc: S 
CD 24. 
Complement específic general 9829,76 €. 
CE particular: Disponibilitat II. 
Nivell de coneixements de valencià: Nivell mitjà de la Junta Qualificadora. 
Titulació acadèmica: Llicenciat o diplomat en Dret, Ciències Econòmiques o 
empresarials. 
La modificació ve motivada, en l’adequació a les necessitats actuals de l’àrea municipal 
d’Hisenda. 
En quant a les funcions són les establertes en la Relació de Llocs de Treball per al Caps 
de Departament. 
Conseqüentment la RLT amb les modificacions introduïdes, queda de la forma que 
s’annexiona (amb un total de 13 pagines) 
 
Segon.- Publicar l’acord en el BOP, per un termini de 15 dies hàbils, amb la finalitat 
que els interessats puguen examinar-lo i presentar les reclamacions que consideren 
oportunes, davant del Ple l’Ajuntament. 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions, a l’efecte del qual l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i 
ordenarà la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
En el cas que es presenten reclamacions s’elevarà, en el termini d’un mes, a 
l’Ajuntament Ple, proposta d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació 
definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball. 
 
Tercer.- Remetre copia de l’acord a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana, en el termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 
127 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
 
Dictamen plantilla de personal exercici 2013. 
   
Es dona compte de la plantilla de personal per a l’any 2013, dictaminada 
favorablemente per la Comissió Informativa.  
 
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de 
l’organització als canvis produïts de manera que la mateixa reproduïsca una imatge fidel 
de la realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
 
Considerant que la proposta de modificació ha sigut objecte de negociació prèvia en la 
taula de negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) de l’Estatut 
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Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril -EBEP-, havent-se 
aconseguit acord amb les organitzacions sindicals. 
 
Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària 
celebrada el dia 14 de maig de 2013, va emetre dictamen favorable sobre la plantilla de 
personal de l’exercici 2013. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ja ho vam manifestar en la comissió que es va tractar 

aquest tema, i tornem a manifestar el mateix; pel que fa a la relació de llocs de 
treball, o la plantilla de personal, no tenim res a dir, és la que és, i en base a la 
situació econòmica, és la que és. Però bé, si tenim en compte aquesta situació 
econòmica, que és paupèrrima, no a l’Ajuntament d’Oliva que és dels menys 
afectats per aqueix aspecte, n’hi ha d’altres que estan pitjor encara, si parlem 
econòmicament; també n’hi ha de millors, és evident; però la situació econòmica és 
prou complicada, la majoria, famílies, empreses, etc. i per tant pensem que cal 
optimitzar al màxim els recursos econòmics de què disposa l’ajuntament en aquest 
moment. Ací es contempla, en un apartat de la relació de llocs de treball, tres 
secretaris de grup, que en un principi per a aquells grups que tenen responsabilitat 
de govern, o porten delegacions, em sembla que és correcte, per què no dir-ho així. 
Però que el Partit Popular, sense cap tipus de responsabilitat, que no porten cap 
delegació, i tenint un mig alliberat com el tenen, tindre un secretari de grup em 
sembla totalment excessiu; excessiu; molt excessiu. Estem parlant d’una situació 
excepcional com la que patim, i per tant, torne a dir el mateix, la finalitat és 
optimitzar al màxim els recursos econòmics; qüestió que aqueixos diners es podrien 
destinar a altres finalitats, que bona falta ens fa. Per tant em sembla que en aqueix 
apartat de la relació de llocs de treball, de la plantilla, no està justificat de cap 
manera; i així ho vam manifestar en la comissió, ja ho hem manifestat també altres 
vegades, i continuem manifestant-ho. Pense que el Partit Popular en aquest moment 
no hauria de tindre aqueix secretari de grup; no. Aqueixos diners crec que podrien 
estar destinats a altres menesters molt més profitosos, que el simple fet de tindre un 
partit que no té cap delegació, que no té cap responsabilitat de govern, que tinga un 
secretari de grup a la seua disposició.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “La intervenció nostra al començament anava en aquest sentit, 

de dir que Projecte Oliva sí que recolza, i vota a favor d’aqueixes amortitzacions, de 
les cinc places, i de les modificacions de les dues que resten, i l’altra que es queda; 
per tant sí que estem a favor d’aqueixa amortització de places; però també, com ho 
vam manifestar en la comissió corresponent, pensem que apareixen tres places de 
secretaris de grup, jo no parle d’una, jo parle de tres, la que té el PSOE, la que té el 
BLOC, i la que té el PP, que pense que en la situació actual, i per l’esforç que hem 
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demanat als treballadors de l’ajuntament, pensava que devia haver un gest de l’equip 
de govern, i aqueixes tres places crec que ara no és moment de mantindre-les; per 
això la nostra abstenció.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sra. Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, 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. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, i del Sr. 
alcalde, David González Martínez (18 vots a favor: 7 del Grup Partit Popular, 6 del 
Grup Socialista Municipal d’Oliva, i 5 del Grup Bloc-Compromís), i amb l’abstenció 
dels regidors, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado (3 abstencions: 
2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per 
l’any 2013 consistent en les modificacions que tot seguit es transcriuen: 
 
MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2013. 

 
AMORTITZACIÓ PLACES  NÚM.  GRUP CD OBSERVACIONS 
FUNCIONARIS        
PEÓ 1 AGR. PRO   
NETEJADORA 1 AGR. PRO   
TOTAL 2    
LABORALS     
PEÓ 1 AGR PROF  DEDICACIÓ TP 0.858 
CONSERGE/SUBALTERN 1 AGR. PROF  DEDICACIÓ TP 0.717 
CONSERGE/SUBALTERN 1 AGR. PROF  DEDICACIÓ TP 0.287 
TOTAL 3      
MODIFICACIONS        
FUNCIONARIS        
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
GRUP A SUBGRUP A1 1 PASSA A 

 TÈCNIC MITJÀ D’INTERVENCIÓ. 
A GRUP B SUBGRUP A2 

 
Segon.- Aprovar inicialment i definitivament en el supòsit de no presentar-se 
reclamacions, la plantilla orgànica de personal al servei de l’Ajuntament d’Oliva de 
l’any 2013, i que es presenta i que es la que tot seguit s’indica: 
 
 

PERSONAL 
FUNCIONARI       

DENOMINACIÓ ESCALA grup 
subgrup 
integració PLACES CD OBSERVACIONS 

    
ART 25 
L30/1984  DT 3a. EBEP       

SECRETARI HE A  A1 1 30   
INTERVENTOR HE A A1 1 30   
TRESORER HE A A1 1 30   
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TAG AG A A1 1 28   
TÈCNIC PERSONAL AE B A2 1 26   
TAG AG A A1 2 26 1 PROM. INTERNA 
ARQUEÒLEG AE A A1 1 26   
PSICOPEDAGOGS AE A A1 4 24   
TEC. SERV. SOCIALS AE A A1 1 24   
TEC. EDUCACIÓ AE A A1 1 26   
ARQUITECTE AE A A1 1 28   
ARXIVER BIB. AE A A1 1 26   
TEC. MITJÀ CONT AD. AG B A2 1 26 A EXTINGIR 
TEC. MITJÀ AG. tribut. AG B A2 1 24 PROMOCIÓ INTERNA 
TEC. MITJÀ 
D’INTERVENCIÓ AG B A2 1 24   
TÈCNIC COMERÇ AG B A2 1 24   
TÈC. MITJÀ PREV. RISCS AE B A2 1 22   
TEC. TURISME AE B A2 1 24   
ARQ. TÈCNIC AE B A2 2 26   
ARQ. TÈCNIC AE B A2 1 22   
ENGINYER T. AGRÍCOL. AE B A2 1 26   
ENGINYER T. INDUST AE B A2 2 26   
TEC. MITJÀ EDAR AE B A2 1 26   
TOPÒGRAF AE B A2 1 22   
TÈCNIC CULTURAL AE B A2 1 24   
MESTRE EPA AE B A2 3 22   
TEC. MITJÀ BIBLIOTECA AE B A2 1 22   
TREB. SOCIAL AE B A2 1 26   
TREB. SOCIAL AE B A2 2 22   
TÈCNIC LINGÜÍSTIC AE B A2 1 24   
TEC. AEDL AE B A2 1 26   
AEDL AE B A2 1 22   
GERENT ESPORTIU AE A A1 1 26 PROMOCIÓ INTERNA 
GERENT ESPORTIU AE B A2 1 26 A EXTINGIR 
TÈCNIC INFORMÀTIC AE C C1 2 22 PROMOCIÓ INTERNA 
TEC EDUC INF. AE B A2 1 22 PROMOCIÓ INTERNA 
ADMINISTRATIUS AG C C1 10 22   
ADMINISTRATIUS AG C C1 3 21   
PROM. ACTV. JUV. AE C C1 1 21   
INSPEC. TRIBUTARI 
ACT. AE C C1 1 20   
BIBLIOTECARI AE C C1 3 20  
INFORM. TURÍSTIC AE C C1 1 21   
EDUCADORA  AE C C1 8 20 1 A EXTINGIR  
EDUCADORA COOR. AE C C1 1 22   
EDUCADOR CARRER AE C C1 1 20   
MONITOR MIN. 
ÈTNIQUES AE C C1 1 20   
INFORMADOR AE C C1 1 20   
AJUDANT TÈCNIC AE C C1 1 20   
ENCARREGATS 
MERCATS AE C C1 1 20   
MONITORS ESPORTIUS AE C C1 5 20   
DELINEANT AE C C1 1 20   
INSPECTOR OBRES AE C C1 1 20   
COORD. STMES. INFOR. AE D C2 1 18 A EXTINGIR 
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AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 19 18  
AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 2 16  
AUX. BIBLIOTECA AE D C2 1 18   
AUX. CAIXER AE D C2 1 18   
AUX. CULTURA AE D C2 1 18   
SANITARI AIGÜES AE D C2 1 16   
INTENDENT AE B A2 1 26   
INSPECTOR AE B A2 1 24   
OFICIAL AE C C1 7 20   
AGENTS AE C C1 55 20   
AGENTS D’ESTIU AE C C1 2 20 4 mesos/any vacant 
CONDUCTOR AE D C2 9 16   
CONDUCTOR/PALISTA AE D C2 2 18   
CONDUCTOR/AGRANAD AE D C2 2 16  

ENC. BRIG. RURAL AE D C2 1 18   
PEÓ AE E Agrup profes. 27 14  
CONSERGE/SUBALT. AG E Agrup profes. 12 14   
ENCARREGAT EDAR AE C C1 1 20 PROMOCIÓ INTERNA 
OFICIAL 1ª AE D C2 1 18 A EXTINGIR  
ENCARREGAT ELECT. AE C C1 1 20 PROMOCIÓ INTERNA 
ELECTRICISTA AE D C2 1 18   
ELECTRICISTA C AE D C2 1 16   
ELECTRICISTA  AE D C2 1 16  
ELECTRICISTA INST. AE D  C2 1 18 A EXTINGIR 
NETEJADORA AE E Agrup profes. 19 14  
ENCARREGAT NV AE D C2 1 18   
CUINERA AE D C2 1 16   
ENCARREGAT JARD. AE D C2 1 18   
JARDINER AE D C2 1 16   
OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 4 16   
TELEFONISTA AE E Agrup profes. 1 14   
ENCARREGAT GRAL. AE C C1 1 22  
OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 1 16   
ENCARREGAT MAGT. AE D C2 1 18   
OBRER DE VILA AE D C2 4 16   
OFICIAL PINTOR AE D C2 2 16   
OFICIAL CANERA AE D C2 1 16   
OFICIAL CEMENTIRI AE D C2 1 18   
OFICIAL CEMENTIRI AE D C2 1 16   
AUX. ASSIST. DOMIC. AE D C2 1 15   
AUX. ASSIST. DOMIC. AE D C2 4 15  T.P. 0,5714  
OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 1 16   
   TOTAL 284   
       

PERSONAL 
EVENTUAL    PLACES   
SECRETARIS DE GRUP  E D C2 3   
   TOTAL 3   
       

PERSONAL 
LABORAL       
DENOMINACIÓ ESCALA grup subgrup PLACES DEDIC.  OBSERV, 
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integració 

    
ART 25 
L30/1984  DT 3a. EBEP      

CONSERGE/SUBALT AE E Agrup profes. 1 TP 0,858   
NETEJ/AJUND. CUINA AE E Agrup profes. 1   FIX/DISC 10 MESOS 
PROF. DIBUIX AE A A1 1   TEMPORAL 
MONITOR ANGLES AE C C1 1 TP 0,2857 TEMPORAL 10 HORES 
AUX. TURISME AE D C2 2   FIX/DISC 6 MESOS 
TP = TEMPS PARCIAL   TOTAL 6   

 
Tercer.- Publicar l’acord en el BOP, per un termini de 15 dies hàbils, a fi de que els 
interessats puguen examinar-ho i presentar les reclamacions que consideren oportunes, 
davant de l’Ajuntament Ple. 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmenta’t termini no es 
presenten reclamacions, a l’efecte del qual l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i 
ordenarà la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
En el cas que es presenten reclamacions s’elevarà, en el termini d’un mes, a 
l’Ajuntament Ple, proposta d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació 
definitiva de la plantilla orgànica. 
 
Quart.- Remetre copia de l’acord a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana, en el termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 
127 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
 
 
DESÉ. DICTAMEN CI. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
EXERCICI 2013, I DE LES SEUS BASES D’EXECUCIÓ . 
 
Vist el dictamen emes per la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, sobre 
l’aprovació del Pressupost Municipal exercici 2013 i les seus bases d’execució, en 
reunió que va tindre lloc el dia 27 de maig de 2013, de la qual es senyala: 
 
“Atés que el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici de 2013, així com les 
Bases d’Execució, ha sigut format per la Sra. tinent d’alcalde d’Hisenda i Béns 
Municipals. 
 
Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i 
següents 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 i l’article 2 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé 
de l’esmentada Llei, en matèria de pressupostos.” 
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Atés el dictamen i proposta d’acord emes per la indicada Comissió sobre l’aprovació del 
Pressupost municipal exercici 2013, i de les seus Bases d’Execució. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Abans de donar inici a la meua intervenció, vull fer una 

observació, i és que en les bases d’execució hi ha una modificació, en la base núm. 
7, de la vinculació jurídica, si volen mirar-ho; en la part de vinculació, després 
d’acció social, la partida 430002270000 de Promoció Turística, anem a llevar la 
vinculació i es regirà per vinculació general de la resta de partides. Feta aquesta 
observació, començaré el torn de paraula; intentaré ser el més breu possible, perquè 
per exposar el pressupost el temps corre i ho faré de la forma més fàcil possible. El 
pressupost de l’exercici 2013, presenta un total de 20.245.000,00 euros; es troba 
equilibrat en ingressos i en despeses. Establiré una comparativa per vore com ha 
sigut l’evolució respecte a l’exercici 2012, per tant faré un estudi comparant 
l’exercici anterior, en ingressos i en despeses. En la part d’ingressos, si comparem, 
l’any passat teníem 20.745.000 euros, enguany 20.245.000,00 euros, mig milió 
menys que l’any passat. Per intentar buscar on han sigut les variacions més 
importants respecte a l’exercici anterior, podem observar que el capítol II, les taxes 
de fem l’any passat , l’1 de juliol, els ajuntaments van perdre el servei del tractament 
del fem, va entrar el Consorci de Residus a fer-se’n càrrec; per tant, com que 
l’ajuntament no dóna el servei, evidentment tampoc es queda amb els ingressos. 
Això suposa una baixa de 474.000 euros. en capítol I, que són impostos directes, 
que és IBI rústica i urbana, vehicles, plusvàlua, hi ha una baixa prou pronunciada, de 
426.000 euros; això és causa, com no, a una anàlisi de l’ingrés real de la liquidació 
de l’exercici de 2012. El ciutadà té molt de problema, arran de la situació econòmica 
que arrosseguem des de l’any 2008, de fer front als impostos; i per tant això s’ha 
reflectit també en els ingressos de l’Ajuntament d’Oliva. Les dues partides anterior 
tenen baixades molt agressives, però es compensa un poc amb la participació en 
Tributs de l’Estat, que s’incrementa amb 395.000 euros, això és per causa que les 
liquidacions de 2008 i 2009 els ajuntaments van haver de tornar una part molt 
considerable, en un principi eren 60 quotes, l’any passat se’ns va dir que a partir de 
setembre n’eren 120, per tant enguany tenim més participació en Tributs de l’Estat 
que en l’exercici anterior, que fa que compense la baixada tan agressiva del capítol 
I, i del capítol III, i per tant el còmput total de baixada en ingressos és de mig milió 
d’euros. Com es pot comprovar hem sigut molt prudents, molt reals, hem tingut en 
compte la situació de la nostra ciutadania, i per tant és un pressupost d’ingressos 
molt acord amb la situació econòmica actual. Com tampoc no hi ha cap indici que 
ens faça preveure que la situació econòmica en ingressos ha de variar durant 
l’exercici 2013, hem mantingut el mateix criteri que teníem en 2012, que és el criteri 
de prudència. Respecte al pressupost de despesa, ja ho he dit, i ho repetesc, s’ha vist 
disminuït en mig milió d’euros, vorem com ha afectat o quines partides s’han vist 
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minorades en les partides del pressupost de despesa. Pràcticament aquesta baixada 
s’ha compensat en el deute públic, els deutes bancaris, perquè de l’any passat a 
enguany han vençut tres préstecs. Per tant, si l’any passat teníem previst amortitzar 
2.600.000 euros, enguany tenim previst amortitzar 2.000.000 d’euros; pràcticament 
s’ha vist compensat. Sí que és veritat que la partida d’interessos està incrementada, 
però perquè l’any passat es va concertar el préstec de 2.600.000 euros; hi havia dos 
anys de carència, però comencem a pagar interessos; per això s’ha vist incrementada 
en 159.000 euros, per causa d’aqueix préstec del pla de pagament a proveïdors. Ara 
sí, si entrem a estudiar cadascun dels capítols, el capítol I que és el de Personal no té 
una variació molt significativa, només s’incrementa en 7.000 euros. El capítol II, 
que són despeses corrents, que és el que tenim per fer front a les despeses diàries, hi 
ha un increment de la bossa total de 178.000 euros. Si estudien un poc per damunt, 
no incidiré molt, perquè en la memòria està molt ben explicat capítol per capítol, 
partida per partida, quines són les altes i quines són les baixes; jo intentaré fer-ho de 
la forma més simple possible. S’han incrementat partides com clavegueram, amb 
8.000 euros, depuradora, amb més de 20.000 euros, festes amb 3.600 euros, per a la 
part de subministraments de la Casa de la Festa, en esports també s’ha incrementat 
10.000 euros; tot açò és per fer front als serveis bàsics, de llum, i garantir que no 
tinguem problemes de fer front al subministrament bàsic. Partides que també s’han 
incrementat són administració general, amb 47.000 euros, OMIC amb 2.000 euros, 
CPC el Pinet s’ha incrementat amb 4.000 euros perquè també feien falta per fer 
front al subministrament, i modernització de l’administració també s’ha incrementat 
amb 29.900 euros. Això respecte a capítol II. Pel que fa a capítol IV, que són les 
transferències o subvencions; totes les subvencions, siguen de festives, culturals, de 
participació ciutadana, de comerç, han baixat un cinc per cent. L’any passat recorde, 
quan arribàrem al govern, van tindre una baixada molt agressiva d’un 35%, per tant 
el 35% de l’any passat, i el 5% d’enguany, hem considerat prudent no sotmetre més 
baixa, perquè podem posar en perill la continuïtat de moltes de les associacions que 
tan importants són per a la nostra ciutat; les d’acció social, de Benestar Social, han 
baixat també un cinc per cent, aquestes en canvi l’any passat només van baixar un 
deu per cent, amb el compromís que vam tindre l’any passat de baixar la partida 
general, però mantindre o reforçar aquelles associacions que per la seua tasca 
humanitària, o social, no anàvem a aplicar aquesta rebaixa sobre aquest tipus 
d’associacions; recorde que l’any passat en el cas de Caritas, no només vam 
mantindre la subvenció sinó que vam incrementar de 12.000 a 14.000 euros. 
Enguany, el nostre compromís també és el mateix; als qui ajuden a la gent, als 
ciutadans més necessitats, són aquells a qui nosaltres intentarem també donar el 
nostre reforç. Respecte a les partides de subvencions de joventut, sí que trobaran que 
no apareix el capítol IV de Joventut, però això no vol dir que la partida ha perdut els 
diners, no és això. Enguany les associacions juvenils no tindran la subvenció, i s’ha 
transformat íntegrament tot l’import en capítol II; què vol dir? Això s’ha parlat dins 
del Consell de la Joventut, i les associacions van mantindre el compromís de 
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redactar un projecte d’inserció laboral, d’inserció social, i de formació juvenil; 
aqueixos diners estan a disposició del Consell de la Joventut, i de fer un projecte en 
comú, que crec que el més necessari és gastar diners on fan falta, i on fan falta és en 
inserció social, laboral, i en formació. Respecte al pla d’ocupació local, l’any passat 
va arribar el nou govern a l’ajuntament, a governar, un dels compromisos va ser fer 
tot el possible per crear un pla d’ocupació local; enguany hem mantingut la 
quantitat, amb 50.000 euros, del pla d’ocupació local; i altra de les directrius i dels 
objectius d’aquest govern ha sigut ajudar els més necessitats; l’any passat ja vam 
incrementar les ajudes socials de 18.000 a 34.000 euros, i enguany no és que hem 
mantingut sinó que hem incrementat de 34.000 a 52.000 euros les ajudes 
d’emergència social. Per tant, aquest govern té els objectius molts clars, que és 
garantir en aquesta època de crisi els subministraments bàsics dels nostres serveis, 
dels nostres edificis, és la modernització de l’administració, mantindre i reforçar el 
pla d’ocupació local, i com no, les ajudes d’emergència, ajudes als més necessitats, 
que l’any passat es van destinar prioritàriament a la infància, a la seua alimentació, i 
enguany el nostre compromís és ferm i dedicat a aqueixes directrius que aquest 
govern tan clares ha tingut des del seu inici.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que estem davant d’un dels plenaris més 

importants de l’any; tot sabem de la importància que té un pressupost municipal per 
al funcionament i la gestió interna del nostre ajuntament, i redundant en el mateix en 
benefici, o perjudici si la gestió no és l’adequada, dels nostres ciutadans. En aquest 
cas és evident que és un pressupost que tenint en compta la situació econòmica que 
patim, s’ha d’ajustar al màxim; és un pressupost que jo diria que tècnicament és 
pràcticament perfecte; i en la part política també té molt a adir en la pinzellada 
política, si no tindria sentit un pressupost municipal que està administrat, bàsicament 
pels mateixos polítics. Com he dit, la situació econòmica és la que és, i per tant s’ha 
de plasmar, precisament en aqueix document; aqueix document ha de reflectir no 
només la voluntat de cada grup polític en la seua gestió, o de cada responsable 
d’àrea en la seua gestió, sinó que sobretot ha de reflectir la situació econòmica, i 
ajustar-se’n al màxim; per tant, no val a fer malabarismes que a la fi, en les 
liquidacions finals van en contra sinó que hem de ser, en aquest sentit, realistes al 
màxim i no gastar més d’allò de què disposem, i sobretot, si pot ser, liquidar amb 
superàvit; si pot ser. En aquest sentit, el pressupost que hui ens presenta la delegada 
d’Hisenda pesem que és un pressupost totalment equilibrat pel que fa als seus 
comptes, els capítols de despesa i ingressos de l’ajuntament. I també, com ja he dit, 
realista, perquè es plasma en ell la situació real de l’economia municipal, i és 
evident que les diferents partides ho manifesten així. Per exemple, pel que fa al 
capítol d’ingressos, s’ha ajustat al màxim a la situació real econòmica actual; per 
exemple en el capítol I s’ha previst la recaptació a la baixa, l’IBI urbana per 
exemple, es recaptarà l’1.4% menys; en l’IBI rústica es preveu una recaptació de 
3.36% menys; en l’impost de vehicles de tracció mecànica es recaptarà un 9.63% 
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menys; en l’impost del valor dels terrenys també es recaptarà un 16% menys; i en 
l’impost d’activitats econòmiques, com no podia ser d’una altra forma a causa de la 
situació també es recaptarà un 15.22% menys respecte a l’any passat. Això pel que 
fa a capítol I. Després, el que fa referència a capítol II, impostos indirectes, la veritat 
és que també només s’ha incrementat la recaptació a conseqüència de l’ús dels 
locals i les plantes baixes i disseminats; cal recordar que aqueix increment de 50.000 
euros, que estem parlant d’un 20% respecte a l’any passat, es dóna pel pla d’ajust 
que el Partit Popular va aprovar en el seu moment i que marcava clarament que 
s’havia d’inspeccionar, a sac, aquestos locals, aquestos usos de locals, i plantes 
baixes i disseminats. Per tant, estem obligats a complir amb aqueix manament 
aprovat en el seu moment; i aqueixa és l’única variació a l’alça del capítol II dels 
impostos indirectes. Pel que fa referència al capítol III, taxes i altres ingressos, es 
redueix, com ja s’ha dit ací, en 553.000 euros, en gran part, com ja s’ha dit, per la 
taxa de recollida de fem, que anirà a càrrec, en gran part, del consorci provincial, 
com tots sabem. I pel que fa referència a les altres taxes, que són de gestió purament 
municipal, també es plasma clarament la situació econòmica de l’any passat a 
enguany. En aquest sentit la taxa de la piscina i el poliesportiu es redueix, la 
recaptació, en 2.99% a causa de la situació econòmica. Després les llicències 
urbanístiques es redueix en un 30% menys; tot referent a l’any passat; la retirada de 
vehicles també, amb un 16.67% menys; la celebració de bodes civils amb un 
28.57% menys; l’ocupació del domini públic un 26.67% menys; l’ocupació del sòl, 
subsòl i vol, 11.90% menys; l’ocupació del domini de compensació telefònica també 
es redueix un 24%; en obres un 65.00%; i referent al preu públic per guarderies 
infantils es recaptarà, atesa la mancança de xiquets que poden acudir a aquestes 
guarderies, a causa de la situació econòmica, també es redueix en un 39.28%; 
recaptació respecte a l’any passat, torne a repetir; les multes d’infraccions 
urbanístiques, també la recaptació serà un 44.44% menys; les infraccions per trànsit 
també es recaptarà un 12.59% menys; les infraccions i ordenances, també es 
recaptarà 27.27% menys; i els interessos per demora, efectivament, si totes les altres 
taxes van a la baixa, allò normal és que també baixen; ací es reflecteix un 11.76% 
menys; després hi ha uns altres imprevistos, que també computa que es recaptarà al 
voltant d’un 73% menys. Pel que fa al capítol IV, d’ingressos patrimonials, 
s’incrementa 11,54%, a causa de la nova adjudicació de l’ORA, i l’increment 
d’interessos de dipòsits, han pujat els interessos, per tant l’ajuntament recaptarà més 
interessos. Per tant, en aquest aspecte, en el capítol d’ingressos, com he dit és un 
pressupost que s’adapta totalment a la situació actual, i respecte a l’any passat, com 
podem vore, es plasma perfectament en aquest document que hui debatem ací. El 
capítol de despeses, pel que fa al capítol I, referit a les remuneracions per personal, 
pràcticament es manté la mateixa despesa, amb un increment del 0,07%; això és 
pràcticament no res, no arriba ni a l’1 per cent. El capítol II s’incrementa 
lleugerament un 2,2%, que és el que fa referència a la despesa corrent i serveis; i el 
capítol III, que fa referència a les despeses financeres, es redueix un 10.83%; això fa 
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referència als interessos dels préstecs a llarg termini; és evident que es redueix 
perquè també s’ha reduït la quantitat econòmica que l’Ajuntament d’Oliva deu als 
bancs. En el capítol IV, que fa referència a transferències corrents, la reducció és de 
l’1.4%. I en el capítol IX, que fa referència als passius financers, la reducció és del 
23.08%, com ha dit ací, també fa referència a les amortitzacions per préstecs, i el 
deute s’ha reduït considerablement, i a finals, a 31 del 12 de 2013, estarà al voltant 
de 13.431.000, és a dir, estarem en un percentatge d’endeutament de 62.05%. Val a 
dir que el límit està en 110%, per tant nosaltres estem en 62.05%, estarem fins i tot 
amb menys al final d’aquest exercici. Per contra, i ens alegra moltíssim, 
s’incrementen temes socials, com ja s’ha dit ací, les ajudes d’emergència social amb 
un 53.53%, passen de 34.000 euros a 52.000 euros, i la creació d’un nou pla 
d’ocupació local, superior al que teníem, s’incrementa un 70%, i passa de 50.000 
euros a 85.000 euros. per tant estem parlant d’un pressupost, com ja he dit, 
totalment equilibrat, que no només comptabilitza i reflecteix la situació real que 
estem travessant en el nostre ajuntament i el nostre municipi, i a més encara trau 
d’allí on pot traure per poder fer front a les emergències socials, a la part social i 
laboral que bona falta fa, i per desgràcia, com tots sabem, en aquest sentit la situació 
és tan dramàtica, que va a pitjor. Per tant em sembla que és un pressupost que en 
principi està molt ben redactat, com he dit, tècnicament perfecte, i amb unes 
pinzellades polítiques que la veritat s’adapten totalment a la realitat social i 
econòmica actual, i per tant és un pressupost totalment fiable, i amb el qual podem 
confiar.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva votarà abstenció en aquest punt d’aprovació del 

pressupost municipal per a 2013. El nostre grup reconeix el treball del Departament 
d’Hisenda, i de la delegada d’Hisenda en la confecció d’aquestos pressupostis, i 
l’esforç que ha fet per reconduir la situació financera del nostre ajuntament. Dit 
això, sí que lamentem que el pressupost no s’haja presentat uns mesos abans. la 
situació actual porta aparellada el fet de prendre decisions valentes i en ocasions poc 
grates. Però la nostra abstenció ha de manifestar-se amb les discrepàncies que tenim 
amb algunes de les partides del pressupost, que està recolzat i avalat sobretot pels 
dos grups municipals que tenen la majoria del plenari, Bloc-Compromís, i PSOE. 
Partides pressupostàries, i ingressos, que estan determinats en l’aplicació d’algunes 
ordenances fiscals que s’apliquen. Discrepàncies en l’aprovació en el seu dia de 
l’aplicació ara de les taxes del fem que conformen els ingressos de l’ajuntament, 
però que graven al ciutadà de la nostra ciutat, i que nosaltres en aquell moment 
estàvem en desacord. En aquell moment vam votar en contra d’aqueixa ordenança 
de recollida de fem, i continuem mantenint la nostra negativa a aqueix augment; 
augment o no baixada. Trobem a faltar en aquest pressupost unes mesures 
contundents en l’estalvi municipal, un estalvi que ha d’estar definit en un estalvi 
dels recursos, l’aplicació de l’estalvi energètic previst, d’una millor gestió del servei, 
no implica gastar menys llum sinó gestionar-la millor; aqueix pla, que està a la vista, 
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hauria d’estar aplicant-se ja. Considerem que el manteniment de secretaris de grup, 
persones nomenades directament pels tres grups municipals, PSOE, Bloc-
Compromís, i PP, estan gastant uns recursos que no poden utilitzar-se en altres 
partides i que serien molt beneficioses per a recolzament social de persones més 
necessitades. Per tant, la nostra discrepància amb els tres secretaris de grup. La 
gestió dels recursos humans d’aquest ajuntament, si bé recolzem l’amortització que 
s’ha realitzat, necessita d’una actuació global que busque l’eficiència de tot el 
personal que treballa en l’ajuntament. Sabem que està preparant-se, però la situació 
actual no admet demora. Els préstecs concertats i aprovats per l’ajuntament i el 
ministeri, ens han donat un baló d’oxigen per pagar factures i proveïdors; però 
aqueix finançament no ha arribat a les empreses d’Oliva i els veïns, i això suposa 
que l’ajuntament no deu incrementar la pressió sobre elles; els recursos municipals 
que provenen sobretot de la recaptació, està disminuint, i és lògic, però és lògic 
també una postura valenta per no mantindre situacions, ni despeses que tot i que fa 
uns anys ens els podíem permetre, hui no ocorre el mateix. és necessari que es 
replantegen contractes de serveis, perquè siguen més competitius, atesa la situació 
actual, i que es faça sense demora. Projecte Oliva s’absté en el pressupost, ja que és 
un pressupost com hem dit, confeccionat majoritàriament pels dos grups PSOE, i 
Bloc-Compromís, però reconeixem que s’ha fet un esforç per reconduir la situació. 
Per a nosaltres cal un pas més. No devem sanejar les arques municipals a costa dels 
veïns d’Oliva. Hem de buscar recursos externs i fer fins on puguem, fins on ens 
arriben els diners. Aquest plantejament no implica posicionar-nos front a ningú, sinó 
recordar que les coses s’ha de seguir millorant-les. De totes formes, el nostre vot 
d’abstenció, encara que alguns mitjans de comunicació ja han decidit el nostre vot i 
parlen d’unanimitat del quatripartit, i per suposat els plantejaments que estem fent 
demà no eixiran en alguns mitjans de comunicació són els nostres i continuarem 
defensant-los. Així doncs, que estiguen tots tranquils. Continuarem recolzant aquest 
govern, sense fisures, però volem que millore la gestió entre tots.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “En primer lloc, volem felicitar tant a la regidora delegada 

d’Hisenda, com a la interventora i el personal del departament que han fet possible 
disposar ara d’un pressupost, a pesar del retard amb què es va aprovar el pressupost 
de l’any passat, el qual, recordem, va ser elaborat durant les vacances d’estiu per 
tindre’l enllestit en agost. Per recuperar el temps perdut i posar-nos al dia s’ha hagut 
de treballar intensament en distints ordres. Un d’ells, molt important, és el que 
acabem de vore en el punt anterior. Fa temps que s’està treballant en la modificació 
de la Plantilla de Personal, per tal que aquest pressupost reculla totes les retribucions 
corresponents a la plantilla segons la proposta d’adaptació de la RLT (Relació de 
Llocs de Treball). Negociacions de la Mesa que han culminat, com les de l’any 
passat amb el vot unànime dels sindicats i participants. El pressupost que ara es 
presenta a aprovació és, com es pot comprovar, un pressupost que s’ajusta als 
moments de crisi econòmica en els quals estem immersos, i en el qual es pot 
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apreciar una retallada dels ingressos donada per l’aplicació del criteri de prudència 
en moltes de les partides. La qual cosa fa, com és lògic, que els capítols de despesa 
estiguen consegüentment minorats. Doncs és evident que la quantificació dels 
crèdits ha estat limitada per la necessitat de presentar un pressupost equilibrat pel 
que fa a ingressos i despeses, com no pot ser d’altra manera. No obstant això, a 
pesar que el pressupost que es proposa per a l’exercici 2013 és sensiblement inferior 
al de l’exercici anterior, és de destacar que no només es mantenen aquelles 
aplicacions relacionades amb temes socials, sinó que fins i tot s’incrementen en 
alguns casos, com ara les ajudes d’emergència social que pugen un 53% respecte a 
la de l’any passat, quan ja en el pressupost de l’any passat van tindre un increment 
del 142%. Així com el manteniment de la partida destinada a un pla d’ocupació, o 
l’increment de la destinada a cobrir necessitats bàsiques de la infància. Tot això, 
com ha assenyalat la regidora delegada d’Hisenda, posa de manifest l’aposta 
d’aquest govern per les polítiques de caràcter social, donant suport als més 
necessitats, dins de les possibilitats de la nostra modesta economia. Finalment, 
també volem remarcar que el deute viu pendent a 31 de desembre de 2012 
representa un percentatge de deute del 62,05% respecte a les dades de la liquidació 
de 2012, si incloem els saldos que hagen de reintegrar les entitats locals en tributs de 
l’estat; i si no, d’un 55,81% si no incloem aquestos saldos, tal i com marca la 
legislació actual. O siga, que estem al voltant del 60% de percentatge de deute. Una 
circumstància que ja voldrien compartir moltes de les ciutats que ens envolten, tant a 
la Safor com a la resta del País Valencià. Perquè si fem una ràpida ullada als 
percentatges d’endeutament de la majoria de ciutats valencianes de més de 20.000 
habitants, observarem que la majoria se situen en xifres molt més elevades. 
Continuarem treballant, no obstant, en la mateixa direcció.” 

 
� Sra. Gascón Escrivá: “Sra. Morell, després de la seua exposició dient-nos com de 

magnífic és el pressupost, he de dir-li que no som tan ignorants com vosté ens 
qualifica en els mitjans de comunicació; i per tant li diré, sobre el pressupost 
d’ingressos només fer-li un xicotet incís; va dir que el ciutadà té problemes per 
pagar l’IBI, i que per això s’ha pressupostat a la baixa, o diu que sonarà perdonar-
ho. En el que correspon al pressupost de despeses, en el capítol I, la Sra. 
interventora informa que les dades corresponents a Seguretat Social es doten en 
quantitat inferior a la que resulta de les dades facilitades pel Departament de 
Recursos Humans. Els costos de la Seguretat social evidencien que esperen que es 
pose malalt el personal de l’ajuntament, com bé diu l’informe de la interventora. és 
molt arriscat partir d’aqueixa previsió, si les baixes laborals s’han reduït l’últim any 
dràsticament, a més que supera la línia de la legalitat pel que fa al compliment 
d’obligacions que té l’Ajuntament d’Oliva amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 
Pel que fa al capítol II s’ha previst disminucions d’alguns contractes sense tramitar 
prèviament la corresponent modificació del contracte; encara que diga que ho 
licitarà, un procediment de contractació tarda de tres a quatre mesos a tramitar-se i 
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resultarà impossible aplicar la rebaixa prevista dins del pressupost de 2013, cosa que 
desnivellarà el pressupost d’aquest any i deixarà sense crèdit la partida per pagar al 
proveïdor actual. En esports s’ha fet una reducció de quasi el 30%, és a dir 77.100 
euros. quins serveis llevaran? Què van a fer amb les escoles esportives? O és que el 
Sr. regidor d’Esports es posarà el xandall i les espardenyes esportives? En Turisme 
han reduït al voltant de 20.000 euros; es voran ressentits els treballs que s’estan 
realitzant? Es mantindran els guardons de les nostres platges? Tinguen en compte 
que es poden vore afectats els serveis que s’estan realitzant i la qualitat de les 
nostres platges. Parcs i jardins passa de tindre una consignació de 20.000 euros a 
4.000 euros; se’n redueixen 16.000. No pensen podar, ni fumigar els arbres? Pel que 
fa al manteniment de la maquinària es redueixen les partides de vies públiques, 
clavegueram, i esports; espere que no es trenque cap maquinària. Indemnitzacions 
per Sentències jurídiques, s’han reduït a la meitat; no pensen pagar les sentències 
que tenen pendents? Pel que fa al capítol IV, no es dóna compliment al pla d’ajust, i 
aquest ha estat aprovat pel Ministeri d’Hisenda, en conseqüència, propose que de 
l’aprovació provisional del pressupost es done compte a l’òrgan d’Hisenda perquè si 
és procedent al·legue al respecte allò que considere convenient. I per últim, en el 
capítol VI, recordar-los que hi ha obligació de retornar les contraprestacions de la 
permuta que va acordar el Ple el 26 d’abril de 2007, en què s’acordava cedir unes 
finques a la mercantil Construcciones Hispanogermanas, a canvi d’unes altres 
finques, i 302.000 euros.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Jo crec que les dades que jo tinc del pressupost no són les 

mateixes, Sra. Gascón, que el que em diu vosté. A vore, li ho vaig explicar en la 
Comissió d’Hisenda, que en algunes partides, com pot ser vies públiques, o algunes 
partides com esports, s’ha canviat la distribució d’alguna de les partides; per què 
perquè podríem haver-nos adonat que tenim més despesa en subministraments, o 
menys despesa e n subministraments, i en treballs d’altres empreses tenim més o 
menys despesa. Si vosté suma totes les partides d’Esports, totes, que estan 
vinculades, el capítol II, són 10.000 euros més. Sume-ho, sume-ho, que li dic jo que 
dóna això. 10.00 euros més en subministraments, que està incorporat. En Vies 
públiques no ha anat a la baixa, li torne a dir, i li puc tornar a repetir com han sigut 
les variacions de cadascuna de les partides, però el que diu vosté no és veritat; 
repasse-ho, la convide; i li diré una a un com s’ha modificat. Seguretat, 2.4000 euros 
a la baixa; per què? Perquè el servei de Grua s’ha renegociat. Urbanisme, 25.000 
euros a l’alça. Vies públiques, 800 euros a l’alça. Clavegueram, 8.000 euros a l’alça. 
Depuradora, 20.330 euros a l’alça. Recollida de fem, 20.000 euros a la baixa. 
Sanitat, 26.000 euros a l’alça. Acció social vivenda tutelada, 7.000 euros a l’alça, 
perquè li recorde que la conselleria, que té les competències de la vivenda tutelada, 
ha reduït un 10% les ajudes de Benestar Social, i ha sigut una altra vegada 
l’ajuntament, sense tindre les competències, que ha hagut d’assumir, també, la 
vivenda tutelada. La canera ha augmentat 2.000 euros. Biblioteca, 2.700 euros. 
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Cultura ha reduït 3.000 euros. Festes ha incrementat 3.500 euros. Esports ha 
incrementat 10.000 euros. Turisme ha baixat 16.000 euros. OMIC ha augmentat 
2.000 euros. Administració general ha incrementat 47.000 euros. CPC Participació 
ciutadana ha incrementat 4.000 euros. I Modernització de l’administració ha 
incrementat 29.900 euros. No és veritat el que m’ha dit. S’ha redistribuït en algunes 
partides de cadascun dels conceptes l’import. Però com que la bossa, la vinculació, 
tot el capítol II està vinculat, la bossa final s’ha vist incrementada o disminuïda en 
aquestos imports, no el que em diu. Jo la convide que ho repasse; i si vol demà, 
sense cap problema, seiem vosté i jo. Això per un costat. I per això li dic, no cal que 
el regidor d’Esports es pose les sabatilles, jo crec que ell , en qualsevol moment, si 
vol se les posarà, i si no, és una elecció d’ells. Respecte a la Seguretat Social que 
m’havia dit de capítol I, en la meua memòria en parlar de capítol I es diu que hi ha 
algunes places que no s’amortitzen, però no s’ocuparan, com dues educadores 
d’infantil, que per la baixada de la matrícula de xiquets, si baixa el nombre de 
xiquets és normal que no tinguem més educadors; o anem a tindre educadors sense 
xiquets? Vull que ho tinguen clar. és veritat que està la jubilació de l’enginyer 
industrial que a partir de juliol no s’ocuparà, no tenim previst ocupar la plaça; 
buscarem una série d’alternatives, que és el que estem barallant en aquest moment. 
Per tant, no està la consignació corresponent a la Seguretat Social d’aqueixes places 
que no s’amortitzen, però que no les ocuparem; és a dir, no hi ha coses rares com 
vosté diu. Respecte al seguiment del pla d’ajust, ja hi ha una normativa, fins i tot 
trimestralment nosaltres donem informació de com s’està fent el pla d’ajust; és que 
això, fins i tot si vil en la Comissió d’Hisenda, si vol, ho parlem, però crec que no hi 
ha cap problema, ací no s’amaga res. També li dic que el pressupost és una 
estimació d’una previsió de despeses, la previsió que ha fet aquest govern. Una cosa 
important que per a nosaltres era important; respecte als llocs de treball no només 
hem tingut previst el pla d’ocupació local amb 50.000 euros, sinó que l’ajuntament 
també està fent altres esforços, i participa en altres accions en què nosaltres també 
posem consignació; com ara, que contractarem un tècnic d’immigració, un 
assessorament jurídic, sis col·laboradors socials en neteja de centres, el cupó agrari 
per a la contractació de 106 persones, el tècnic de l’Agència de Desenvolupament 
Local que nosaltres també posem amb 14.000 euros, tècnic de Dependència, que 
encara que la conselleria ha reduït un 30% les subvencions de dependència 
l’ajuntament està donant el servei al 100%; està assumint una competència que 
tampoc és nostra. Beques de diputació, perquè nosaltres també posem una 
consignació que són 8.000 euros més la Seguretat Social. És a dir nosaltres també 
fem un gran esforç a afavorir l’ocupació, encara que les competències no són 
nostres, però crec que és la nostra obligació, i crec que és un dels objectius d’aquest 
nou govern.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no m’estendré massa; ja he exposat el que havia 

d’exposar; i també he de dir que davant els pobres arguments del Partit Popular, la 



Pàgina: 52 

veritat és que tampoc paga la pena calfar-se-la massa en aqueix aspecte; perquè la 
veritat és que diuen que no són tan ignorants com diuen en els mitjans de 
comunicació. Jo no sé si seran ignorants, però que desconeixen totalment el que és 
aquest pressupost és evident, perquè si no jo crec que basar-se en el que s’ha dit, de 
la forma que s’ha dit, no té massa fonament tot el que s’ha dit de la forma que s’ha 
dit. és evident que a tots ens agradaria que el pressupost fóra un altre, que fóra 
millor; és evident. A qui no li agradaria tindre un capítol VI amb inversions, i poder 
invertir, però efectivament el pla de sanejament i la situació econòmica no ens ho 
permet. Per tant en aqueix aspecte, jo no em repetiré en el que ja he dit. A mi em 
sembla que és un pressupost totalment ajustat, realista, fiable al cent per cent, i per 
tant pense que són les xifres que en aquest moment es poden disposar, perquè com 
he dit a tots ens agradaria disposar de més, però ens hem d’ajustar a la realitat 
econòmica, i la realitat en s diu que el pressupost que hui tenim, independentment 
que algú li pegaria un tironet per ací o un altre per allà, però és el més ajustat a la 
realitat econòmica que patim. I per tant, en aquest sentit, estem parlant que amb 
només deu mesos des que està el nou legislatiu o el nou govern, ja hem disposat de 
dos pressupostos, el que vam aprovar en agost i el que estem a punt d’aprovar. Per 
ant en aqueix aspecte hem de felicitar la part d’Intervenció del nostre ajuntament, 
com la regidora d’Hisenda del nostre ajuntament per l’esforç i dedicació. I la veritat 
és que és d’agrair. S’havien d’ordenar les xifres en el pressupost anterior, i ara hem 
d’ajustar-nos a al realitat més estricta de la situació econòmica. Per tant pense que 
s’ha fet un boin treball; i independentment que cadascú li agrede més o menys, però 
hem de tindre en compte que la situació és la que és, i ens hem d’ajustar a la realitat, 
i no podem fer castellets en l’aire i parlar per parlar com es fa ací.” 

 
� Sra. Gascón Escrivá: “A vore, Sra. Ana Morell, recorde perfectament la pregunta 

que li vaig fer en la comissió, referent a la partida d’Esports, li vaig dir que havia 
deixat pràcticament sense diners les altres aplicacions, i ho havia abocat tot a 
subministraments, que en realitat feia falta, perquè sabem que és una partida que 
sempre ha tingut deficiències. Ha llevat en Edificis i altres construccions, 1.500 
euros, en Infrastructures, 400 euros, en Maquinària, instal·lació i utillatge, 25.000 
euros, en Mobiliari 500 euros, en Despeses 8.000 euros, i Treballs d’altres empreses 
77.100 euros. I tot això ho ha abocat a subministraments. Perfecte, sobren 10.000 
euros. Això per un costat. Ho siga que sé perfectament vore, i llegir un pressupost. 
Pel que fa a pressupostar a la baixa la Seguretat Social dels treballadors de 
l’ajuntament, no m’ha contestat res. Ja li dic que ho diu la interventora, no ho dic jo; 
apareix en el seu informe, que s’ha pressupostat menys diners del que fa falta. I per 
últim, sap què? Sí que sabem perfectament com vore i entendre el pressupost, i com 
li he dit abans es presenta amb moltes deficiències. Qui no ho té molt clar és vosté, 
que agarra un poc d’ací, un poc d’allà, i lleva un poc de més enllà, per quadrar el 
pressupost. El que està clar és que quan no puguen fer front a les despeses a qui ho 
han d’explicar és al ciutadà.” 
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� Sra. Morell Gómez: “No m’agrada tornar a incidir. Quasi com ha reconegut que 

s’han incrementat 10.000 euros, perquè pensava que era jo qui ho havia comptat 
malament; però la partida total s’ha incrementat 10.000 euros. Les dos ho tenim 
clar. Per què s’ha canviat la distribució? Jo li diré per què, i ja li ho vaig dir en la 
comissió. Si mirem el total de despeses, i com s’ha gastat, i en quin concepte, totes 
les factures de l’exercici 2012 en la partida d’Esports, totes, la distribució és 
aqueixa; per què? Perquè ens n’hem adonat que encara que estiga vinculat, fa falta 
més en subministraments que possiblement en treballs d’altres empreses. Però no 
perquè jo m’hi he inventat sinó que ha sigut arran de l’estudi de totes les factures de 
l’exercici 2012, Sra. Gascón. No és res inventat; i vosté sap que totes les partides, 
entre elles, estan vinculades. Però la distribució més real és la de tindre de referència 
la de l’any passat, no anar arrossegant partides rere partides d’anys diferents, que les 
despeses poden ser diferents. Ha sigut una anàlisi de l’exercici anterior; totes les 
factures i quin ha sigut el concepte i tipus de despeses, i el que s’ha fet és reflectir-
ho ací. De la Seguretat Social li he contestat i li ho he dit; pel tema de les dues 
educadores d’infantil, i l’enginyer industrial; per tant, la Seguretat Social hi ha una 
discrepància ahí, i una diferència, perquè no tenim previst, en aquest moment, 
ocupar aqueixes places; no s’amortitzen, però per si prorroguem el pressupost 
l’exercici que ve, no sabem com estarem en la matrícula, no anul·lar aqueixes places 
que estan supeditades a la matrícula de xiquets; crec que ho he dit clarament. Per 
finalitzar i no allargar més el debat, he parlat abans que un dels objectius era 
Benestar Social, també m’agradaria parlar d’això. De capítol I s’han incrementat 
també l’equip social base, en ajuda a domicili, en dependència, he dit per què; 
dependència ha vingut a la baixa amb un 30%, per tant l’ajuntament s’ha hagut de 
fer càrrec d’una competència que no és pròpia de l’ajuntament, però encara ací 
volem donar el servei als nostres ciutadans. Com la previsió és que totes les 
subvencions vinguen a la baixa entre un 10 o 30%, hem sigut previsors i hem 
incrementat la previsió de capítol I d’aquestes partides a l’alça, per si la conselleria 
ens lleva, encara que siguen competència seua i no nostra. Respecte a capítol II, ja 
ho he dit, en el pis tutelat s’ha reduït un 10% la subvenció, i per tant l’ajuntament ha 
hagut d’incrementar la partida. Torne a dir, ajudes d’emergència de 14.000 a 34.000 
euros en 2013, de 34.000 a 52.200 euros en 2013. Ajudes a la infància i alimentació. 
Una altra cosa, ja ho he dit, les subvencions s’han reduït un 5%, les subvencions de 
benestar social amb el compromís que aquelles associacions que treballen en 
benefici social i dels nostres ciutadans, les mantindrem. La partida del pla 
d’ocupació, a nosaltres també ens hauria agradat presentar un pla d’ocupació que 
puguérem contractar la majoria dels nostres ciutadans, o a tots, que estan en l’atur; 
estem a l’espera, i crec que ho vaig dir en la Comissió d’Hisenda, del romanent de 
Tresoreria, que vam liquidar l’exercici 2012 en positiu, amb 1.200.000 euros, que 
estan ahí parats; perquè si ens els gastem ara anirà a parar als bancs, i jo i el meu 
grup, en aquest moment, no tenim intenció que vaja als bancs, el que volem, 



Pàgina: 54 

esperem, és un canvi de normativa per destinar-lo a inversions, i destinar-lo a un 
bon pla d’ocupació. Esperem que Montoro també tinga la mateixa inquietud que 
nosaltres i que ens diga que els bancs no tenen tanta necessitat però les poblacions 
tenen necessitat. Per tant, renegociacions de preus a la baixa, ho hem fet amb la 
grua, ho estem fent amb la neteja viària, amb l’ecoparc, en ascensors, en contractes 
de manteniment d’edificis; és a dir, no parem de treballar per renegociar contractes a 
la baixa. Ja per acabar, vull agrair també a tots els regidors que l’any passat van fer 
un gran esforç per a tindre una liquidació positiva, per a controlar la despesa, que és 
un punt important per acabar l’exercici de la millor forma possible. Els demane el 
mateix esforç que van fer l’any passat per a enguany, perquè les coses no 
milloraran; no hi ha res que ens faça pensar que millora; però aquest govern, i acabe, 
aposta per la modernització de l’administració, aposta pels serveis bàsics, per fer i 
mantindre el pla d’ocupació, i per les ajudes socials dels nostres ciutadans. Van ser 
les directrius de l’any passat i continuen sent les directrius d’enguany.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb els vots favorables 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. 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 l’abstenció 
dels regidors Sr. Peiró Sanchis i Sra. Pastor Bolo (2 abstenció del Grup Projecte Oliva), 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2013, i que té el 
següent resum: 
 

ESTAT DE DESPESES 
A)OPERACIONS    CORRENTS                                           EUROS 
CAPÍTOL I.- Despeses de personal 10.443.550,00 
CAPÍTOL II.- Compra de béns corrents i serveis 6.551.650,00 
CAPÍTOL III.- Despeses financeres  535.000,00 
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents 707.550,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL VI.- Inversions reals 2.000,00 
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital 5.250,00 
CAPÍTOL VIII.- Variació actius financers  
CAPÍTOL IX.- Variació passius financers 2.000.000,00 

TOTAL DESPESES 20.245.000,00 
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ESTAT D’INGRESSOS 
A)OPERACIONS      CORRENTS                                                   EUROS 
CAPÍTOL I.- Impostos directes 11.063.000,00 
CAPÍTOL II.- Impostos indirectes 300.000,00 
CAPÍTOL III.- Taxes i altres ingressos 3.031.500,00 
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents 5.705.500,00 
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials 145.000,00 
 
CAPÍTOL VI.- Alienació inversions  reals 0,00 
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital 0,00 
CAPÍTOL VIII.- Variacions d’actius financers 0,00 
CAPÍTOL IX.- Variacions de passius financers     0,00 

TOTAL D’INGRESSOS 20.245.000,00 
 
 

TOTAL INGRESSOS 20.245.000,00 
TOTAL DESPESES 20.245.000,00 

 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici de 
2013 que consten a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze 
dies, en el Butlletí Oficial de la Província i en els llocs de costum, durant el qual 
s’admetran reclamacions i suggerències. En el supòsit de no presentar-se’n cap, el 
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord. 
 
 
ONZE. DICTAMEN CI. ACORD LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA 
PRESSUPOST 2013. 
 
L’entrada en vigor de la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), suposa un nou marc jurídic de l’estabilitat pressupostària que va a permetre 
realitzar un seguiment més exhaustiu del grau de compliment dels objectius d’estabilitat 
i deute de les entitats locals i, en cas que s’aprecie una desviació o un risc 
d’incompliment dels mateixos, establir mesures correctores més àgils i immediates. 
 
Considerant el que disposa l’article 30 de la LOEPSF “L’Estat, les Comunitats 
Autònomes i les Corporacions Locals, aprovaran en els respectius àmbits, un límit 
màxim de despesa financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la 
regla de despesa, que marcarà el límit d’assignació de recursos dels seus pressupostos”. 
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Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de maig, emés en relació amb aquesta qüestió. 
 
Atès que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 27 de maig de 2013, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre acord límit 
de despesa no financera pressupost 2013. 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Seré molt breu, perquè crec que aquest concepte, aquest 

criteri que enguany ja ens han dit que hem d’aplicar el límit de despesa, sí que 
m’agradaria dir que dels dos criteris o dels dos paràmetres que ens fixen el límit de 
despesa és la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària; m’agradaria, i 
pràcticament la intervenció val per a ací i per a quan es done compte de l’estabilitat 
pressupostària, i de la regla de la despesa, aquest pressupost compleix amb 
l’estabilitat pressupostària, compleix amb la regla de la despesa, i compleix amb el 
límit de despesa; és a dir, compleix tots els paràmetres normatius que fan viable 
aquest pressupost. Ho dic, i ho deixe clar ací, perquè després no vull males 
interpretacions. Els informes són molt clars, que complim tot allò que la normativa 
ens diu que el pressupost ha de complir. Per tant, pot agradar més, el Sr. Salazar ho 
ha dit, pot agradar menys, però compleix tot el que la normativa ens diu que ha de 
complir.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, de moment, complim, complim, complim. 

Això s’ha de vore després, i esperem que ho complesquen. No diga que ja ho està 
complint perquè encara no s’ha finalitzat el pressupost. Encara no ha acabat. Per 
tant, complim, complim, complim, esperem que ho complesquen, per suposat. Tot 
no és tan bonic com ens ho han pintat, i el que no entenem és com no respecten les 
nostres decisions, i els nostres estudis. Per tant, simplement nosaltres també 
votarem, per suposat, l’acord del límit de la despesa no financera. I perquè ho marca 
la llei. I la llei marca que això s’ha de complir, i nosaltres esperem que vostés ho 
complesquen.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar com a límit de despesa no financera per al pressupost de l’exercici de 
2013, en compliment del que disposa l’article 30 de la LOEPSF, la quantia de 
15.775.540,20 €. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al departament d’Intervenció 
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DOTZE. PROPOSTA ALCALDIA DE L’ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ PER A CONTRACTAR L’OBRA REMODELACIÓ PARC 
TIRANT LO BLANC, INCLOSA EN EL PLA PROVINCIAL D’OBRES I 
SERVEIS 2013. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es ratifica la inclusió d’aquest assumpte en l’Ordre 
del dia, amb els vots favorables 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. 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 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb l’abstenció 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 abstencions del Grup 
Partit Popular), que representen la majoria simple dels membres de la corporació. 
 
Vist que amb data 21 de gener del 2013, i núm. RE 00633, aquest ajuntament va 
sol·licitar la inclusió de les obres de Remodelació Parc Tirant lo Blanc, en el Pla 
Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) corresponent a l’exercici 2013, de forma 
telemàtica, de conformitat amb la circular remesa per la Diputació Provincial de 
València. 
 
Vist que per mitjà d’un escrit de data 14 de març del 2013, es comunica a aquest 
ajuntament que el Ple de la Diputació Provincial, en sessió realitzada el 19 de febrer del 
2013, ha adoptat l’acord d’inclusió d’aquest municipi en el Pla Provincial d’Obres i 
Serveis de 2013, incloent l’obra que ens ocupa, amb un import total d’execució per 
contracta de 45.519,00 €, import que finançarà totalment la pròpia diputació. 
 
Vist el projecte bàsic i d’execució de les obres assenyalades, incorporat a l’expedient de 
contractació i redactat per l’arquitecte municipal Sr. Antonio Salvador Pérez Mengual i 
l’arquitecte tècnic municipal Sr. Vicente Mayans Peiró, i vist que aquest projecte va ser 
remés a la Diputació Provincial amb data 29 d’abril del 2013. 
 
Vist que la Diputació Provincial de València, en escrit de data 10 de maig del 2013, 
informa a aquest ajuntament que el projecte sí que conté formalment la documentació 
mínima segons la “Instrucció per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els 
Plans Provincials de la Diputació de València”. 
 
Considerant que d’acord amb les instruccions rebudes de la Diputació Provincial de 
València a través de la plataforma digital, se sol·licita l’acceptació de la delegació per a 
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contractar, el nomenament del directors d’obra, així com l’aprovació del projecte. 
 
Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produeixes les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir-li, Sr. Canet, se n’adona de la forma que 

tenen de treballar, tan fosca? Ací hem de votar unes propostes d’acord com és el 
projecte bàsic, el projecte d’execució, alguna cosa molt important que ni tan sols ha 
passat, ni ha portat a la Comissió d’Urbanisme. Per això hem hagut de ratificar la 
inclusió del punt en l’ordre del dia. I pense jo i li pregunte; no ha tingut vosté 
temps? Perquè des del dia 14 de març hauria pogut tindre molt de temps. I això ve i 
podríem lligar-ho en el fet de si li sembla que està fent bé les coses. No sé si es 
defensarà ara acusant-nos que és el típic, d’alguna cosa que li vinga al cap. Anem a 
dir-li una cosa, per aquesta forma d’actuar tan fosca, i totalment incorrecta, aquest 
partit s’abstindrà. I per a successives, ja que ací cada regidor ix a regidoria, haurien 
de fer les coses un poc millor fetes.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Després d’aquestes amables paraules, com sempre, simplement li 

dic que aprenga com funciona l’administració, i a qui s’ha d’adreçar per a dir-li les 
coses; en aquest cas no és a mi. Hauria com a mínim de saber això. Com a mínim.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sr. Canet, si a vosté no li apeteix que jo em dirigesca 

a vosté, no siga regidor d’Urbanisme en aquest cas, si no li apeteix. O potser està 
donant les culpes als tècnics que no han fet les coses com cal? S’hauria pogut 
assabentar del que la diputació li donava, perquè va eixir publicat fa molt de temps; 
pel mes de gener, més o menys; en març se li comunica, i vosté no pot ni tan sols fer 
una comissió extraordinària per portar aquest punt a una comissió i que es veieren 
els projectes bàsics i d’execució? No entenc res, veritat que no Sr. Canet? Per això 
jo sé que els tècnics han hagut de fer els projectes, però si els té la Sra. secretària en 
la taula des de dilluns, vosté hauria pogut tindre l’amabilitat i la deferència, i fer el 
treball de comunicar-ho. El que passa és que està claríssim que mentre ho tinga el 
quatripartit comunicat, la resta importa una bleda, vostés estan totalment d’acord 
amb tot. Però així no es treballa, i si no vol reconéixer-ho, no ho reconega; jo no sé 
com funciona l’administració, vosté ho sap millor.” 

 
� Sr. alcalde: “Afortunadament ha reconegut que la Sra. secretària tenia la 

documentació a disposició dels grups polítics amb temps i forma per a aquest 
plenari, i per tant han tingut vostés la possibilitat de tindre accés a tota la 
documentació, com no podia ser d’una altra forma. Per tant passem a votació.” 
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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. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Mañó Peris, 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 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb 
l’abstenció 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 abstencions del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Projecte Bàsic i d’Execució de les obres de “Remodelació Parc 
Tirant lo Blanc”, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Antonio Salvador Pérez 
Mengual, i l’arquitecte tècnic municipal Sr. Vicente Mayans Peiró. 
 
Segon.- Acceptar la delegació efectuada per la Diputació Provincial de València, per a 
contractar les obres subvencionades del Pla Provincial d’Obres i Serveis per a l’exercici 
de 2013, denominades “Remodelació Parc Tirant lo Blanc”, amb un import d’execució 
per contracta de 45.519,00 €, finançades per la Diputació Provincial de València. 
 
Tercer.- Nomenar l’arquitecte municipal, Sr. Antonio Salvador Pérez Mengual, director 
de les obres “Remodelació Parc Tirant lo Blanc” incloses dins del PPOS 2013  
 
Quart.- Nomenar l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Vicente Mayans Peiró, director 
d’Execució Material de les obres de “Remodelació Parc Tirant lo Blanc” incloses dins 
del PPOS 2013 
 
Cinqué.- Traslladar el present acord al Departament de Contractació Administrativa, al 
Departament d’Intervenció – Tresoreria, als tècnics que conformen la direcció de les 
obres que ens ocupen, així com a la Diputació Provincial de València, a través de la 
Plataforma Digital. 
 
 
TRETZE. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL PSPV-PSOE, BLOC-
COMPROMÍS, PROJECTE OLIVA I GENT D’OLIVA, SOBRE 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Es dóna compte de la moció que presenten diversos grups polítics de l’Ajuntament 
d’Oliva, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 
 
“Salvador Fuster Mestre portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE, Vicent Canet Llidó, 
portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís, Blai Peiró Sanchis portaveu del Grup Municipal 
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Projecte Oliva a l’Ajuntament d’Oliva, i José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Municipal 
Gent d’Oliva, en el seu nom i representació, i a l’empara d’allò que s'ha establit per la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 
29 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, article 97.3, presenten per mitjà del present escrit al Ple de l’Ajuntament 
la següent MOCIÓ 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
El nostre Estat viu immers en una profunda crisi econòmica que té la seva causa en el col·lapse 
del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació és 
la destrucció d’ocupació, que ja ha assolit dimensions històriques a tot l’Estat, i la retallada de 
drets fonamentals està afectant seriosament els elements fonamentals del nostre model de l’estat 
del benestar. 
 
L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i la sanitat públiques, així com la reducció 
radical de la despesa social que dona cobertura, principalment, a la població en situació de més 
vulnerabilitat i aquells que han perdut els seus llocs de treball, està ampliant l’esquerda social i 
amenaça seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i a la pressió a la 
baixa sobre les condicions de treball, s’afegeix el fet que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques va presentar un informe sobre l’Avantprojecte de llei per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al Consell de Ministres del 15 de febrer 
de 2013. 
 
Aquest document que manifesta tenir l’objectiu de racionalitzar l'administració local i 
aconseguir un estalvi econòmic contempla mesures que afecten l’autonomia local. Però en 
realitat això significa la intervenció de les administracions locals per part del Govern de l’Estat, 
modifica i vulnera l'actual model territorial i les competències de les administracions locals, i 
comporta un enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i 
treballadores públics. 
 
En aquest context, amb una pèrdua molt alta d'ocupació a l'Administració Local, retallades en 
serveis públics i la pressió a la baixa sobre les condicions de treball s'afegeix aquest intent de 
pèrdua d'autonomia de les administracions locals que significaria també un retrocés en matèria 
de serveis de ciutadania. 
 
Aquesta reforma es basa exclusivament en la "Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera" sense tenir en compte els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, fent cas 
omís de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. 
 
A més a més no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran qüestió 
sense resoldre del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l'Estat 
és de recentralizar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció dels mateixos 
convertint-los en mers executors de la voluntat del govern de l’Estat. 
 



Pàgina: 61 

Traspassa competències dels ajuntaments a les Diputacions allunyant el centre de decisió de la 
ciutadania. L'Ajuntament és qui millor sap les carències i les necessitats en la seva comunitat i 
qui pot prestar més eficientment els serveis que la ciutadania precisa. La proximitat significa 
eficiència i difícilment una administració supramunicipal podrà substituir el coneixement de la 
problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament. A més a més les Diputacions no són fruit 
d’una elecció directa per part de la ciutadania. 
 
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants, 
comportant greus discriminacions entre diferents administracions locals, però també entre la 
ciutadania, amb l’existència de ciutadans i ciutadanes de primera i de segona, en funció del lloc 
de residència. 
 
La fixació dels costos estàndard, per part del Govern de l’Estat, per als serveis prestats per les 
administracions locals per tal d'avaluar la seva eficiència, comportarà, sens dubte, manca de 
rigor i situacions de desigual i injust tractament en molts municipis. 
 
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà, en primer lloc, al conjunt de la 
ciutadania que veurà afectats els seus drets i l’accés als serveis públics, i en segon lloc, a les 
administracions locals a les que sotmet a un buidatge de contingut de les competències 
municipals. 
 
En conseqüència es procedeix a l'adopció dels següents ACORDS 
 
Primer. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de 
l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a l'autonomia local, a les competències de 
l’Autonomia i l’intent de recentralització del model de l’Administració Local. 
 
Segon. Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimite en les seues competències i no vulnere 
la competència de les CCAA sobre l’organització territorial i el règim local donat que són 
aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els models territorials i competencials que 
facin l'arquitectura institucional que respongui a la realitat de la CCAA, o Nacionalitats. 
 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a defensar amb fermesa les competències 
que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el recolzament explícit d’aquest 
Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa.  
 
Quart. Instar el Govern de l’Estat a que convoque una Mesa de diàleg per obrir un procés de 
negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la reforma de la Llei Bases de Règim 
Local, per a que aquesta signifique i impulse una política de serveis que estiguen a prop de la 
ciutadania i a la vegada que no signifique el desmantellament de les Administracions locals. 
 
Cinqué. Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis públics com 
garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual gairebé un 30% de la població 
aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat 
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Sisé. Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents Comunitats 
Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou marc de finançament per al món 
local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals. 
 
Seté. Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta d’Avantprojecte de 
Llei, que envaeix i vulnera les competències de les administracions locals i, que per al contrari 
pague les aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que afecten al 
desenvolupament de les competències i serveis de les administracions locals, especialment en 
matèria social i educativa. 
 
Vuité. Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de la Generalitat Valenciana, 
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies i als agents socials. 
 
Nové. Donar publicitat d’aquests acords.” 
 
Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “El passat 15 de febrer de 2013 es va presentar al Consell de 

Ministres un informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local que, entre moltes altres coses, no defineix de 
forma precisa les competències de les entitats locals, ni elimina duplicitats, de 
manera que, cada administració estatal, autonòmica o local tinga el nivell de 
finançament adequat als serveis que presta a la ciutadania. Per aquesta i moltes 
altres raons, el sindicat CCOO va elaborar una proposta de moció que el delegat 
sindical del nostre ajuntament, Salvador Lleches, ens va presentar a tots els grups 
municipals per si volíem elevar-lo al plenari com a moció. Com es pot comprovar, 
el Grup Socialista, Projecte Oliva, Gent d’Oliva i BLOC-Compromís, hem assumit 
el contingut de la moció, que considerem del tot encertada. Els grups que presentem 
la moció considerem que l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local és una gran oportunitat perduda. Una gran oportunitat 
perduda de dur a terme la segona descentralització, la de les comunitats autònomes 
als ajuntaments, les administracions més properes als ciutadans i ciutadanes. El 
desenvolupament de l’estat de benestar ha suposat un notable increment de serveis 
en l’àmbit municipal per a atendre la creixent demanda ciutadana; ho hem pogut 
observar precisament en el pressupost que acabem d’aprovar. Però la implantació 
d’aquestos serveis no ha comptat sempre amb un finançament adequat i estable per 
part de les institucions i administracions competents en la matèria, la qual cosa ha 
generat molta eventualitat laboral i privatitzacions en els serveis. No és veritat la 
justificació que addueix el PP en la necessitat d’ajustar-se a la Llei de Estabilitat 
Pressupostària i el Control del Dèficit Públic. Segons dades del mateix Ministeri 
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d’Hisenda i Administracions Publiques, les entitats locals són les administracions 
amb menor dèficit, només un 0,20%, davant l’1,73% de les comunitats autònomes i 
el 6,98% de l’administració Central, que encara s’incrementaria un 3,25% si 
incloem les ajudes a la banca que s’han donat en els últims temps. El deute de les 
administracions locals només representa el 4,5% del total del deute de les 
administracions públiques, i a més es concentra en alguns dels grans municipis de 
l’estat principalment. Ja hem pogut vore, en el punt del pressupost, el percentatge de 
deute del nostre ajuntament, que està al voltant del 60%, la meitat del sostre de 
despesa permés. I atenem, així i tot, tots els serveis que, amb la modèstia del nostre 
pressupost podem, oferint-ho dia a dia als nostres ciutadans que tenim tan a prop. O 
siga, que les males gestions en l’estat central, en les comunitats autònomes, o les 
diputacions per posar per cas, generen el 95,5% del deute de les administracions 
públiques. Per tant considerem que si aquest avantprojecte continua, es produirà, 
principalment una pèrdua de la capacitat política i econòmica dels ajuntaments com 
el nostre. S’invadiran competències dels estatuts d’autonomia en matèria local, així 
com altres legislacions de caràcter sectorial sobre immigració, dona, educació, etc. 
Però, principalment, suposarà el desmantellament efectiu del quart pilar sobre el 
qual se sustenta l’Estat del Benestar Social. En particular, ens referim a l’article 7, 
que modifica l’article 26 de la vigent Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, sobre competències dels ajuntaments, i específicament competències dels 
Serveis Socials. La nova Llei genera incertesa i preocupació social, quan assenyala 
que l’única competència pròpia dels ajuntaments en aquest àmbit serà, "l’avaluació i 
informació de situacions de necessitat i l’atenció immediata a persones en situació o 
risc d’exclusió social”. Agreujat pel fet que els ajuntaments només seran 
avaluadors.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que la moció és una moció necessària en aquest 

moment, perquè és evident que el que pretén el govern central al respecte és una, 
anava a dir una paraula que crec que no paga la pena; ho deixarem estar. Però bé, la 
veritat és que és un tant irracional en aquest aspecte, i per tant pensem que s’ajusta i 
es centra en les administracions locals, que efectivament com ja s’ha dit ací, és la 
més pròxima al ciutadà, la que presta més serveis directament al ciutadà, i per tant la 
que hauria de disposar de més mitjans econòmics per poder precisament fer front a 
aqueixa demanda ciutadana. I en aquest moment encara més, en moments de 
necessitats. Pensem que el govern central no ha estat fi com en tantes altres coses a 
què ens està acostumant en els quasi dos anys que porta de govern. I per tant estem 
parlant que si el que pretén és racionalitzar l’administració pública, i reduir la 
despesa veritablement, hauria de fer-ho en aquelles administracions o els graons on 
majoritàriament sí que es produeix una despesa totalment injustificada. M’explique, 
per exemple, el tema del Senat; el Senat espanyol suposa una despesa 
importantíssima per a les arques i la butxaca de tots els ciutadans espanyols, i el 
producte que dóna la veritat és que és pràcticament nul; ahí s’hauria d’anul·lar, o fer 
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desaparéixer el senat, que no aprofita per a res, només com a cementeri d’elefants 
polítics, i per a tindre estòmacs agraïts. Després també podríem vore el paper de les 
diputacions, moltes vegades també es podria vore que tenint un govern autonòmic 
tampoc són necessàries, i per tant també hauria de ser motiu de supressió i buscar el 
recolzament directe del govern autonòmic en les administracions locals; i no cal 
parlar de tota la legió d’enxufats, d’assessors i altres, que tenen els governs, el 
govern central, que ahí també podria posar-li la mà de veres, i estaríem parlant de 
molts milions d’euros que s’estalviarien de la butxaca de tots els ciutadans, i que 
podrien invertir una xicoteta part d’aqueix estalvi en les administracions locals, que 
són les que vertaderament assisteixen i donen serveis directes al mateix administrat, 
que és el ciutadà. Per tant em sembla una barbaritat de la forma que es planteja 
aquest Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local, i per tant, en aqeust sentit és més que oportuna la moció aquesta; tot i que 
l’experiència que tenim és que servirà de ben poc, en arribar a Madrid segurament 
se la passaran per allà on creguen ells convenient, i poc cas li faran. Però bé, això, 
allò dit, dit queda, i em sembla una barbaritat, una falta de sentit comú, i sobretot 
una falta de reduir, efectivament, el deute, aqeuix deute que com ha dit el regidor 
Vicent Canet, només suposa un 4,5% front al 95,5% del deute públic que arrossega 
l’estat espanyol. Sembla, com he dit, una barbaritat més, i per tant alguna cosa que 
és totalment intolerable i així volem mostrar-ho a través d’aquesta moció que 
aprovarem.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament remetre’m a l’exposició de motius i els acords. Crec 

que està suficientment clar.” 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres pensem que aqeust avantprojecte és una clara 

intromissió en les competències de les entitats locals, és a dir els mateixos 
ajuntaments, com s’ha comentat ací. Si finalment el que es pretén és l’estalvi 
econòmic amb mesures que única i exclusivament afecten l’autonomia local, 
nosaltres pensem que hi ha moltes formes i maneres d’arribar a aqueix estalvi sense 
vulnerar els drets i condicions laborals dels treballadors públics. Potser, a la millor, 
el govern central hauria de deixar de pressionar els ajuntaments i centrar-se, per 
exemple, en la redistribució dels diferents programes econòmics d’alguns ministeris, 
la supressió del Senat, i altres mesures que, sens dubte, suposarien un estalvi sense 
haver-se de vore afectats els mateixos ajuntaments. Uns ajuntaments, per cert, que 
segons les dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el seu deute 
se centra només en el 4,5% del conjunt total del deute de les administracions 
públiques. 4,5%, sense comptar, que també s’ha comentat ací abans, que una part 
important del deute està localitzat en alguns grans municipis. Amb aquestes dades 
tan concloents, queda clar que no som els ajuntaments els culpables de la greu 
situació que actualment travessem. Simplement, per acabar, manifestar que aquest 
document és contrari a allò que va ratificar l’estat espanyol el 20 de gener de 1988, 
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dins dels principis establerts en la Carta europea de les diferents autonomies locals, 
en el propi exercici de les competències públiques que de manera general i preferent 
tenen els ajuntaments, dels serveis directes als ciutadans front a altres 
administracions superiors.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “A mi només m’agradaria dir que ací hi ha qui no s’atreveix 

a presentar la moció, i l’ha donada perquè algú l’elevara i els altres la feren seua. 
Nosaltres no colem en aqueixes coses. I m’agradaria dir perquè quedara constància 
en acata, que aquest avantprojecte és lamentablement el desastre que vostés han 
deixat senyors i senyores socialistes. Llàstima Sr. Fuster, que tot el que acaba de dir 
en aquest moment vosté no li ho haguera dit al Sr. Zapatero; hauria sigut de gran 
interés, i hauria pogut rectificar tot el mal que ha fet a Espanya. I per no anar-nos-en 
tan lluny, vostés que ara fan els pressupostos tan ben fets, tan meravellosos, i els han 
fet els últims nou anys en aquest ajuntament, no entenc com aqueixa meravella no 
ha estat reflectida en aquestes eleccions amb una majoria absoluta, i van perdre tres 
regidors.” 

 
Sotmesa a votació la moció presentada voten a favors els 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. 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 1 del Grup Gent d’Oliva), voten en 
contra el regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. 
Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, (7 
vots en contra del Grup Partit Popular), i conseqüentment s’acorda: 
 
Primer.- Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 
Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a 
l'autonomia local, a les competències de l’Autonomia i l’intent de recentralització del 
model de l’Administració Local. 
 
Segon.- Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimite en les seues competències i no 
vulnere la competència de les CCAA sobre l’organització territorial i el règim local 
donat que són aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els models territorials 
i competencials que facin l'arquitectura institucional que respongui a la realitat de la 
CCAA, o Nacionalitats. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a defensar amb fermesa les 
competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el recolzament 
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explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per 
exercir aquesta defensa.  
 
Quart. Instar el Govern de l’Estat a que convoque una Mesa de diàleg per obrir un 
procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la reforma de la 
Llei Bases de Règim Local, per a que aquesta signifique i impulse una política de 
serveis que estiguen a prop de la ciutadania i a la vegada que no signifique el 
desmantellament de les Administracions locals. 
 
Cinqué.- Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis públics 
com garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual gairebé un 30% de la 
població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat 
 
Sisé.- Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents Comunitats 
Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou marc de finançament per 
al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals. 
 
Seté.- Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta 
d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les administracions 
locals i, que per al contrari pague les aportacions econòmiques establertes per llei, 
reglaments i sentències que afecten al desenvolupament de les competències i serveis de 
les administracions locals, especialment en matèria social i educativa. 
 
Vuité.- Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de la Generalitat 
Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris 
de les Corts Valencianes, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i als agents socials. 
 
Nové.- Donar publicitat d’aquests acords. 
 
 
CATORZE. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GRUP POPULAR SOBRE 
PROTECCIÓ DELS CÍTRICS VALENCIANS CONTRA LA “MALALTIA DEL 
DRAC GROC”. 
 
Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular, sobre 
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 
 
“El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament d'Oliva eleva al Ple municipal, en virtut de l'article 
72 del ROPLE, una Moció Resolutiva, per tal d'instar al màxim òrgan de representació dels 
ciutadans d'Oliva a demanar mesures per tal de protegir els cítrics valencians contra la malaltia 
coneguda com Huanglongbing ("Malaltia del Drac Groc" o "Citrus Greening"). 
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Per tot això, M. Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament 
d'Oliva, presenta, davant el Ple municipal, la següent MOCIÓ RESOLUTIVA 
 
La malaltia del Huanglongbing, paraula xinesa que literalment es tradueix com "Malaltia del 
Drac Groc", i que en anglés es coneix com a "Citrus Greening", és una malaltia bacteriana que 
es transmet per mitjà d'insectes. 
 
Originària de la Xina, la malaltia ha arribat a estendre's a diverses zones d’Àsia, Àfrica i 
Amèrica, on està generant importants danys i pèrdues a la indústria citrícola. 
 
L'agent causant de la malaltia és un bacteri prou desconegut que en principi s'ha denominat 
Liberibacter. Però el bacteri precisa de canals de transmissió secundaris per poder difondre's. 
Els dos canals més importants són les ferides causades a plantes per uns Psílids, insectes 
hemípters, i la transmissió per empelt. 
 
Els símptomes de la malaltia inclouen esgrogueïment de les fulles i la seua caiguda, 
desperfectes als fruits i reducció de la producció. Eventualment, els arbres poden morir. 
 
Malgrat que fa molts anys que s'investiga, encara no hi ha cura per aquesta malaltia. Una vegada 
es detecta la infecció en una plantació, s'arranquen d'arrel els arbres afectats i es cremen per 
evitar la propagació de la malaltia. 
 
La malaltia encara no s'ha detectat a Espanya, però les nostres condicions climàtiques podrien 
afavorir la ràpida expansió de la mateixa en cas d'entrar. 
 
Per aquest motiu les mesures a prendre en el cas de la citricultura espanyola han de girar al 
voltant de la prevenció, la protecció de les nostres fronteres i la investigació per tal de trobar una 
solució a la malaltia. 
 

PROPOSTES D'ACORD 
 
PRIMERA. Aprovar esta Moció Resolutiva en el Ple Municipal. 
 
SEGONA. Que s'incidesca en la protecció de les nostres fronteres, evitant la importació de 
fruita sense control per a minimitzar els riscos d'introducció de fruits que puguen portar els 
Psílids que transmeten els bacteris. 
 
TERCERA. Que des dels serveis fronterers es controle exhaustivament la importació il·legal de 
material vegetal, assegurant sempre que tot aquest 
material passe la quarantena i el programa de certificació abans de la seua propagació en viver. 
 
QUARTA. Que s'augmente la dotació per a la investigació per trobar una solució a la malaltia. 
 
CINQUENA. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació 
i Aigua.” 
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Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta moció hem cregut molt convenient portar-la al 

plenari perquè simplement és continuar amb aquell recolzament a tots els nostres 
llauradors, i ja que en aquest moment es corre el greu perill de la  malaltia del drac 
groc; simplement demanar que amb aquestes propostes d’acord es prenguen 
mesures  abans que la solució puga ser molt dràstica, o no n’hi haja.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Al nostre grup li sembla bé la moció presentada pel Partit 

Popular, ja que tot el que siga augmentar les dotacions econòmiques en les diferents 
línies d’investigació suposa en principi, pensem, una tranquil·litat en aquest cas de 
cara al sector citrícola. Ara bé, estem parlant de dues qüestions diferents en la 
moció; una d’elles fa referència al fet de marcar com a prioritat dotar 
econòmicament les línies d’investigació per la lluita contra les plagues que ens 
arriben d’altres països; i una altra és la vigilància i control en els ports i duanes, les 
nostres fronteres. Nosaltres, en les propostes d’acord, i en concret començant pel 
tercer punt, pensem que realment les competències en sanitat vegetal és la Comissió 
Europea, a instància del govern central, tal i com per exemple exigeix en aquest 
moment major pressió el govern central a la Comissió Europea front a les 
importacions de cítrics de Sud-Àfrica i el control de les diferents plagues. Per això 
pensem que aquesta moció, a més de traslladar-la a la Conselleria d’Agricultura 
s’hauria de fer arribar al Ministeri d’Agricultura, que té les competències de 
vigilància dels serveis fronterers, no només en el Port de València sinó també en 
altres ports on arriben cítrics d’altres països. Traslladar també aquest acord, si els 
sembla bé, a les organitzacions agràries, AVA, Unió de Llauradors,  ASAJA, 
COAG, i UPA, que estan abanderant davant les distintes administracions la pressió 
perquè no decaiga la vigilància i supervisió de les fruites que  entren, com he dit 
abans, d’altres països; al Comité de Gestió de Cítrics i a l’Associació de 
Cooperatives Agroalimentàries, que són en definitiva els organismes i associacions  
que reprensenten el sector citrícola.” 

 
� Sr. alcalde: “De la seua intervenció es desprén que vol afegir això a la proposta 

d’acord.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “A nosaltres no ens sembla malament; perquè   com més 

forta siga la moció, millor serà per als nostres llauradors, Lamentem, aquesta moció 
no havia entrat en temps i forma per a aquest plenari, però qui marca l’ordre del dia 
ho va considerar així, la va incloure; lamentem, perquè això hauria pogut anar a una 
comissió; però no sabem per quin motiu no ha anat. Però que ens sembla bé; que la 
podem traslladar a tots els llocs on es considere perquè puga ser  més fructífera.” 
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� Sr. Peiró Sanchis: “Voldria un aclariment sobre el tema. El tema que el primer punt 

siga una moció resolutiva, entenc que totes les mocions són resolutives; aleshores no 
té massa sentit el primer punt.” 

 
� Sra. secretària: “En prendre l’acord es resol aprovar, o no aprovar, la moció. Per 

una diferència que hi ha entre les mocions contemplades en l’article 97 del 
ROFRJEL, i després les mocions que contemplen les modificacions, en l’any 1999, 
de l’article 46 de la Llei de bases de règim Local, que inclouen a banda de control, 
que diferencia les dues parts en la sessió, que abans no existia,  i ahí també 
contempla una série de mocions.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Em referesc perquè el punt primer el veig reiteratiu; a la millor 

no caldria que estiguera el punt primer.” 
 
� Sra. secretària: “S’ha presentat així la moció.” 
 
� Sr. alcalde: “Un aclariment abans de redactar la proposta cinquena, entendríem Sra. 

Escrivá, dilluns es va convocar Junta de Portaveus, prèviament a la confecció de 
l’ordre del dia del plenari; i en la Junta de Portaveus, en la qual vosté estava 
convocada via notificador, es va tractar precisament aquest punt entre altres. Sr. 
Fuster, entenc que ha de dir com vol que es redacte.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “A més a més, la moció diu traslladar a la Conselleria 

d’Agricultura, Pesca, Alimentació, i Aigua; s’hauria de traslladar, pensem nosaltres, 
si els sembla bé, al Ministeri d’Agricultura, que té les competències en aquesta 
matèria, perquè ho trasllade a la Comissió Europea pel tema de la vigilància. Havia 
parlat abans també que es traslladara a la resta d’organitzacions agràries, com són 
AVA, Unió de Llauradors i Ramaders, ASAJA, COAG, i UPA, i tambñé al Comité 
de Gestió de Cítrics, i les Cooperatives Agroalimentàries, ja que són en definitiva 
els que conformen i representen tot el sector citrícola.” 

 
� Sr. alcalde: “Per tant hauríem de votar la inclusió d’aquesta esmena d’addició 

d’aquest punt.” 
 
Vist que, en el transcurs de les intervencions, el Sr. Fuster Mestre ha presentat esmena 
d’addició al punt cinqué de la proposta d’acord, en el sentit d’incorporar que l’acord es 
trasllade també al Ministeri d’Agricultura, que té les competències en aquesta matèria, 
perquè ho trasllade a la Comissió Europea, a les organitzacions agràries AVA, Unió de 
Llauradors i Ramaders, ASAJA, COAG, i UPA, i també al Comité de Gestió de Cítrics, 
i les Cooperatives Agroalimentàries. 
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Sotmesa a votació l’esmena presentada, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda 
acceptar-la i en conseqüència s’incorpora a la moció. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar aquesta Moció Resolutiva en el Ple Municipal. 
 
Segon.- Incidir en la protecció de les nostres fronteres, evitant la importació de fruita 
sense control per a minimitzar els riscos d'introducció de fruits que puguen portar els 
Psílids que transmeten els bacteris. 
 
Tercer.- Que des dels serveis fronterers es controle exhaustivament la importació 
il·legal de material vegetal, assegurant sempre que tot aquest material passe la 
quarantena i el programa de certificació abans de la seua propagació en viver. 
 
Quart.- Augmentar la dotació per a la investigació per trobar una solució a la malaltia. 
 
Cinqué.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, al Ministeri d’Agricultura, que té les competències en aquesta 
matèria, perquè ho trasllade a la Comissió Europea, a les organitzacions agràries AVA, 
Unió de Llauradors i Ramaders, ASAJA, COAG, i UPA, i també al Comité de Gestió de 
Cítrics, i les Cooperatives Agroalimentàries. 
 
 

PART II. CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
QUINZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1.432, de 
data 18 d’abril de 2013, fins el Decret núm. 1.883, de data 16 de maig de 2013, ambdós 
inclosos. 
 
 
SETZE. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, del qual, prèviament, s’ha donat compte en 
la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 23 de maig de l’any 2013, 
i que és del següent tenor literal: 
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“En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base 4ª d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple de la 
Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda, de l’estat execució del 
Pressupost Municipal, a data 31/03/2013. 
 
Així, la documentació que s’examina està integrada pels següents llistats: 
 
� Estat de situació del pressupost de despeses a data 31/3/2013. 
 
� Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 31/3/203. 
 
� Estat de la Tresoreria Municipal a data 31/3/2013.” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’assumpte transcrit. 
 
 
DISSET. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT 
D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 
2013.  
 
Es dóna compte dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, emesos per la Sra. 
tresorera i la Sra. interventora, dels quals, prèviament s’han donat compte en la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 24 de maig  de l’any  2013,  
i que son del següent tenor literal: 
 
“INFORME DE TRESORERIA 
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en 
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els 
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.  
 
NORMATIVA APLICABLE 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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ANTECEDENTS DE DRET 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga 
incomplint el termini.” 
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini de pagament que haja de 
complir el deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de 
trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.” 
 
CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES 
EN EL PRESENT INFORME 
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal: 
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i 

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

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

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat, en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la 
seua recepció. 

 
Informe primer trimestre 2013 
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del 
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de març del 
2013, un total de 945 factures la quantia global de les quals puja a 792.481,22 €. 
 
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en 
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (439 factures, per import 
de 270.174,04 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (506 factures, per 
522.307,18 €) 
 
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es 
diferencien els que s’han realitzat dins del període legal de pagament (630 factures per 
568.855,99 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (236 factures per 
450.442,17 €). 
 
L’annex II fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre, que han sigut de zero 
euros. 
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ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA 
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010. 
 
Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la 
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe. 
 
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, 
que es transcriu a continuació: 
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran 
reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si 
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no 
haguera contestat, s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats 
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la 
mesura cautelar, llevat que l’administració acredite que no concorren les circumstàncies que 
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència condemnarà en costos a 
l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.” 
 
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent: 
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la mora d’este. En la determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els 
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què 
es tracte.” 
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent. 
Oliva, 26 d’abril de 2013. La tresorera. Rubricat.” 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/03/2013 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de tramitació. 
 
Vist el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l’informe següent: 
 
I.- D’acord amb el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació 
d’incorporar a l’informe previst en l’art. 4t sobre els termini de pagament una relació de les 
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factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des 
de la seua anotació en el registre de factures i no s’hagen tramitat els corresponents expedients 
de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de 
tramitació. 
 
II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el dit informe 
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. 
 
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la 
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
III.- Basant-se en l’anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius 
amb incompliments de tramitació, per un import total de 8.159,70 € en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l’obligació: 
 

ESTAT DESCRIPCIÓ 
VF Factura d’altres exercicis pendents de REX 2013 
Rex 2013 Factures d’altres exercicis registrada en 2013 
C Comptabilitzada 
V Verificada 
B Bloquejada 
R Registrada  
RC Registrada amb reserva de crèdit 
PF Pendent de firma 

 
S’ha d’advertir que aquest import correspon a una única factura que va ser aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió realitzada el passat dia 27 de març, ara bé, el reconeixement de 
l’obligació es va realitzar el passat 8 d’abril, la qual cosa motiva que la factura estiga en la 
relació de factures sense tràmit del primer trimestre de 2013. 
 
És tot el que he d’informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present 
informe els efectes oportuns. 
 
Oliva, 14 de maig de 2013. La interventora. Rubricat.” 
 
Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Només un incís, una matisació; respecte a l’informe de 

morositat, actualment estem posats al dia; ja s’han pagat totes les factures amb data 
d’aprovació del 13 de maig. Actualment, tot això ja està pagat.” 
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DIVUIT. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIES I REGLA DE DESPESA DEL 
PRESSUPOST 2013 (II). 
 
Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, del qual, prèviament s’ha donat compte en 
la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 27 de maig de l’any 2013, 
i que és del següent tenor literal: 
 
“L’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu art. 15.2 l’obligació de 
comunicar abans del 31 de gener de cada exercici, termini que s’ha ampliat fins al 12 d’abril del 
2013, tal com s’assenyala en la Web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la 
següent informació anual: 
 
a) Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i entitats 

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

b) La informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes. 

c) L’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute. 

d) La informació relativa a personal arreplegada en els apartats 1 i 2 de l’article 7. 
 
Conseqüència de no haver-se aprovat el Pressupost 2013 a data 31 de gener de 2013, amb motiu 
de l’aprovació de la pròrroga del pressupost de 2012 a l’exercici 2013, es va procedir a realitzar 
la comunicació de les dades corresponents a l’Informe esmentat d’Avaluació del compliment 
d’objectius i resta de documentació contemplada en la assenyalada Ordre HAP/2105/2012 i la 
firma del mateix en data 26 de març de 2013 mitjançant la web de l’Oficina Virtual per a la 
coordinació financera amb les entitats Locals, remetent-se al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local. 
 
En compliment del que disposa l’esmentada Ordre, amb motiu de l’aprovació del pressupost per 
a l’exercici 2013, s’ha procedit a realitzar informe d’Avaluació en relació amb el compliment 
del principi d’estabilitat pressupostària del pressupost de 2013, el compliment de la regla de 
Despesa i el límit del deute, a preparar informació a comunicar relativa a personal exigida, el 
pressupost i la informació que permeta relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament d’acord les normes SEC. 
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Aquesta mateixa Ordre en el seu article 5.1 disposa que la informació haurà de comunicar-se per 
mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
habilite a este efecte. 
 
L’esmentada comunicació de les dades corresponents a l’Informe esmentat d’Avaluació del 
compliment d’objectius i resta de documentació que contempla l’assenyalada Orde 
HAP/2105/2012 i la firma de l’informe s’ha dut a terme mitjançant la web de l’Oficina Virtual 
per a la coordinació financera amb les entitats Locals, remetent-se al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local (de tota la 
documentació remesa es guardarà una còpia en l’expedient de pressupost de l’exercici 2013).  
 
Considerant que, de conformitat amb el que està preceptuat, de l’informe d’Avaluació es donarà 
coneixement al Ple de la Corporació Local. 
 
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions es proposa: 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Avaluació de compliment d’objectius que 
contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposa que el Pressupost 2013, d’aquesta Corporació: 
 
1. Complix l’objectiu d’Estabilitat pressupostària que contempla el Pla Econòmic Financer 

aprovat. 
2. Complix l’objectiu de Regla de la despesa. 
3. Complix l’objectiu del deute públic sent el Nivell del deute viu de 12.081.593,89 €.” 
 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’assumpte transcrit. 
 
 
Tot seguit es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
 
� Sra. Morell Gómez: “Cada vegada que parlem d’estabilitat pressupostària, s’obri 

un gran debat. Jo només volia donar lectura de l’informe de la interventora, que al 
cap i a la fi és qui fiscalitza el pressupost de l’exercici 2013. És ratificar el que ja ha 
dit la Sra. secretària, però m’agradaria donar lectura de les conclusions sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa, i nivell de 
deute; i diu “El pressupost general de l’Ajuntament d’Oliva, proposat per a 
l’exercici 2013, compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entés com la 
situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament, d’acord 
amb la definició que conté la SEC 95. Compleix l’objectiu del deute públic i de la 
Regla de la despesa.” Només volia fer l’incís, per si tornem a retraure el debat, de si 
l’informe de la interventora diu, o no diu, compleix o no compleix. He llegit 
l’informe de la persona que fiscalitza el pressupost, que diu que compleix tots els 
paràmetres que marca la normativa.” 
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� Sra. Escrivà Herraiz: “Jo, Sra. Morell li agraesc moltíssim, més que a vosté, com 
ja diu que la respon la Sra. interventora, li agraesc moltíssim Sra. interventora que 
aquest pressupost de 2012 ja d’entrada complesca el principi d’estabilitat, perquè no 
siga motiu d’impugnació. Però com que vosté abans s’ha tornat un poc nervioseta, 
jo també tinc ací l’informe de la Sra. interventora del 2012; i diu “Considerant que 
ja ha estat aprovada la modificació 1/1/2012, el pressupost definitiu de 2012 de 
l’Ajuntament d’Oliva amb aquesta modificació, incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.” Val. Jo no m’invente res, ni mentesc. Jo no necessite pagar cap 
neteja de cara a cap mitjà de comunicació. És pel que vosté ha dit abans. I per 
aqueix motiu, li torne a recordar que nosaltres li advertim en la comissió i en el 
plenari que portarem pressupost al TSJ. I encara que li moleste escoltar-ho, jo vaig a 
dir-li-ho, i tinc el torn de paraula; i quan vostés en el plenari passat, el mes passat, ja 
amb les modificacions, compleixen el principi d’estabilitat pressupostària, el que 
nosaltres fem és enviar al Tribunal Superior de Justícia, perquè vostés ho fan en el 
Ple de 25 d’abril, i nosaltres el dia 14 de maig, enviem i diem, i li ho torne a repetir, 
que “Com que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva en sessió realitzada el 25 d’abril de 
2013, posterior a la interposició del recurs, va aprovar una modificació 
pressupostària per complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, argument 
principal per al substent de la demanda, mitjançant aquest escrit es desisteix del 
present procediment, i s’adjunta la resolució que ací es fa referència.” Sra. Morell, 
faça vosté totes les carasses que li apetesca fer, però també li agrairia moltíssim que 
ja que li hem aconsellat, la meua regidora Teresa Gascón, li ha aconsellat i li ha dit 
que aquest pressupost incompleix el pagament d’indemnitzacions per Sentències 
jurídiques, de males gestions seues, males gestions del seu partit, del partit que 
vostés governaven abans, PSOE-BLOC, si únicament li servirà a vosté que li o 
diguem ací, i en la comissió, i li ho diguem pel corredor, o haurem de tornar a portar 
al TSJ perquè rectifiquen? És alguna cosa que m’agradaria dir-li. I vosté ha tingut 
moltíssima premura d’enviar això a la premsa, i cridar els mitjans, i que els seus 
amics li feren llavats. I respecte això, haurien d’haver registrat amb la mateixa 
rapidesa alguna cosa que circula per ahí, i que hui m’han donat a mi, i que resulta 
curiós que tot i estar l’ajuntament personat, no vull pensar que vostés estan ocultant 
informació ala resta de regidors, almenys al PP, i que parla presumptament del mal 
que han fet a molta gent, i estan ahí asseguts; per tant és alguna cosa que jo no 
m’invente, és alguna cosa que esta ací; i que per la mateixa regla de tres haurien de 
tindre premura, si és que són coneixedors, de registrar-ho.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “A vore, Sra. Escrivá, quan hem parlat tantes vegades 

d’estabilitat pressupostària, li ho he explicat trenta mil vegades, i és que torna a dir 
el que no és. A vore, vaig a intentar, i serà de les últimes vegades que jo explique 
això. En liquidar l’exercici 2011, que vosté era l’alcaldessa en aquell moment, va 
liquidar en negatiu; li ho recorde. En liquidar en negatiu la normatiu li diu que tenia 
tres mesos per fer un PEF; vosté sap què és un PEF? Sí, sí; jo ara li ho diré, és un pla 
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econòmic financer; perquè en liquidar vosté l’exercici de 2011 en negatiu, havia 
d’haver fet abans del 27 de maig un pla econòmic financer, que no va fer, que va fer 
aquesta regidora en arribar. Vosté no el va fer. Aqueix PEF li deia que com havia 
liquidat en negatiu, havia de recuperar l’estabilitat pressupostària; i com estava en 
base a la normativa de 2011, podia planificar un pla econòmic financer per a 
recuperar l’estabilitat pressupostària en tres anys, 2013, 2014, i 2015. Quan fem el 
pressupost de 2012, que en el PEF ja està analitzat i contemplat, no com a part, sinó 
una mesura, un estudi, per vore com afectaria en els exercicis posteriors, se li deia, i 
es contemplava, que es liquidaria el pressupost amb estabilitat pressupostària; però 
que en incorporar els romanents, i li torne a explicar què són els romanents, són 
despeses, quantitats econòmiques, d’exercicis anteriors que no s’han gastat, que van 
incorporant-se d’un exercici a un altre. Partida més important la del PMS, que és la 
del Patrimoni Públic del Sòl. Aqueixa partida s’incorpora, i en incorporar i no haver 
gastat, ens passa de capacitat de finançament a dèficit de finançament. Li agrade o 
no li agrade. Vosté es mira l’informe, i l’informe li diu això. Això és el que diu 
l’estudi d’estabilitat, que compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que 
en incorporar els romanents deixa de complir, però com vam fer un PEF, un pla 
econòmic financer a tres anys, es queda dins de la normativa, i dins del que el 
ministeri ens va dir. Aleshores, això està salvat. No s’ha modificat res, ni la 
interventora ha canviat l’informe; és el mateix informe; i si vosté està tan segura que 
no havíem complit l’estabilitat pressupostària, haver formalitzat la demanada. Ací 
no tenim por de res. No ha formalitzat la demanda perquè el jutge ho diu. Respecte a 
l’exercici 2013, és exactament el mateix. Tenim capacitat de finançament, però en 
incorporar els romanents, que torne a dir que són les partides, majoritàriament de 
PMS, o d’urbanitzacions, que no s’han gastat i anem arrossegant-les, ens produeix 
una inestabilitat. El pla econòmic financer de 2013, 2014, i 2015, pràcticament 
l’única mesura que diu és que ens gastem el Patrimoni Municipal del Sòl. I ja he 
repetit en moltes vegades que el patrimoni l’usarem com tinguem necessitats; que 
no vinga el ministeri a dir que tot allò que hem guardat durant tant de temps, ens ho 
gastem a la primera; anirem gastant i recuperant l’estabilitat pressupostària. Per això 
està el PEF que es va fer per corregir la inestabilitat que ja sabíem que es produeix 
en incorporar els romanents de tresoreria. Per tant, ací es continua sempre amb el 
mateix diàleg, amb el mateix argument, però és que vostés no fan aqueixa lectura 
final, no sé si és que no ho entenen; jo els convide que si no volen que els ho 
explique jo, que la Sra. interventira els ho explicarà amb molt de gust. I no diguen 
que ha canviat informes; l’informe és el mateix.” 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
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� Sr. alcalde: “Abans de començar amb el torn d’intervencions, he de manifestar a la 

portaveu del Partit Popular, seguint allò que es va tractar en la Junta de Portaveus de 
27 de maig d’enguany, que disposa vosté del temps necessari per donar lectura a 
l’escrit presentat pel Partit Popular mitjançant registre d’entrada 6073, si així ho 
considera oportú.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Dimecres 8 de maig d’enguany va tindre lloc una reunió 

de propietaris afectats per la delimitació de la línia marítima terrestre, entre el riu de 
l’Alfadalí i la séquia del Vedat, aprovat pel Ministeri de Medi Ambiental, Rural, i 
Marí. En aqueixa reunió, a la qual vaig assistir, els propietaris afectats van criticar 
l’Ajuntament d’Oliva per no oposar-se, i no recórrer la Sentència judicial que va 
desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per l’ajuntament contra 
l’ordre ministerial que va aprovar la delimitació en el seu dia. Els propietaris van 
retraure a l’ajuntament, en aqueixa reunió, i l’acusen de deixadesa en no fer tot el 
que estava en la seua mà per oposar-se a aquesta delimitació, ja que no va recórrer la 
sentència. I jo li pregunte. Pot esclarir-me qui ostentava l’Alcaldia en aquell 
moment, i per tant qui tenia la responsabilitat de recórrer la sentència, i no ho va fer? 
Podria contestar això? Aqueixa és la pregunta que volia fer-li.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer-li el prec que sabem, com es va comentar en el 

plenari, que s’ha realitzat alguna reunió amb la Junta Local de Seguretat, i per vore 
si estan aproximant postures, o estan plantejant-se situacions del que vam plantejar 
en la comissió al respecte dels temes de la Policia Local.” 

 
� Sr. Escrivá Tormo: “El passat cap de setmana, 17, 18 i 19 de maig, segons sembla 

hi havia prevista una concentració motera al poble d’Oliva; segons informacions 
rebudes per quantitats de veïns de la nostra ciutat està catalogada com un fracàs; i la 
nostra inquietud és si realment les motos, o l’organització motera no va vindre a la 
ciutat d’Oliva per no haver firmat l’autorització per part de l’Alcaldia, i segons 
informació tenim entés que per aquest fet l’empresa organitzadora, tant els 
motoristes no van vindre per la inseguretat de no tindre l’autorització, o hi havia 
alguna preocupació més. Aqueixa és una pregunta. Després, ací s’ha parlat molt 
durant tot el plenari, de les despeses que tenim tots els ciutadans, de les persones 
que vivim a Espanya, del Senat, de si sembla un cementeri d’elefants; però realment, 
si no ens preocupem dels esdeveniments organitzadors que arriben a la nostra ciutat 
per poder donar recursos econòmics, llocs de treball, a persones que tenim en l’atur 
al poble d’Oliva, inclós el regidor que els parla, l’esdeveniment tan important crec 
jo, organitzat també per un membre dels ciutadans del poble d’Oliva per a la fira, 
per a totes les fires que es fa durant aquestos quatre anys, i deixar que un 
esdeveniment tan important dels tants que poden haver, deixar que se’n vaja a un 
altre poble del costat, no sé si és per la no comunicació, o no diàleg amb aquestes 
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persones, que desinteressadament, torne a repetir desinteressadament, organitzaven 
aquest karaoke, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva, que sí que tenia una 
aportació econòmica; però bé, tot es pot parlar, i seure i tractar. Aquest regidor, quan 
ostentava la delegació de Festes, va fer tot el possible per poder fer una fira amb el 
mínim cost possible. Jo crec que ací està fallant-nos molt el diàleg, i sobretot amb 
els ciutadans del poble d’Oliva. Jo trobe que preocupar-nos per les coses externes al 
poble, val, és una preocupació que a tots ens costa i ens preocupa de la nostra 
butxaca. Pe`ro jo crec que ens hauríem de centrar més en aquestos ciutadans. I Sr. 
Salazar, nosaltres no portem cap regidoria, però és que tampoc se’ns ha oferit, i no 
ens hauríem negat a portar-la. Quan es parla dels secretaris de grup, bé; abans també 
hi havia regidors que tenien una consignació econòmica mensual i no portaven cap 
delegació. Jo no m’he negat, i crec que cap membre del nostre partit, a treballar pels 
nostres ciutadans; i en el cas pel poble d’Oliva. Però reitere, i acabe, que s’haurien 
de centrar molt més en els nostres ciutadans.” 

 
� Sr. Sánchez Gámez: “Sr. alcalde, hi ha un treballador, familiar d’una exregidora 

del Bloc, que té en ús exclusiu una habitació, i un traster, en l’EDAR. Quan 
governava el Partit Popular li vam donar temps perquè el buidara; entren vostés i 
continua tot igual. Pot explicar per què? Per greuge comparatiu la resta de companys 
de l’EDAR demanen igualtat de privilegis per a tots. Dos; pot explicar-nos per què 
en la plaça del final de l’avinguda de Loygorri, en la finca de Cañamás, fa nou 
mesos que està ple de tanques impedint l’accés i el desenvolupament d’aquesta zona 
comercial; així fomenten vostés el comerç i el turisme? Tres; he tingut vàries 
cridades de telèfon, entre elles d’agricultors i veïns que tenen terres o cases prop del 
vall de les Fonts, per queixar-se de la falta de neteja d’un terç del vall; per què no 
s’ha netejat aquest any el vall? Quatre; en el polígon Jovades, a causa dels robatoris 
d’embornals de pluvials, i trapes d’enllumenat públic, ha hagut almenys dos 
accidents de persones que van caure, per falta de les trapes. Quan el Partit Popular 
governava va posar una quadrilla d’obrers de la casa per solventar les deficiències; 
fa quasi un any que governen vostés i encara falta mig polígon per condicionar; que 
no pensen reparar les dites deficiències? Per què aqueix polígon està a fosques per la 
nit? És així com fomenten la indústria del poble? Cinc; és legal que la grua 
municipal circule per tota la ciutat amb tres persones dins i carregat de tanques i 
senyals? Aqueix vehicle, està assegurat per a portar tres persones? Està homologat 
per a carregar qualsevol tipus de càrrega que no siga el remolc d’un vehicle? I per 
últim, els vehicles del magatzem municipal tenen falta de millorar o renovar; sabien 
que tenim dues retros mixtes, una trencada sense reparació, de ja fa tres anys; i 
l’altra té quinze anys, i la vida útil d’aquestes màquines està sobre deu anys? També 
tenim tres màquines agranadores, una trencada, l’altra obsoleta, i l’altra per a poc. I 
també tenim entre tantes coses tres furgonetes que dubtosament passen la ITV, per 
defectes i antigues que són, etc. En el pressupost que acaben de portar vostés a 
aquest plenari, han contemplat alguna partida per solventar aquestos problemes? 
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Com deia un company nostre, Pepe Terlenka, que ne glòria estiga, acabarem 
arreglant teulades, i amb la granera er no tindre ferraments.” 

 
� Sra. Cotaina Verdú: “Després de tant de temps de patir una casa síndrome de 

Diògenes, i la persona afectada, com els propis veïns, el Partit Popular en el govern 
va realitzar les gestions oportunes, i va actuar per a solventar el problema. Aquest 
grup ha tingut coneixement que els veïns li demanen una solució respecte a com es 
troba la vivenda. Està en pèssimes condicions de brutícia, de rates, i d’enderrocs. 
Pensen vostés arreglar aquest problema? Nosaltres, quan vam entrar, va ser la 
primera cosa que vam haver de fer traure una persona d’aqueixa casa, que feia molt 
de temps que els veïns s’estaven queixant, i no els feia cas ningú, a través de 
registres d’entrada; ningú els va fer cas. Vam entrar i ho vam arreglar, però hui esta 
igual, la persona està acollida, però la casa està igual. Què pensen fer? El que també 
li voldria dir és que en l’altre Ple, les preguntes que es van fer no se’ns ha contestat 
a res. Pensen contestar? Val gràcies.”  

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En el plenari del dia 25, és un prec, el Partit Popular va 

instar a la resta de grups politics a la redacció conjunta d’una proposta per 
solidaritzar-nos amb els municipis que han sofert actes, com el que vam sofrir 
nosaltres, de violència de gènere; a la qual cosa vosté va respondre, i llig 
textualment, de l’acta que hem aprovat abans “si els sembla bé a la resta de grups 
polítics, demà, o dilluns, els reuniré en Junta de Portaveus, i acordarem un text, i 
unes iniciatives conjuntes.” Supose que se li hauria oblidat, però l’inste i li pregue 
que ens reunim per fer això. Al mes de febrer, ho anuncia, i no; al mes de març 
tampoc; al mes d’abril tampoc; a moig, a la fi, fan la reunió amb els propietaris 
afectats d’Aigua Blanca, però la segona vegada, vosté, Sr. alcalde, que ha volgut ser 
perquè sí, els dóna plantó als propietaris, en aqueixa reunió, on es fa de forma 
repetitiva una exposició on queda de manifest que els propietaris afectats tenien, no, 
tenen tota la raó; defectes d’obra; a dia de hui continuen sense tindre clar qui ha de 
pagar tota aquesta desfeta; Sr. Cabet, de la revisió dels dos estudis que vostés han 
encarregat, LASIN i SEIN, i també segons vosté, Sr. Canet, va manifestar en la 
reunió amb els propietaris, que només tenen en compte l’arreglo de dos blandons, i 
no contemplen per a res l’arreglo de la resta de vials. A vosté li sembla normal, Sr. 
Canet? Aquestes empreses intenten passar a correcuita per damunt d’aquest 
problema tan greu. L’única cosa que han aconseguit és que es desconfie de la tasca 
que han desenvolupat; així li sembla a aquest grup, i també als afectats. Jo de vosté 
recapacitaria i rectificaria, juntament amb les empreses que han fet aquestos 
projectes, no projectes sinó elaboració de desfetes. Sr. Canet, ja té vosté els 
projectes; ja sap el que hi ha, i alguna cosa més que deuen reconéixer pel bé de tots. 
I el que cal és que busque ara vosté on han col·locat en aquest magnífic pressupost 
que vostés han aprovat, els diners per a solventar Aigua Blanca. Això sí que 
m’agraria i li pregaria que ens contestara; i si no vol a aquest grup polític, a aquesta 
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portaveu, sí a tots els afectats. On estan aqueixos diners? Pensa vosté fer ja d’una 
vegada per totes? Ha trobat l’esperit de la moció? Conteste’ns per favor. A vosté, Sr. 
González, dir-li que a la fi vosté, fa tres dies, va fer el Consell de la Policia. Als 
policies porta dos mesos sense pagar-los els reforços, i sembla que l’única obsessió 
és que no pare la festa a Oliva; per això requereix més hores de feina, i als policies 
no se’ls ha pagat; i en el pressupost, no hi ha diners, com hem pogut vore. Personal 
de policia, al carrer, cada vegada n’hi ha menys. El dia 7 de juliol, dos policies més 
passen a la segona activitat.” 

 
� Sr. alcalde: “Vaja acabant, Sra. Escrivá. Se li ha acabat els temps, els tres minuts 

han acabat.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No li interessa més precs, veritat?” 
 
� Sr. alcalde: “Ha acabat els seu temps de precs.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Li recorde que a la Sra. Morell vosté li ha apagat l’aparell i 

no calia que contestara. Supose que no li interessa,” 
 
� Sr. alcalde: “No té la paraula, Sra. Escrivà. Algun prec més? En primer lloc hauré 

de contestar les múltiples preguntes que em van realitzar en el plenari passat; 
intentaré contestar-les per ordre. La primera va ser del Sr. Peiró, com a portaveu de 
Projecte Oliva, pregunta referent a l’assemblea del Consorci per a la gestió de 
Residus del Pla Zonal 10, 11, i 12 de l’àrea de gestió 2, que va tindre lloc el passat 
25 d’abril a Xàtiva. Efectivament, dijous 25 d’abril es va realitzar a Xàtiva 
l’assemblea del Consorci per a la gestió de Residus del Pla Zonal 10, 11, i 12 de 
l’àrea de gestió 2, COR. L’assemblea convocada en sessió extraordinària va tindre 
un únic punt de l’ordre del dia, que va ser la redefinició del projecte de l’abocador 
de Llanera de Ranes. En la reunió de l’assemblea es van donar a conéixer els detalls 
dels treballs que la subcomissió de govern, assessorada pels tècnics, han dit a terme 
amb l’objectiu d’adequar la capacitat de l’abocador respecte a les previsions inicials; 
després es van exposar les principals conclusions i recomanacions que l’equip tècnic 
ha realitzat respecte a les dimensions de la instal·lació prevista en el pla zonal, i la 
Junta de Govern va proposar la redefinició de l’abocador a l’assemblea. Finalment, 
l’assemblea va decidir aprovar aqueixa redefinició de l’abocador previst a Llanera, 
en el sentit de reduir-ne la capacitat, i passar d’una superfície d’ocupació de 4.500 
metres cúbics a 3.000 metres cúbics, i reduir els costos considerablement, fet que 
repercutirà també en una reducció del rebut. Aquest fet ha donat lloc a l’inici dels 
tràmits pertinents perquè l’empresa concessionària del projecte, VITRUSA, 
incorpore els canvis que es van aprovar en l’assemblea a la tramitació 
administrativa; principalment al pla especial i a l’autorització ambiental integrada de 
les instal·lacions de valorització i eliminació de Llanera de Ranes. A aquesta sessió 
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extraordinària no va poder assistir el representant de l’Ajuntament d’Oliva, Sr. 
Santacatalina, per coincidir amb la realització del Ple ordinari d’abril, encara que els 
dies previs va mantindre contacte telefònic amb el president del consorci per estar 
informat, i traslladar-li el posicionament favorable de l’Ajuntament d’Oliva a 
redimensionar la planta, en el sentit de reduir la seua capacitat i reduir els costos als 
ciutadans. El Sr. Sánchez, sobre l’ordre d’execució a particulars per a la neteja de 
parcel·les, i la neteja de determinades parcel·les municipals a les zones d’Oliva; 
mire, la veritat és que és d’agrair que reconeguen el treball que s’està fent per part 
del Departament d’Urbanisme, a través de les ordres d’execució. El PP, com tota la 
ciutat, ha tingut coneixement que s’estan netejant parcel·les abandonades. 
L’efectivitat de les 350 ordres d’execució tramitades en 2012 està fent-se notar; això 
ha estat gràcies a la implementació d’una nova mesura promoguda pel regidor 
delegat d’Ordenació del Territori que són les multes coercitives. En tots i cadascun 
dels 301 expedients d’ordres d’execució signats en 2012, 301 de 350 en total, s’ha 
aplicat aquesta mesura, que com vosté mateix va reconéixer en la seua intervenció 
ha donat uns resultats molt visibles. Des del departament continua treballant-se en la 
mateixa línia, implementant noves mesures que milloren aquest servei -li demane, 
per favor, Sra. Escrivá, que guarde silenci mentre qualsevol regidor, i també 
l’alcalde, intervé- com per exemple, notificar als propietaris de parcel·les rústiques 
en estat d’abandonament, que l’Ajuntament d’Oliva disposa d’un banc de la terra on 
poden acollir-se perquè persones interessades puguen treballar els terrenys. Pel que 
fa a les parcel·les de l’ajuntament, també s’estan netejant de forma paral·lela a altres. 
No obstant això, com vosté sabrà, aquestes parcel·les en són moltes, i en la mesura 
de les nostres possibilitats anem netejant tots els nostres solars; en concret les que 
vosté comentava ja estaven previstes en el pla de treball de la nostra brigada, i 
segons em va informar el regidor delegat d’Obres i Serveis, de fet hi ha diversos 
solars dels quals vosté va fer esment en la seua pregunta, i el seu prec, que ja estan 
nets a dia de hui, i la resta prompte ho estaran. A més a més, com a mesura de 
compensació del deute d’una mercantil amb l’ajuntament, recentment s’està 
intensificant la neteja de parcel·les municipals, amb maquinària i personal d’aquesta 
mercantil per tal de compensar el deute. Sobre els treballs de neteja de les 
agranadores municipals, actualment, com vosté ha dit adés, l’ajuntament disposa de 
dues agranadores mecàniques operatives, ja que una està fora de servei, com també 
ha dit vosté; vosté també ho coneix ja que va ser tretze mesos, o un any, regidor 
d’Obres i Serveis, i la usava, aquesta que està trencada, tot utilitzant el seu dipòsit 
d’aigua per a regar maceters; aquestes dues agranadores mecàniques se suma una 
altra que utilitza l’empresa concessionària de la neteja viària, de part del casc urbà; 
òbviament, en estar una de les agranadores fora de servei, la capacitat és més 
limitada, situació que s’agreuja en haver alguna trencament d’aquestes dues 
agranadores; i per tal de netejar, aquestos són els recursos que tenim, i es procura 
cobrir el servei de la millor forma possible. Tant de bo en tinguérem, o puguérem 
tindre’n més. Pel que fa als treballs de finalització de les urbanitzacions Canyades 7, 
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i 8, el regidor d’Obres i Serveis li va contestar en la Comissió a què feia referència 
vosté en la seua pregunta, que en setembre de 2012 es reprendrien les obres, perquè 
segurament confiaria que vosté hauria deixat un full de ruta a seguir en aqueixa 
actuació. El mes d’agost, a un mes d’haver assumit la delegació, el Sr. Santacatalina 
confiava que vosté va ampliar perillosament els clots que va esmentar en la seua 
pregunta, i quan vosté el 7 de febrer es va gastar més de 18.000 euros en una 
empresa que actuara sobre el problema, el Sr. Santacatalina segurament pensava que 
vosté tenia un full de ruta en el futur; però passat el temps vam poder comprovar 
que no era així. Després de moltes reunions de treball sobre aquestes urbanitzacions 
amb els serveis jurídics, i tècnics, Canyades, 7, 8 i Bomba, hem descobert que 
vostés van obrir i van ampliar els clots en una urbanització, es van gastar aqueixos 
18.000 euros, i no sabien què anaven a fer després; i transcorregut mig any sense 
actuar, des de febrer a juliol, ho demostra suficientment. Ara vosté critica 
exactament el mateix que vosté va fer, que no estaven senyalitzades les rases que 
vosté va obrir i va deixar sense senyalitzar. Això no obstant, no abundaré en aquesta 
circumstància, prenc nota de la seua observació, i li informe que les rases ja estan 
tapades, i alhora estem treballant amb estreta col·laboració amb el despatx de Juan 
Olavarrieta, per acabar els últimes gestions al voltant d’aquestes urbanitzacions i 
finalitzar-les com cal; a més, li anuncie que ben prompte tenim prevista una reunió 
informativa amb tots els propietaris d’aquestes tres urbanitzacions per poder donar-
los detallada informació de totes les passes que s’han seguit i se seguiran per tal 
d’acabar aquestes urbanitzacions. Sobre la il·luminació d’Oliva-Nova, on 
suposadament s’estava aplicant l’apagat de la meitat dels fanals, després de fer les 
averiguacions pertinents, demanant informació a la brigada municipal dels 
electricistes, no s’ha pogut determinar la data exacta a partir de la qual la 
il·luminació ja no és parcial a Oliva-Nova; i fins i tot no es pot descartar que fóra 
amb anterioritat a l’entrada de l’actual govern. Una cosa sí que és segura segons la 
informació recabada, que ni el regidor actual ha donat ordre que s’augmente la 
il·luminació, ni els electricistes municipals han dit a terme cap manipulació en el 
sentit d’augmentar la il·luminació; per tant, tenint en compte aquestos fets, es 
procedirà a tornar a implantar aqueixes mesures d’estalvi, i a més amés, es 
canviaran els panys dels quadres des d’on es manipula la il·luminació per tal d’evitar 
que personal extern en tinga accés. Tot això fins l’aplicació del nou pla d’estalvi 
energètic, en el qual s’està treballant, que introduirà canvis en la gestió de 
l’enllumenat públic, reduint considerablement la factura d’electricitat i millorant el 
servei en comparació a l’actualitat. Sobre el trasllat d’arena excedent del port fins la 
platja de l’Aigua Blanca, aquest s’ha realitzat seguint l’autorització expressa de la 
Demarcació de Costes de València, com no podia ser d’una altra forma; prèviament 
a l’inici dels treballs de trasllat, per part de l’Ajuntament d’Oliva, es va demanar que 
l’autorització de què disposava el Club Nàutic es reconsiderara per donar cobertura 
al transport d’arena cap a altres zones de la platja. Des de la demarcació se’ns va 
comunicar que l’autorització ja estava concedida, i no anaven a iniciar un nou 
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expedient per a enguany; per tant els canvis s’hauran de produir per al pròxim 
exercici. En relació a les actuacions per a eliminar les plantes invasores entre el 
carrer del Sol i l’antiga pedrera del carrer de Centelles, el Sr. Salazar, regidor de 
Medi Ambient, li donarà contestació a aquesta pregunta.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que amb certa sorna em preguntava en el 

plenari passat si a aquest regidor només li preocupaven les aus. La veritat és que no 
em preocupen les aus; m’ocupen les aus. El que realment em preocupa són els 
pardals, i alguna que altra pardala també. Això és el que realment em preocupa.” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Salazar, per favor, limite’s a contestar la pregunta.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “A mi em pot preocupar el que em pot preocupar.” 
 
� Sr. alcalde: “Els demane silenci, per favor.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Si algú se sent al·ludit això és cosa d’ell, o d’ella.” 
 
� Sr. alcalde: “Continue, per favor. Els demane silenci, per favor.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Això és cosa d’ell, o d’ella, si algú se sent al·ludit. La 

veritat és que referent al tema aquest li he de dir. Bé. Doncs val. Insults? Doncs molt 
bé. Va aneu-se’n, va. Val, bé.” 

 
� Sr. alcalde: “Un segon, Sr. Salazar; per favor.” 
 
 
Els regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, que formen 
el Grup Partit Popular, sent les 22.30 h, abandonen la sessió. 
 
 
� Sr. alcalde: “Pot continuar Sr. Salazar amb la resposta.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que efectivament no es va actuar en aqueix 

moment, però estava ja predeterminat actuar en aqueixa zona, perquè per 
recomanacions de la mateix conselleria ens deien que la millor època de l’any per 
tractar aqueixes plantes invasores era el mes de maig i de juny; i tenint en compte 
que el mes de maig ha sigut un mes prou inestable i ha plogut; bé. Com he dit, 
estava prevista l’actuació, i la setmana que ve s’actuarà en aqueixa zona i en aqueix 
sentit; per tant, no només a aquest regidor l’ocupen les aus sinó també altres 
menesters.” 
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� Sr. alcalde: “Continuem amb la contestació a les preguntes. Pel que fa a la pregunta 

de la Sra. Gascón, què està passant amb el proveïdor del menjar de la guarderia “El 
Caragol”. Fa anys que el proveïdors dels aliments de la cuina de l’escoleta 
municipal el Caragol és l’empresa Princesalisimo, o Superpatri; fa uns mesos, 
seguint les directrius dels nous propietaris, l’empresa va comunicar a l’ajuntament 
que per continuar servint-nos havíem de pagar setmanalment les factures; a més a 
més se’ns va reclamar el pagament de tres factures endarrerides, factures que no 
havien tingut entrada en l’ajuntament, i que per suposat, una vegada han tingut 
entrada també abonarem. Des de l’ajuntament es va comunicar a l’empresa que els 
pagaments continuarien realitzant-se com fins ara, entre mes i mig i dos mesos 
després de la presentació de factures, com s’abonen les factures de tots els 
proveïdors. Com que el proveïdor no accepta aquestes condicions de pagament amb 
les quals s’ha treballat en els últims anys, i hi ha d’altres interessats, des de 
l’ajuntament es treballa per contractar els serveis d’un altre proveïdor, i està 
assegurat en tot moment el subministrament de menjar. Respecte a les explicacions 
del viatge a Sisteron i les despeses ocasionades; el conjunt de la comunitat educativa 
del Conservatori Professional de Música Josep Climent fa temps que estava 
interessat a realitzar una visita d’intercanvi musical amb Sisteron; supose que els 
regidors del Partit Popular seran coneixedors després d’haver governat al llarg de 
tretze mesos. Com que al llarg dels últims anys les relacions entre Oliva i Sisteron 
han anat refredant-se, el Comité d’Agermanament d’Oliva-Sisteron va demanar a 
l’ajuntament, a través de la delegació de Cultura, un esforç i implicació per facilitar 
l’intercanvi, aprofitant per celebrar un concert per part de l’orquestra del 
conservatori, commemoratiu dels 30 anys de l’inici de les relacions entre les dues 
ciutats. La delegació de Cultura, en el marc de les seues competències, va accedir i 
assumir una part de les despeses de transport dels alumnes i professors que es van 
desplaçar, ja que l’allotjament dels alumnes va anar a càrrec de les famílies 
voluntàries, i el dels professors a càrrec de l’Ajuntament de Sisteron. En total, les 
despeses d’autobús van pujar a 3.000 euros, dels quals els alumnes i professors han 
assumit 1.650 euros, i l’ajuntament 1.350 euros. L’alcalde de Sisteron, el Sr. Daniel 
Spagnou, en ser coneixedor de la visita em va convidar de manera insistent com a 
alcalde d’Oliva, invitació que vaig creure oportú acceptar amb la finalitat de reforçar 
la relació entre les dues ciutats. Aprofitant la visita i l’intercanvi d’experiències 
musicals, dissabte 20 d’abril va tindre lloc una recepció oficial a l’Ajuntament de 
Sisteron, i diumenge 21 un concert. La meua visita i la de la regidora de Cultura va 
durar 24 hores i va suposar una despesa de 405,69 euros, corresponents a despeses 
bàsiques de desplaçament, gasolina i peatges, d’autopista sobretot, i algun esmorzar 
al llarg del viatge, ja que l’allotjament i altres va anar a càrrec íntegre de 
l’Ajuntament de Sisteron. Perquè es facen una idea, la placa del Trinquet, per 
ponderar comparativament, la placa d’inauguració que hi ha al Trinquet d’un metre 
per seixanta, perquè siga ben visible, té un cost de 566,40 euros. Per cert, també 
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vaig considerar oportú atendre una petició tan bàsica com la que em va fer el Comité 
de Sisteron, de reprendre els enviaments de Crónica de Oliva com a mitjà 
d’informació local, per tal d’estar informats de la nostra actualitat. Sobre la pregunta 
de la Sra. Escrivá que demana explicacions sobre la data de realització del Consell 
de la Policia Local, i de diversos aspectes que afecten els vehicles i la uniformitat de 
la Policia Local, contestació que també és vàlida per a la pregunta que ha fet el 
portaveu del Projecte Oliva, efectivament dilluns passat va tindre lloc el Consell de 
la Policia, on es van tractar diverses qüestions, en concret les que afecten l’estat dels 
vehicles, uniformitat i altre equipament; també es va tractar el repartiment de les 
gratificacions d’hores extres, i el futur reglament de segona activitat. Allí es va 
establir un calendari de reunions del consell, per continuar tractant sobre aquestes 
qüestions, i la primera d’elles tindrà lloc el pròxim dilluns. Actualment, els vehicles 
a disposició de la Policia Local en són diversos; tres cotxes patrulla, un d’ells 
utilitzat per al servei de la Policia Rural, sis motos, un vehicle que s’utilitza per a les 
proves d’alcoholèmia, i un altre per fer les notificacions i l’auxili judicial. Som 
conscients que la majoria dels automòbils estan arribant al final de la seua vida, 
situació que no va millorar sinó que va empitjorar al llarg dels tretze mesos de 
govern del Partit Popular, ja que no se’n va renovar cap. Per això s’estan fent o 
barallant diverses opcions per renovar aquestos vehicles, com ara el renting o la 
compra directa a través de programes de finançament exterior. Pel que fa a les 
pràctiques de tir, en aquest moment la prefectura de la Guàrdia Civil té una proposta 
damunt la taula, per tal de signar un conveni gràcies al qual l’ajuntament es faria 
càrrec de la mà d’obra per tal de condicionar la galeria de tir existent en la Caserna 
de la Guàrdia Civil, a canvi que els agents de la Policia Local facen allí les 
pràctiques de tir. La segona pregunta de la Sra. Escrivá feia referència o demanava 
explicacions sobre la intenció de l’Alcaldia i de la delegació d’Ordenació del 
Territori de reunir els propietaris d’Aigua Blanca IV, i mantindre’ls informats. En el 
Ple realitzat en sessió ordinària de 28 de febrer d’enguany vaig respondre una 
pregunta realitzada per la Sra. Escrivá al voltant d’Aigua Blanca IV dient que el 
regidor d’Ordenació del Territori enviaria a cada propietari una comunicació 
detallada amb dades i explicant-los l’estat de les gestions realitzades, i les gestions 
previstes per acabar la urbanització. Posteriorment en el Ple realitzat el 27 de març 
d’enguany, vaig demanar disculpes personalment per no haver-se produït aqueixa 
comunicació, i vaig explicar-ne els motius. Finalment, la notificació detallada a cada 
propietari es va poder realitzar al llarg del mes d’abril. La reunió que va tindre lloc 
el divendres 24, no vaig assistir per estar indisposat; crec que un alcalde també té 
dret a estar indisposat i a estar malalt; però aqueixa reunió va estar dirigida i atesa 
pel tinent d’alcalde delegat d’Ordenació del Territori, i l’arquitecte municipal, una 
representació perfecta de l’Alcaldia. En la mesura que es produesquen novetats 
importants es notificarà els propietaris; tot això sense perjudici que sol·liciten les 
reunions que creguen oportunes, per a les quals estem i estarem a la seua disposició. 
En referència a la pregunta del Sr. Morera sobre els cursos de manipuladors de 
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plaguicides d’ús fitosanitari, el 5 d’abril de 2013, amb registre d’eixida 1.121, 
l’ajuntament va sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura la realització d’un curs de 
manipulació de plaguicides d’ús fitosanitari, de nivell bàsic, preferentment a 
realitzar a maig, en horari de vesprada. Respecte a l’obligació de pagament dels 
cursos per part dels llauradors a què feia referència, o pel qual preguntava el Sr. 
Morera, segons el Decret 98/2012 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, l’administració continuarà amb la seua acció formativa, i no 
ens han informat de cap canvi respecte a anys anterior, que tenien caràcter gratuït; 
ara bé, des de la publicació d’aquest decret, la Conselleria crea el registre d’entitats 
autoritzades per impartir la formació de manipulació de plaguicides, i per tant també 
s’obri la porta al fet que aquestes entitats realitzen cursos gratuïts o de pagament. La 
segona pregunta del Sr. Morera feia referència al concert de la Banda Simfònica que 
hi havia previst al Centre polivalent, dissabte 20 d’abril, ja que s’havia trencat una 
bomba del dispositiu contra incendis. Sobre els motius perquè el concert de la 
Banda Simfònica no es va poder realitzar a l’interior del Centre Polivalent, el mateix 
Sr. Morera es va contestar la pregunta; per tant estava ben informat que una de les 
bombes contra incendis s’havia trencat. Ara bé, dels motius de per què es va 
realitzar fora s’hauria de preguntar als representants de l’Associació Artítistico 
Musical, que són els qui van prendre la decisió final. De totes formes, a mode 
d’aclariment, explicaré el que conec al respecte. Com es va dir en la pregunta, uns 
dies abans de la realització del concert de la Banda simfònica es va detectar una 
avaria en la bomba del sistema contra incendis. Després de dos dies de treball, un 
dia abans de la realització del concert, l’avaria encara no estava arreglada; per tant el 
més indicat era que el concert no es realitzara al Centre Polivalent per motius 
preventius de seguretat. Aquesta decisió es va comunicar al president de 
l’Associació Artítistico Musical com a entitat promotora, juntament amb 
l’Ajuntament d’Oliva; se li van oferir diverses opcions que passaven, principalment 
per un ajornament del concert, fins que el problema estiguera resolt. Finalment, el 
mateix president, en nom de la junta, va decidir mantindre la realització del concert 
el mateix dia, i hora, a l’exterior del Centre Polivalent. L’avaria ja està arreglada, i 
fa unes setmanes es van realitzar esdeveniments amb total normalitat. L’última 
pregunta del Partit Popular, també del Sr. Morera, demanava explicacions sobre per 
què no va haver presència policial els dies de l’hípica, i per què l’estand de 
l’ajuntament estava a la carpa VIP, i no es va aprofitar l’espai que ens van oferir 
l’empresa. La competició del MET realitzada al Centre Eqüestre Oliva-Nova, va 
comptar amb suficient presència polical, combinada entre la Guàrdia Civil i la 
Policia Local. De fet, realitzades les consultes oportunes, el nombre d’incidències va 
ser pràcticament nul. El Sr. Morera sabrà que la seguretat dins del recinte a de córrer 
per compte de l’organització, a pesar que sí que va haver presència policial; una 
altra cosa és que al Sr. Morera, probablement li hauria agradat vore agents plantats 
allí les 24 hores del dia, però convindrà amb mi que el poble és molt gran, els 
recursos limitats, i tots els ciutadans tenen dret per igual a fer ús de la Policia Local 
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quan es necessita. Per últim, pel que fa a la informació turística municipal en el 
MET, ateses les limitacions de la despesa municipal, es va considerar que el més 
oportú era cobrir els caps de setmana l’esdeveniment amb personal que es dedicara a 
la informació turística, atesa la baixa afluència de persones a la competició entre 
setmana. Això va fer que l’organització ens demanara fer ús de la carpa 4x4 que ens 
havien assignat amb l’objectiu d’explotar-la comercialment, i ens va ubicar 
finalment en l’interior de la carpa principal. La resta de preguntes les contestaré en 
el plenari que ve, sobretot les realitzades pel Partit Popular; entenc que la realitzada 
pel regidor portaveu de Projecte Oliva està contestada; i a la seua pregunta, Sr. 
Salazar, li contestaré ara. Efectivament se’m va transmetre, jo no vaig estar present 
en aquella reunió, tenia altres reunions, però se’m va transmetre que els propietaris 
no estaven contents, estaven disgustats, perquè l’ajuntament no va recórrer en el seu 
dia la Sentència que va tindre lloc el 25 de maig de 2012; per les dates ja es podrà 
vosté fer una idea. Aqueixa Sentència es va comunicar a la representació d’Oliva l’1 
de juny, es va registrar el 19 de juny, i contra aqueixa Sentència només cabia el 
recurs de cassació. Aqueix recurs de cassació havia de ser anunciat amb deu dies 
posteriors a la notificació a l’ajuntament, i això no va ocórrer; no es va realitzar cap 
junta, no tinc constància que es realitzara cap Junta de Portaveus; en aquell moment 
qui ostentava l’Alcaldia era la Sra. Escrivá, i el govern era el del Partit Popular. Per 
tant, tota la responsabilitat sobre no recórrer aqueixa Sentència recau sobre el 
govern d’aquell moment del Partit Popular, i sobre qui era aleshores l’alcaldessa, 
Chelo Escrivá.” 

 
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 


