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Acta núm. 6/2013 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE JUNY DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.22 
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 
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 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SRA. SECRETÀRIA: 
ANA MORENO RODILLA 
 
SR. INTERVENTOR ACTAL: 
AGUSTÍN PICORNELL TERRADES 

El dia, hora i al lloc indicat a 

l’encapçalament, degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes a 

tractar, es reuneixen sota la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 

primera convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

Excusen la seua assistència els 

regidors Sra. Francisca López 

Fernandez, i el Sr. Blai Peiró 

Sanchis. 

 

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 30 DE MAIG DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
30 de maig de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
 

PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA 
 
 
SEGON. DICTAMEN CI MODIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACTA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 9 DE MARÇ DE 2012. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2013, sobre 
modificació d’error material en l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament corresponent 
al dia 29 de març de 2012, en concret del punt 2 “Proposta de l’Alcaldia sobre 
aprovació del Pla d’Ajust previst en el Reial Decret Llei 4/2012”, en què el Grup 
Municipal Socialista va votar en contra, i no obstant i això, per error material en l’acta, 
consta com a abstenció; en conseqüència procedeix la modificació de l’acta. 
 
Vist l’informe emés amb data 4 de juny de 2013, pel Sr. Vicent Ferrer Mas, que va 
assistir com a secretari a la esmentada sessió, en el qual conclou que es va produir un 
error material i que per tant procedeix la rectificació en el sentit que els vots del Grup 
Socialista que apareixen com a abstenció van ser, en realitat, en contra. 
 
Atés el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el 
sentit que “les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents al seus actes”. 
 
 
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, 
de data dia 11 de juny de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres 
assistents, acorda: 
 



Pàgina: 3 

Primer.- Procedir a rectificar en l’Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
corresponent al dia 29 de Març de 2012, en concret, en el segon punt de l’Ordre del Dia 
denominat “Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Pla d’Ajust previst en el Reial 
Decret Llei 4/2012”, el sentit del vot formular pels regidors i regidores membres del 
Grup Socialista Municipal (Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá i Sra. Morell Gómez), per tant que en lloc 
d’abstenció, ha de figurar el seu VOT EN CONTRA a l’esmentat Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Que per part de la Secretaria General es procedesca, mitjançat Diligència o 
qualsevol altra fórmula que es considere, a efectuar la rectificació anteriorment 
assenyalada. 
 
 
TERCER. DICTAMEN CI. D’INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DE 
CONCESSIÓ DE CONDECORACIÓ DE LA CREU AL MÈRIT POLICIAL 
AMB DISTINTIU ROIG. 
 
Es dóna compte de la proposta, de data 10 de juny d’enguany, per a la iniciació de 
l’expedient de concessió de la Creu del Mèrit Policial amb distintiu roig, a favor dels 
membres del Cos de la Policia Local d’aquest ajuntament, Sr. Jose Manuel Alemany 
Sánchez, Sr. David Expósito Orengo, i Sr. Salvador Chamorro Mena, que van intervenir 
en els fets ocorreguts el passat dia 16 de maig de 2013. 
 
Vista la proposta de l’intendent en cap de la Policia Local, Sr. José Fuster Moreno, de 
data 17 de maig de 2013, en la qual disposa que de conformitat amb el Decret 189/2006, 
de 22 de desembre del Consell, que regula les distincions i condecoracions que es 
concedisquen per la Generalitat als membres dels Cossos de la Policia Local de la 
Comunitat Valenciana, s’inicie el procediment per a la concessió de condecoració a la 
Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Roig, si procedira. 
 
 
Vist l’informe emes pel cap de Departament de Recursos Humans, de data 10/06/2013. 
 
 
Atès que l’article 47.f) de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de 
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 
18.g) del Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
la Norma Marc sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia 
Local de la Comunitat Valenciana, assenyalen com un dels drets dels membres dels 
cossos de Policia Local, el de recompenses i premis que s’establesquen 
reglamentàriament. 
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Per la seua part l’article 51 de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, estableix que “La 
Generalitat i els ajuntaments podran concedir premis, distintius i condecoracions als 
membres dels cossos de policia local, així com al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i a les persones que es distingesquen notòriament en el compliment de les 
seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d’acord amb el 
procediment i amb els requisits que s'establesquen reglamentàriament. Aquests premis i 
distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els 
requisits que reglamentàriament es determinen” 
 
El punt 3 de l'indicat Decret disposa que la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig de 
la Generalitat s'atorgarà quan concorrerà alguna de les circumstàncies següents: 
1. Actes en defensa i protecció dels interessos que tenen encomanats que posen de 

manifest qualitats de valor, sacrifici, lleialtat o abnegació excepcionals i de què es 
deriva risc per a la seua persona, amb independència del resultat produït, sempre que 
superen l'estricte compliment de les obligacions i deures reglamentaris. 

2. Participar en tres o més serveis en què hi haja agressió amb armes o altres mitjans 
perillosos, que comporten risc greu per a la seua persona, demostrant valor, 
capacitat i eficàcia en aquests. 

 
L’òrgan competent per a resoldre es el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Que de conformitat amb l'informe emes per la Direcció del Cos de Policia Local d'Oliva 
de 16 de maig del 2013, es posa de manifest l'actuació exemplar dels membres de la 
Policia Local, Sr. Jose Manuel Alemany Sánchez, Sr. David Expósito Orengo i Sr. 
Salvador Chamorro Mena, que el dia 16 de maig del 2013 van posar la seua vida en 
greu risc, per a poder rescatar els habitants d'una vivenda incendiada i a la persona que 
va quedar atrapada en la terrassa de l'edifici. 
 
Atès que la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària 
celebrada el dia 11 de juny de 2013, va emetre dictamen favorable sobre l’assumpte. 
 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Pastor Bolo: “Des de Projecte Oliva, com no podia ser d’una altra forma, 

pensem que és una condecoració ben merescuda i per tant votarem, a favor.”  
 
� Sr. Fuster Mestre: “Des d’aquest banc també volem traslladar la nostra enhorabona 

a l’oficial al cap, i als dos agents, que en un acte de valentia, amb una actuació 
pensem que exemplar, van rescatar unes persones d’una casa incendiada. Estem 
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completament d’acord que s’inicie el procediment de la concessió de la creu al mèrit 
policial amb distintiu roig. D’igual forma, traslladar l’agraïment públic a la resta del 
torn, com es donarà compte en el punt nové del plenari.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la proposta per a la iniciació del procediment per a la concessió de la 
Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Roig, a favor del Sr. Jose Manuel Alemany 
Sánchez, Sr. David Expósito Orengo i Sr. Salvador Chamorro Mena. 
 
Segon.- Traslladar el present acord Sr. Conseller de Governació i Justícia de la 
Comunitat Valenciana, perquè, si és el cas i a la vista de la documentació presentada 
dicte resolució per a la iniciació de l'expedient per a la concessió de la condecoració 
referida. 
 
 
QUART. DICTAMEN CI D’INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
DE CONDECORACIÓ DE LA CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU 
BLANC ALS POLICIES DE MÉS DE 25 ANYS DE SERVEIS. 
 
Es dóna compte de la proposta de 10/06/2013, per a la iniciació de l’expedient de 
concessió de la reconeixement públic mitjançant la Creu del Mèrit Policial amb 
Distintiu Blanc a funcionaris de la Policia Local d’aquest municipi. 
 
Vista la proposta de l’intendent en cap de la Policia Local de data 10 de juny del 2013, 
en la qual disposa que de conformitat amb el Decret 189/2006 de 22 de desembre del 
Consell, que regula les distincions i condecoracions que es concedesquen per la 
Generalitat als membres dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, 
s’inicie el procediment per a la concessió de condecoració a la Creu del Mèrit Policial 
amb Distintiu Blanc, si procedira. 
 
Vist l’informe emes pel cap de Departament de Recursos Humans, de data 10/06/2013. 
 
Atès que l’article 47.f) de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de 
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 
18.g) del Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es regula 
la Norma Marc sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia 
Local de la Comunitat Valenciana, assenyales com un dels drets dels membres dels 
cossos de Policia Local, el de recompenses i premis que s’establesquen 
reglamentàriament. 
 



Pàgina: 6 

Per la seua part l’article 51 de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, estableix que “La 
Generalitat i els ajuntaments podran concedir premis, distintius i condecoracions als 
membres dels cossos de policia local, així com al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i a les persones que es distingesquen notòriament en el compliment de les 
seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d’acord amb el 
procediment i amb els requisits que s'establesquen reglamentàriament. Aquests premis i 
distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els 
requisits que reglamentàriament es determinen” 
 
El punt 5 de l'indicat Decret disposa que la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc 
de la Generalitat s'atorgarà als membres de la Policia Local, siga quina siga la seua 
categoria, quan complesquen 25 anys de serveis en el Cos i hagen tingut una trajectòria 
professional excepcional, sense que consten antecedents desfavorables en el seu 
expedient personals o pendents de cancel·lar, indicant, que en el procediment ordinari 
per a la concessió, la seua proposta d’iniciació l’efectuarà el Ple de l’Ajuntament. 
 
L’òrgan competent per a resoldre es el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Que s’aporta els currículums vitae que han de formar part de la proposta d'iniciació de 
l'expedient per a la concessió de premis, distincions i condecoracions de la Generalitat 
Valenciana en matèria de Policies Locals. 
 
Atès que la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària 
celebrada el dia 11 de juny de 2013, va emetre dictamen favorable sobre l’assumpte. 
 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
� Sr. Fuster Mestre: “El nostre grup també vol traslladar la felicitació a aquestos set 

agents pels 25 anys al servei dels ciutadans d’Oliva; mereixedors tots ells, sense 
dubte, de la concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blau.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “ És una satisfacció per a aquest grup comprovar que tenim 

policia al nostre municipi, amb 25 anys de serveis i fent tasques tan arriscades com 
la que hem pogut comprovar abans. Gràcies, i enhorabona a tots ells.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
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Primer.- Aprovar la proposta d’iniciació del procediment per la concessió de les 
distincions i condecoracions regulades pel Decret 189/2006, de 22 de desembre, del 
Consell, a la Conselleria de Governació i Justícia a favor dels membres del Cos de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament: 

• Sr. Jose Ramón Alemany Salort 
• Sr. Bernardino Camps Verdú 
• Sr. Salvador Esteve Pastor 
• Sr. Antonio Guerola Gimenez 
• Sr. Miguel Vicente Llorca Verdú 
• Sr. Celestino Mullor Cotaina 
• Sr. Miguel Peiró Navarro 

 
Segon.- Traslladar el present acord al Sr. Conseller de Governació i Justícia de la 
Comunitat Valenciana, perquè, si és el cas i a la vista de la documentació presentada 
dicte resolució per a la iniciació de l'expedient per a la concessió de la condecoració 
referida. 
 
 
CINQUÉ. DICTAMEN CI. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
GENT D’OLIVA, SOBRE CAMPANYA ERADICACIÓ PLAGUES DE 
MOSQUITS. 
 
Vista la moció presentada pel Grup Municipal Gent d'Oliva, amb data 17 de juny del 
2013, de conformitat amb el que disposen els articles 91.4 i 97.3 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, assumida 
conjuntament per la resta dels Grups municipals, que transcrita literalment diu: 
 

“MOCIÓ 
En els últims anys han sigut diverses les queixes de les Associacions de Revoltetes-Font Salà, la 
de Caçadors i la de Pescadors d'Oliva, així com també de residents i visitants de la zona del Parc 
Natural de la Marjal Oliva- Pego i del seu entorn a conseqüència de les picadures de mosquits 
amb una virulència i agressivitat gens habitual en esta zona, fins al punt de tindre que necessitar 
tractament ambulatori les persones afectades per les picadures d'estos insectes. A més a més, 
tots els afectats per estes picadures, coincidixen que no és el mosquit comú, sinó més gran i 
agressiu. Pica sempre amb la mateixa virulència, igual de dia que de nit, creant gran alarma 
social, ja que els mosquits són portadors de malalties.  
 
Resulta del tot evident, que a conseqüència dels factors climàtics i ambientals de la zona del 
Parc Natural (sense posar en entre dit els seu ric valor natural), en els mesos de calor, s'està 
convertint en un viver de mosquits, fins arribar a convertir-se, este fet, en un problema de salut 
pública. 
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Estem iniciant els mesos d’estiu, per tant, és el moment adequat per mampendre de forma 
urgent els tractaments preventius que vagen destinats al control i eradicació de la població de 
mosquits. 
 
En el grup municipal Gent d’Oliva, pensem que per poder combatre, de forma òptima i eficient 
esta plaga, es necessiten tractaments controlats per empreses especialitzades en estes qüestions, i 
que a més, cal actuar de forma urgent, amb la intenció de solucionar este problema de salut 
pública.  
  
És per tot això que elevem al Ple de l'Ajuntament el següents ACORDS 
 
PRIMER.- Que la Conselleria de Medi Ambient, de forma urgent, establisca les directrius i 
organització necessàries, per la realització d'una campanya d'estudi, control i erradicació d'estes 
plagues de mosquits, amb els tractaments adequats, donat que esta zona protegida és de 
competència autonòmica i no municipal. 
 
 
SEGON.- Donar trasllat d’este acord a la Conselleria de Medi Ambient, i que l'Ajuntament 
d’Oliva informe a totes les associacions preocupades e implicades en esta qüestió, així com 
també a la ciutadania en general, de les mesures adoptades per combatre dita plaga.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que la moció és ben clara, i efectivament en 

la comissió on es va presentar tots vau recolzar de forma conjunta la moció i per tant 
hui ve de forma conjunta; una proposta que és un clamor per part de la ciutadania; i 
no només d’aquells que resideixen en l’entorn del parc natural, i més en concret en 
la Font Salada, sinó de totes aquelles persones que visiten aqueix ric espai natural 
que tenim a Oliva, com és el Parc Natural de la Marjal Oliva – Pego. Ja fa anys, que 
a conseqüència de les condicions ambientals i climàtiques, esta proliferant una plaga 
de mosquits, que la veritat, pel que diuen, o es veu, la reacció d les picadures que fa 
en les persones a qui piquen aquestos insectes, sembla ser que és un mosquit que no 
és comú, el de tota la vida; és un mosquit més violent, que pica de forma incessant, 
igual fa que siga de dia o de nit; la veritat és que pica de tal forma que, com he dit, 
moltes de les persones que en són víctimes, han de necessitar tractament ambulatori, 
perquè la reacció que produeix és prou intensa. Per tant, estem parlant d’un 
problema que s’ha convertit en un problema de salut pública, per la gran quantitat de 
persones afectades, i la gran quantitat de queixes, que imagine que com a mi a 
vostés també els hauran arribat; i per tant pensem que és el moment que tots junts, 
independentment que aquest regidor, en qualitat de regidor de medi ambient, el dia 
23 de maig va enviar un requeriment a la conselleria, per vore si es feien càrrec de la 
situació; ni tan sols ens han contestat. I per tant era el moment que tots junts, i així 
ho han considerat vostés, en recolzar aquesta moció conjunta, li demanem a la 
conselleria que efectivament es facen els tractaments d’eradicació i control 
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d’aquesta plaga de mosquits que tant de perjudicis causa, com he dit, no només als 
residents sinó als visitants de la zona. Parlem d’un lloc que, per les seues 
característiques i la seua protecció, és un lloc que és de competència autonòmica, i 
no municipal, i per tant qualsevol actuació en aquest sentit, actuacions que es 
produesquen amb la intensitat necessària per eradicar aquesta plaga, necessita del 
permís de la conselleria. A hores d’ara la conselleria ni fa, ni pràcticament deixa fer 
al respecte. Per tant és el moment que tots junts alcem la veu , i fem vore a la 
conselleria que així no podem continuar. Per tant el que pretenem amb aquesta 
moció, com bé ho posa ben clar, és demanar-li a la conselleria que de forma urgent, 
establesca les directrius i organització necessàries, per la realització d'una campanya 
d'estudi, control i eradicació d'aquestes plagues de mosquits, amb els tractaments 
adequats, per a combatre la dita plaga. I és evident, no em repetiré, que en no ser 
competència municipal hem de buscar a aquell que li correspon, que té el dret 
d’actuar, i de moment no ho fa. Per tant aqueixa és la proposta d’acord i, després 
també, donar trasllat de l’acord a la conselleria, a les associacions i la ciutadania en 
general, interessats i preocupats per la situació. I per tant esperem que ara, una 
vegada arriben aquestes propostes d’acord a la conselleria, facen el cas que ens 
mereixem. Perquè parlem hui en dia d’un problema que es pot considerar de salut 
pública. No es pot consentir que passem ni un dia més, ni un estiu més per aquest 
calvari. El que ha de fer és actuar. Ja que no deixa actuar, que actue. I ja està; és 
l’única cosa que pretenem amb aquesta moció.” 

 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Evidentment, nosaltres donem suport a aquesta moció, 

presentada inicialment per Gent d’Oliva, i elevada al plenari co a moció conjunta de 
tots els grups polítics representats ací; no ens agradaria que es traslladara a l’opinió 
pública una sensació d’alarma social generalitzada; però és cert que des de la 
Conselleria de Medi Ambient haurien d’agilitar les actuacions per poder eradicar 
aquesta plaga de mosquits que tants problemes genera, dins i en l’entorn de la marjal 
d’Oliva-Pego. Confiem que després d’aquesta petició de l’ajuntament, s’actue de 
forma ràpida i eficaç i s’aconsegesca solventar amb èxit aquest problema.” 

 
 
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del 
Territori, de data 19 de juny de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 
membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Que la Conselleria de Medi Ambient, de forma urgent, establesca les 
directrius i organització necessàries, per la realització d'una campanya d'estudi, control i 
eradicació d'aquestes plagues de mosquits, amb els tractaments adequats, per tal com 
aquesta zona protegida és de competència autonòmica, i no municipal. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient, i que 
l'Ajuntament d’Oliva informe a totes les associacions preocupades i implicades en 
aquesta qüestió, així com també a la ciutadania en general, de les mesures adoptades per 
combatre dita plaga. 
 
 
SISÉ. DICTAMEN CI DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA 
SECTOR 17 INDUSTRIAL. SOL·LICITUD DESISTIMENT. 
 
El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula al regidor d’Ordenació del Territori, que és 
qui proposa aquest assumpte i es manifesta el següent: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Aquest punt que ve a plenari, propose deixar-lo sobre la mesa pel 

fet que entre la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en la qual es va 
dictaminar, i aquest plenari, s’ha produït o s’ha tingut coneixement d’un fet, que 
aconsella deixar-lo sobre la mesa; i és el fet que ens han informat, tot i que no ens 
ho han notificat formalment, des de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València, que s’ha produït la declaració de caducitat de l’expedient del Sector 17 
industrial, que és el mateix que ara venia, que és la sol·licitud de desistiment per part 
de l’agent urbanitzador. Per tant propose deixar-lo sobre la mesa.” 

 
� Sr. alcalde: “Un matís, Sr. Canet; en la Junta de Portaveus, es va parlar de la 

retirada. Deixar-lo sobre la mesa implicaria tornar-lo a portar el plenari que ve, per 
tant, esperem, per prudència; supose que volia dir la retirada, com vam quedar els 
portaveus en la Junta de Portaveus. Per tant aquest punt es retira de l’ordre del dia, 
ja que el regidor que el proposa així ho sol·licita.” 

 
 
 
SETÉ. DICTAMEN CI DE LA DEROGACIÓ DE L’ACTUAL ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I 
APROVACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA REGULADORA D’AQUEST 
IMPOST. 
 
 
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre Béns Immobles, amb efectes a partir de l’exercici 2014. 
 
 
En l’esmentat expedient consta informe de Tresoreria, de data 13 de juny de 2013, 
informes d’Intervenció de data 19 i 24 de juny de 2013, i dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de data 24 de juny de 2013. 
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Vist l’assenyalat en el Reial Decret Legislatiu de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la resta d’articles d’aplicació. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Crec que en la memòria i en la documentació ve recollit tota 

l’explicació de la modificació de l’ordenança. Intentaré fer una breu descripció de 
quines són les modificacions més importants perquè els qui no tenen la 
documentació davant puguen saber quines modificacions es faran respecte a 
l’ordenança fiscal que regula l’impost de l’IBI. Un dels motius més importants que 
ha portat hui a plantejar-nos i presentar una proposta de modificació, ha sigut per 
causa del pla d’ajust, aprovat en el mes de març de 2012 pel Partit Popular quan 
ostentava l’Alcaldia, obligava a prendre una série de mesures sobre l’IBI; unes 
d’elles poden ser la revisió de disseminats, la revisió d’usos de locals comercials, 
que aqueixes s’han fet durant aquestos dos anys; i n’hi havia dues mesures molt 
importants, que té un impacte molt efectiu, un efecte important sobre la ciutadania. 
En el pla d’ajust es proposava, i ens obligava, incrementar el tipus impositiu de l’IBI 
en un cinc per cent, i sotmetre la nostra població, els nostres immobles, a una revisió 
cadastral. Per tant, dins de l’obligació de compliment del pla d’ajust, aquest govern 
ha tingut molt clar des de la seua arribada, que prendrà totes aquelles mesures, 
intentarem donar compliment a això, la nostra obligació és complir el pla d’ajust, 
però produint el menor impacte en la nostra societat. És veritat que les arques 
municipals estan molt malament, però és veritat que també es reflecteix en la 
situació quotidiana dels nostres ciutadans, i crec que un increment de l’IBI no és una 
solució per als ciutadans. Podem recordar que ja en el pressupost vam anar a la 
baixa en la previsió d’ingressos pel tema de l’IBI, per la situació econòmica que 
travessa la nostra ciutadania. El Grup Socialista va votar en contra, ja ho hem pogut 
vore en la modificació de l’acta del Ple del mes de març de 2012; va votar en contra 
perquè considerem que aquestes mesures, sobretot sobre l’IBI, no és el que en 
aquest moment nosaltres volem impulsar. Per tant, hem fet un gran esforç, a 
invalidar, a deixar d’aplicar una de les mesures del pla d’ajust; no incrementarem el 
cinc per cent que proposava el pla d’ajust, i a prendre una altra série de mesures. 
Segons els nostres càlculs, anàlisi, i estimació, que poden comprovar en la memòria, 
pensem que la revisió cadastral, i en altres temes que s’han produït modificacions, 
en les bonificacions, podem donar compliment al pla d’ajust; però sense incrementar 
els tipus impositius. Per tant, el tipus impositiu d’urbana es manté al 0.91, com en 
l’exercici 2011. No s’incrementarà. Una altra de les modificacions, i crec que és 
molt important, no només els tipus impositius, sinó que aquest govern ha tingut molt 
clar que farem un gran esforç d’ajudar les persones més necessitades. Podem 
comprovar que hi ha un canvi global en els criteris de bonificacions per a les 
famílies nombroses. Fins ara es bonificava en funció del valor cadastral només de 
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l’immoble, ara bonificarem depenent de la situació econòmica; hem lligat la renda. 
Qui menys té, més bonificarà aquest ajuntament; per tant hem incrementat la 
bonificació màxima per família nombrosa, d’un 70% a un 90%. I també hem lligat, i 
hem tingut en compte, les famílies que tenen algun membre amb una discapacitat 
superior al 33%. Crec que és dels sectors que més pateixen, i és el sector que aquest 
ajuntament té com a objectiu d’ajudar en primera instància. Hem reduït 
bonificacions; aquelles bonificacions que es donaven per a les constructores per a la 
construcció de nous immobles, s’ha rebaixat del 90% al 50%, que és el valor mínim 
estipulat per llei, no podem abaixar del 50%; perquè aquest govern no té com a 
objectiu la construcció de noves promocions, ni immobles; tenim moltes cases 
buides, els bancs tenen moltes cases buides, i crec que no és el moment d’incentivar 
la construcció d’obres noves; per tant no tindran el benefici fiscal que tenien en 
exercicis anterior. També hem d’afegir que s’ha creat, o incorporat, una nova 
bonificació, que és una bonificació d’un 20% sobre l’IBI per a aquelles vivendes 
que han fet inversions, en emprar sistemes fotoelèctrics, o sistemes d’energia que 
prové del sol. Per tant, hem fet un gran esforç també, perquè creiem que és una bona 
iniciativa, i creiem que cal ajudar la sostenibilitat, i per tant a sistemes d’eficiència 
energètica. Per tant, per finalitzar la meua intervenció, hem donat compliment al pla 
d’ajust, però no hem incrementat el cinc per cent en el tipus impositiu sobre l’IBI 
urbana.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que la situació actual, ja s’ha dit, i tots ho 

sabem, és una situació molt difícil i molt complicada, per a tots, famílies, empreses, 
etc. i la veritat és que és d’agrair que en aquest aspecte hi haja impostos que, al 
contrari del que marca el pla d’ajust que va aprovar el Partit Popular en març de 
2012, que s’havia d’incrementar l’IBI urbà en un cinc per cent més del que ja 
teníem; per tant, és d’agrair que a la fi no s’aplique aqueix cinc per cent; 
conseqüència que pensem que els ciutadans d’Oliva ja paguen suficient, i per tant no 
tenen per què pagar més, encara que a la fi aquest ajuntament haja d’apretar-se el 
cinturó tot el que puga i més, al respecte, precisament per no haver de pujar 
aqueixos impostos. També és d’agrair que les famílies més necessitades també 
tinguen aqueixa reducció, important, i per tant tot el que siga ajudar a la gent més 
necessitada sempre és benvingut. Torne a dir el mateix, és una cosa reglada, perquè 
estem obligats a aprovar aquesta nova ordenança, i per tant la veritat és que alguns 
aspecte, els principals, ens satisfà que s’haja contemplat d’aquesta forma, sense 
haver d’augmentar aqueixos impostos que tant perjudiquen a les butxaques dels 
ciutadans. Per tant, pensem que efectivament és una mesura que calia prendre, i 
sobretot és una mesura que ve totalment marcada, hipotecada, per aqueix pla d’ajust; 
és un pla d’ajust que s’ha de complir i per tant no hi ha més remei que ajustar-se a la 
realitat, encara que dins de les nostres possibilitats, aqueixa realitat s’ha deixat en 
l’aire en un cinc per cent. Després tornarem a parlar.” 
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� Sra. Pastor Bolo: “En la Comissió d’Hisenda, Projecte Oliva va plantejar a la 
regidora delegada unes propostes; algunes s’han tingut en compte, i altres no sabem 
el que ha passat amb elles. L’ajuntament donarà compliment a aquest pla d’ajust 
perquè tindrà una revisió cadastral, i el ciutadà, no l’any que ve, al 2015, el rebut no 
serà més barat que el d’enguany. Això li ho puc assegurar jo.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “La proposta d’ordenança fiscal de l’IBI que ve ara a plenari, ve a 

conseqüència d’un treball que s’ha estat realitzant al llarg de tot un any, de revisió 
dels valors cadastrals de la nostra ciutat, que produiran un increment dels valors 
globals i particulars de cadascun dels immobles, dels solars, i de les parcel·les 
rústiques de la nostra ciutat, que anirà incrementant-se a partir de 2014, i de forma 
gradual, fins a l’any 2023. I l’ordenança ve a aplicar el tipus impositiu sobre 
aqueixos valors cadastrals, que han estat modificats; i l’ordenança el que preveu és 
un no increment de l’IBI de naturalesa urbana, un xicotet increment en l’IBI de 
naturalesa rústica, i una série de bonificacions que considerem encertades dins del 
moment en què ens trobem; la Sra. regidora delegada d’Hisenda ja ha fet esment, 
sobretot de la que fa referència a les famílies nombroses, de lligar-la a la renda, no 
només als metres d’immoble que cadascú tinga, com també al fet d’aplicar una série 
de mesures de caràcter d’estalvi energètic, mesures energètiques en les vivendes, i 
també un recàrrec que haurà de regular-se a través d’una ordenança, una regulació, 
una reglamentació pròpia, d’aquells immobles que estiguen tancats de forma molt 
permanent a la nostra ciutat, i que generen algunes de les escenes urbanes que no 
ens agraden; és a dir, s’ha intentat utilitzar l’instrument de l’ordenança de l’IBI per a 
corregir, millorar algunes de les situacions de la nostra ciutat, i que també vaja en 
ajuda d’aquelles persones que més ho necessiten, i els qui tributen siguen els qui 
també més mereixen fer-ho, i que siga de la forma més proporcional i justa 
possible.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “L’última ordenança aprovada va ser de 10 de novembre de 

2010; exposada al públic el 19 de novembre de 2010, en el diari Levante, i la 
publicació definitiva en el BOP núm. 309, de 30 de desembre de 2010. Jo li 
preguntaria al Sr. interventor accidental, si és cert el que estic dient. Per tant, vostés 
continuen basant la seua defensa llançant la culpa al Partit Popular, ja veuen, les 
mentides tenen les pates molt curtes, Sra. Morell. Menteix als mitjans de 
comunicació per a confondre i enganyar el ciutadà, i llavar la seua nefasta gestió. I 
això ho puc demostrar amb l’ordenança anterior que tinc ací, les publicacions, i les 
modificacions. No s’ho inventa el Partit Popular. El partit Popular l’única cosa que 
va fer va ser voler baixar els impostos. Ho vam prometre, i m’estranya que hui 
vostés no hagen tret el paperet famós del decàleg. Ho vam prometre. Volíem baixar 
l’IBI entre altres, cosa que vostés van votar en contra, i ho van impedir, i prova del 
que estic dient és la providència d’incoació del Sr. Pi, com a regidor d’Hisenda del 
Partit Popular, de data 24 d’octubre de 2011, en la qual deia, i la tinc ací, no m’ho 
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invente tampoc. “Tenint en compte l’actual situació de crisi econòmica, i les 
dificultat en què es troben les famílies, es proposa una reducció del tipus impositiu.” 
Estic parlant del tipus impositiu; vosté l’ha mantingut igual, 0.91. Baixar-lo. 
Repetesc, reduir el tipus impositiu, reduir el 0.91. Reducció. Expedient que hui he 
localitzat, arxivat en la documentació del Sr. Pi; li he tocat al regidor i m’ha dit on 
estava. Però també he de dir-los que la Sra. tresorera no m’ha volgut donar la 
documentació, jo no sé per què serà, però cadascú podem deduir el que considerem. 
Els recorde a vostés que van votar en contra de baixar l’IBI; però és que el que 
intenten fer hui és encobrir el que serà una pujada d’impostos per a 2014. Sí 
senyors, vostés van sol·licitar, quan el Sr. Fuster era alcalde, al cadastre una nova 
ponència de valors. I tampoc m’ho invente; d’acord? Tampoc m’ho invente. Està 
ací, amb la firma del Sr. Fuster, com a alcalde, i deia el més aviat possible. Per tant, 
continuen mentint. I supose que l’alcalde d’aleshores, Sr. Fuster, ho recordarà. El 
Grup Popular mostrem papers. No pengem, no traem; pensem que traure notes de 
premsa falses, notes pagades, torne a repetir, enganyen al ciutadà. Aquesta revisió, 
aquesta nova ponència de valors, suposarà per a 2014 una pujada del valor de les 
vivendes, que incrementarà quasi el doble els valors del 97, que és el que tenim 
actualment. Amb aquesta pujada, aplicant el tipus impositiu que porten hui al Ple, 
els ciutadans pagaran molt més del que paguen ara. Ja ho diu l’informe 
d’Intervenció; li ho diu; li llig el que la Sra. interventora li deia, i a mi què més em 
fa; volia llegir-li el que li diu la Sra. interventora que és que en la memòria 
formulada per vosté el dia 19 de juny, assenyala, “La proposta que es presenta 
modifica de forma significativa l’estructura i el contingut de l’ordenança actual, tot 
incorporant noves bonificacions potestatives i nous criteris d’aplicació a les 
bonificacions ja existents.” Afegix posteriorment, “les modificacions que s’han fet 
de l’ordenança actual, tenen per objectiu minorar el possible impacte econòmic que 
puguen tindre els nous valors cadastrals proposats per la ponència de valors.” 
D’acord? Això és una irresponsabilitat. I li dic, a mi què més em fa si vosté deixa 
igual el tipus impositiu, si el que fa és pujar el valor de la vivenda. Per tant, pagaré 
més IBI en definitiva. Això, li torne a repetir, és una irresponsabilitat, perquè sabent 
que van a entrar nous valors, no es redueix el tipus impositiu per pal·liar el que 
vertaderament serà un impacte negatiu a l’economia dels contribuents. Vostés 
podien baixar-ho fins al 0.4. Respecte de la bonificació a famílies pobres que han 
publicat a la premsa, ja ens agradaria Sra. Morell; però el que vostés estan plantejant 
és per a famílies nombroses. Per tant, per molt pobra que siga una família, si no és 
nombrosa, no vorà reduït el seu rebut. Torne a repetir-li, no enganye. Respecte a 
l’increment del 50% del rebut de l’IBI a cases permanentment deshabitades, no 
diuen de quina forma ho gestionaran; també li diu l’informe d’Intervenció que està 
fent-ho; i li ho llig també, que no m’ho invente. “La competència municipal per a la 
qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats, per la qual cosa s’haurà 
d’aprovar el més aviat possible, i en tot cas abans de la finalització de l’any, un 
reglament municipal que regule les assenyalades condicions per a la seua 
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qualificació com a desocupades.” Malament. Vostés tenen per costum fer la casa per 
la teulada.” 

 
� Sr. alcalde: “Vaja acabant, Sra. Escrivá. Se li ha acabat el temps.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Saben que això és del tot il·legal, que no es podrà aplicar, i 

que han de regular-ho convenientment per poder-ho fer. Però és que a més el motiu 
que han donat per paralitzar l’abonament de les cases.” 

 
� Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Se li ha acabat el temps. En el segon torn continua.” 
 
� Sra. Morell Gómez: “M’alegra Sra. Escrivá, que faça aqueixes interpretacions tan 

especials que fa vosté. Clar que l’última modificació de l’ordenança de l’IBI va ser 
l’any 2010, que per cert, governàvem nosaltres. És l’ultima modificació que es va 
fer de l’ordenança de l’IBI; que governàvem nosaltres, li torne a dir. Vosté m’acaba 
de llegir una providència del regidor Pi, d’una disminució del tipus impositiu de 
l’IBI; però és que la feina no es fa fent una providència. Això es queda en el cabet, i 
en la invenció, i en la imaginació de vosté quan governava. Perquè això no va anar a 
dictamen a cap Comissió d’Hisenda, Sra. Escrivá. I jo com sabia que vosté podia 
anar per ahí, li he tret l’ordre del dia, i li diré exactament quines són les 
modificacions d’ordenances fiscals que va proposar el regidor Pi, amb el Partit 
Popular al capdavant del govern; modificació d’ordenança fiscal escola infantil 
municipal; modificació de taxa del servei de recollida de fem, es va separar en dos 
rebuts, va ser en aqueix plenari; modificació d’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; no sé si s’ha 
confós amb això. Això no és IBI, són les plusvàlues; modificació d’ordenança fiscal 
de la taxa d’ús privatiu i aprofitament del domini públic; i ordenança fiscal de 
l’entrada de museus; això és la Comissió d’Hisenda de 15 de novembre, però en el 
plenari es va retirar. En cap moment. Només existeix en la seua imaginació 
modificar l’ordenança de l’IBI, i baixar el tipus impositiu del 0.91 al 0.90. Això 
existeix en la seua imaginació. Respecte a una altra cosa que vosté havia dit, de la 
ponència. Clar que hi ha una ponència. I vaig a dir, perquè jo també parle amb 
papers. Això és una acta del Ministeri d’Hisenda de 19 de setembre de 2012, recull 
una acta en què vosté va tindre una reunió el dia 25 d’abril de 2012. El cadastre li va 
comentar, i en l’acta es diu, i està ací l’acta, li va preguntar el Cadastre si tenia vosté 
interés a fer la ponència i la revisió cadastral per al municipi d’Oliva, per a l’exercici 
2014. Té cap problema si li lliga la resposta que vosté va donar, de l’acta? Val. 
Vosté va dir que tirara endavant, perquè estava contemplat en el pla d’ajust; i el pla 
d’ajust li recorde que el va votar, el va aprovar vosté, el Partit Popular, i no amb el 
suport, ni el recolzament de la resta de forces polítiques. I li torne a repetir que el 
Grup Socialista va votar en contra. Per tant, no em diga que jo no sé el que dic, ni 
que falte a la veritat, si li demostre el que vosté va dir. Per això, això 
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d’irresponsabilitat d’aplicar una ponència de valors, no entenc com ho pot ho pot dir 
vosté; perquè va ser el pla d’ajust el que proposa que s’aplique la ponència de 
valors. I clar que els valors van a l’alça.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “En fi. Jo la veritat és que cada dia estic més sorprés; sí, 

perquè estic sorprés de tantes coses. Si no haguérem estat ací en març de 2012 
debatent el pla d’ajut que va aprovar el Partit Popular, ara podríem callar, o dir que a 
la millor és veritat el que diu la portaveu del Partit Popular; si no sabérem, si no 
estiguérem les actes, podríem parlar d’això, si ens fallara la memòria. Però si un 
pensea i recorda en quines condicions es va aprovar el pla d’ajust, que gravava 
aquest ajuntament per als pròxims deu anys, i que vosté s’atrevesca encara a parlar 
de la pujada d’impostos, jo la veritat, escolte, de bona veritat, a mi em cauria la cara 
de vergonya; no assenyale ningú; a mi, em cauria la cara de vergonya. No assenyale 
ningú. Clar que sí, allí ho vam dir; en aqueix debat del pla d’ajust que vosté va 
aprovar, clar que vam dir que les vivendes a Oliva pagarien el doble en deu anys; 
clar que sí; però per què? Perquè vosté contemplava en aqueix pla d’ajust una 
pujada anual de 500.000 euros a través del cadastre, més el cinc per cent; tots els 
anys, per complir amb el pla d’ajust que vosté va aprovar. Que això és d’obligat 
compliment. D’obligat compliment; i vosté ho sap. Per tant, ara vosté va dient que si 
no li van permetre baixar impostos; no li vam permetre baixar els impostos, però sí 
que va saber pujar-los. I ausades que els va pujar; d’ací a deu anys estarem pagant 
impostos a l’alça, evidentment, gràcies a vosté i el seu grup polític. I això està ahí; 
total és tan fàcil com agarrar les actes dels plenaris, vore aqueix famós plenari del 
pla d’ajust, i vore qui és el qui va votar, i en quines condicions es va votar a favor 
del pla d’ajust, i què és el que posava que s’havia de complir en els pròxims deu 
anys. A banda de la pujada d’impostos i taxes municipals, hi havia altres 
inspeccions, i etcètera, etcètera, que l’única cosa que feien era minorar o deixar més 
escarransides les butxaques dels ciutadans d’Oliva. Això, qualsevol ciutadà dels qui 
estan ací pot tirar mà a aqueixes actes dels plenaris i vore qui diu la veritat o qui està 
faltant al a veritat una vegada més. És evident que vosté no està en condicions de 
parlar de cap baixada d’impostos per part seua; i tot el contrari, perquè vosté ha 
demostrat, durant els tretze mesos que ha estat, no tindre cap voluntat de baixar 
impostos. L’única cosa que ha fet ha sigut pujar-los; i a més, vosté ha tingut el 
temps per modificar les ordenances, durant tretze mesos si haguera tingut voluntat 
de baixar aqueixos impostos, i no ho ha fet. Això d’una previsió. No. El moviment 
es demostra caminant. Per això estan les modificacions; es fan propostes de 
modificació de l’ordenança fiscal per a baixar els impostos. Però no. Això que van 
fer una previsió; tots els dies en fem de previsions. Però la realitat és que moltes 
vegades moltes d’elles no arriben a bon port. No. tot el que no siga documentat i 
plasmat en paper, això no val absolutament per a res.” 
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� Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Se li ha acabat el temps” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “I vostés, durant tretze mesos no han fet més que pujar 

impostos, i deixar aquest ajuntament endeutat, hipotecats els ciutadans d’Oliva 
durant deu anys. Gràcies al seu pla d’ajust que va aprovar.”  

 
� Sra. Pastor Bolo: “Bé; jo ja no sé ni per on continuar, però bé, vaig a vore. El pla 

d’ajust demanava que es complira l’economia; per què, perquè algú ha gestionat 
malament. Siga qui siga. El resultat que el ciutadà estiga pagant el fem duplicat, del 
rebut de la contribució en 2015 parlarem, són els qui han gestionat aquest 
ajuntament; siga el color que siga. El ciutadà l’hem d’ajudar. El que no podem fer és 
estar ací tu has fet, jo he fet. El ciutadà no pot viure. És un pla d’ajust que s’havia 
d’aprovar; és a dir, des de dalt allí es tenia el pla d’ajust. El PP el va aprovar en el 
seu moment, perquè estava. Qui ha gestionat? Ha manat el PP, ha manat el PSOE, 
ha manat el Bloc, i ací senyors no ens podem esclarir. No tenim un duro. Tenim 
edificis tancats; no els podem obrir. Els pares paguem pintures a les escoles. No 
podem ni podar els arbres. Què fem? Treballem; l’única cosa que hem de fer és 
treballar. I jo li dic a la Sra. regidora Ana morell, que el cinc per cent, vosté el pot 
fer perquè està aqueixa revisió del valor cadastral, que crec que són –si dic cap 
barbaritat em corregeix vosté– en quinze anys no s’ha fet. La llei diu que fins a deu. 
Pot ser? Portem quinze anys. Des del 97. Amb la qual cosa s’ha de fer, o sí, o sí. 
Reduïm aqueix cinc per cent, però tranquils ciutadans, que vindrà per l’altre costat.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement volia fer una puntualització d’una cosa que s’ha 

explicat, i que si no s’entén bé pot portar a algun error considerable. La modificació 
dels valors cadastrals, que dóna un valor cadastral total de cada immoble, i valor 
cadastral total de la ciutat, que això és la base imposable, no és exactament la base 
liquidable que apareix en els rebuts de l’IBI de naturalesa urbana o rústica que reben 
els ciutadans; perquè aqueixa base liquidable s’aplica com a conseqüència d’un 
increment d’un deu per cent anual des de l’any anterior; és a dir, que quan s’aplicarà 
el total del valor cadastral serà en l’any 2023, no en l’any 2014. L’any 2014 el que 
hi haurà serà un increment del deu per cent respecte de l’any anterior, del 2013. I 
que com recordem hi havia una normativa de decret del govern central, del Sr. 
Rajoy, que obligava a incrementar un deu per cent l’IBI de naturalesa urbana, es 
voran pràcticament equilibrats els rebuts de 2013 i els de 2014; com a conseqüència 
d’això. Perquè la base liquidable no és igual que la base imposable. No s’ha de 
confondre aqueix aspecte. I per tant aqueixa introducció serà gradual al llarg del 
temps; i la voluntat d’aquest govern és anar corregint cada any en el tipus impositiu 
la recaptació, per complir estrictament amb el que marca el pla d’ajust; i poder 
donar compliment a això sense cap intenció de recaptar més del que ens obliga el 
pla d’ajust, regulant-ho a través del tipus impositiu cada any.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc vull acabar el que estava dient abans, que no 

he acabat, i era que vostés pensen penalitzar l’abandonament de les cases, i resulta 
ser una clara mostra de la incapacitat de gestionar a nivell urbanístic, i en això 
m’adreçaria a vosté, Sr. Canet, haurien de ser les cases rehabilitades, que 
beneficiarien als barris i als veïns. De què li serveix a un veí del barri del Pinet, com 
han anunciat en premsa, que una casa en estat d’abandonament pague el doble 
d’IBI? Doncs de res. Per què? Perquè continuen estant abandonades, amb ocupes, 
ruïnoses, i incomodant els veïns. Però ací es recaptarà. Ara vull continuar 
contestant-los. I li dic una cosa Sra. Morell, és vosté molt jove per a utilitzar aqueix 
to sarcàstic, burlesc, que denota molt poc respecte; molt poc respecte i falta 
d’arguments, Sra. Morell, molta falta d’arguments. Mire, Sr. Canet, vostés pensen 
revisar cada any el tipus impositiu; sí, sap quan es revisaran? El 2015. Quan les 
arques les tinguen un poc més plenes al 2014. Sap per què? Perquè aniran de cara a 
una campanya; aleshores hi hauran de fer tot bo de cara als ciutadans; hauran de fer 
la venda, que vostés estan acostumats a fer. I a vosté, Sra, Morell, el Sr. Fuster, el 
seu company, ha dit que vostés han arribat, i el seu propòsit des que han arribat era 
rebaixar impostis i fer-ho tot bo. Jo no sé per què no ho han fet aquestos anys enrere. 
És que és vergonyós el que està dient. Es pensa que acaba d’aterrar, que acaba de 
nàixer ací; porten molts anys; vuit anys governant o nou anys governant; per ant, no 
es burle del ciutadà. Deixe de burlar-se. I a més vull dir-li que a mi m’agradaria 
haver sigut un equip de govern que arribara a aquest ajuntament, i que no haguera de 
fer un pla d’ajust. Sap de què va ser conseqüència aqueix pla d’ajust? Conseqüència 
del desastre descomunal que vostés van deixar. Això va ser el pla d’ajust que vam 
haver de fer. Per suposat. D’acord? Però el pla d’ajust no contemplava aqueixa 
exageració que vosté està dient. Aqueix exageració, vosté ara està camuflant-la i 
pintant-la. Per de totes formes, no passa res; si els rebuts s’han de girar, i el ciutadà 
els vorà. Així doncs, deixe d’intentar enganyar, i deixe les coses molt clares. Pense 
que la Sra. Yolanda Pastor, he de donar-li l’enhorabona, que ha fet una exposició 
molt clara i molt comprensible, a més de molta veritat. I una altra cosa vull dir-li, 
que m’agradaria fer-li la pregunta, o al Sr. interventor accidental, o a la Sra. 
secretària, el pla d’ajust, perquè puguera ser efectiu, va haver de ser aprovat per 
majoria absoluta; per majoria absoluta. D’acord? I no diga um, um, um, que és de 
mala educació. D’acord? Va ser aprovat per majoria absoluta. I recorde una reunió 
de portaveus a què els vaig convocar, per explicar-los el que passava; i si estiguera 
la Sra. interventora, Marta Milvaques, ho explicaria; i si no, el Sr. Agustí, 
possiblement, si pot, que hi explique. D’acord? Així dons, jo pense que ja està bé de 
burlar-se de la gent.” 
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� Sra. Morell Gómez: “Sra. Escrivá, és que li ho he dit diverses vegades; busque 

l’acta d’aprovació del pla d’ajust. Busque-la. Si acabem d’aprovar una modificació 
de les votacions, perquè ens havien posat abstenció i vam votar en contra; com diu 
que requeria majoria absoluta, Sra. Escrivá? Per favor s’ho revisa, no cal que tornem 
a parlar d’això. A la Sra. Pastor sí que volia dir-li que en la Comissió d’Hisenda el 
portaveu, Blai Peiró, va fer una série de preguntes, qüestions; se li va donar 
contestació a totes. No sé per què ha dit que ha faltat algunes coses per contestar; se 
li va contestar a totes. Suggeria per exemple, si em dóna permís, aparegueren 
algunes bonificacions; li vaig contestar que per llei no podien aparéixer aqueixes 
bonificacions, perquè per llei no es recull que aqueix tipus de col·lectiu es puguera 
acollir. Li vaig contestar a tot. Respecte a esforços, a qui ha pujat i qui no ha pujat, 
és veritat que el pla d’ajust, l’aprovara qui l’aprovara, se li ha de donar compliment. 
I això és veritat. Respecte a esforços de l’ajuntament, aquest ajuntament ha fet 
molts, molts esforços per ajudar als qui menys tenen. Torne a recordar-ho perquè 
crec que és important. Vam incrementar les ajudes d’emergència social, de 14.000 
euros que n’hi havia vam incrementar a  24.000 euros, i a 52.200 euros que hi ha en 
l’actualitat. Vam donar assessorament pel tema dels desnonaments, i hem paralitzat 
tots els desnonaments que hi ha a Oliva; tot està paralitzat. El menjador social que 
pagarà la diputació, i que l’ajuntament assumirà la part que diputació no es farà 
càrrec, i no deixarem cap xiquet a Oliva que no puga anar al menjador social. 
També l’esforç el farà l’ajuntament. Un pla d’ocupació, que l’any passat vam 
incorporar 50.000 euros; enguany tornem a posar 50.000 euros; i si s’ha de tancar un 
edifici municipal per donar servei i ajudar els més necessitats, no patesca, que 
aquest govern abans tanca un edifici públic municipal que deixar les criatures i les 
persones sense donar-los el servei. Això ho tenim clar. Respecte a l’ordenança, em 
xoca que en vindre ací tot és queixar-se; però els he donat a totes les forces 
polítiques participació. Vaig repartir la documentació i la proposta abans de la 
Comissió  d’Hisenda, abans del moment legal de donar la documentació, perquè 
quan anàrem a la Comissió d’Hisenda totes i cadascuna de les forces polítiques 
proposaren el que vulgueren, perquè és una ordenança molt important i requereix 
del consens del màxim de forces polítiques; és importantíssim. Qui en va fer, en va 
fer; i qui no, el Partit Popular no en va fer cap, i va dir allí que no anava a fer-ne cap. 
Aleshores, almenys un poc més de consciència. I si volien millorar-la el moment era 
la Comissió d’Hisenda, i almenys fer  alguna proposta. Continuem pensant, i el 
regidor portaveu de Bloc-Compromís ja ho ha dit, el tipus impositius aniran a la 
baixa; en 2014, encara que en general no s’incrementarà els diners, ni la tributació 
per al 2014; i en els anys posteriors baixaran els tipus impositius per donar 
compliment al pla d’ajust.” 
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El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen emés per la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, per majoria, amb el vot favorable dels 
regidors Sr. Fuster Mestre, 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 (10 vots a favor: 5 del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva, i 5 del Grup Bloc-Compromís), els vots en contra dels regidors Sra. 
Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. 
Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 vots en contra del Grup 
Partit Popular), i amb l’abstenció dels regidors Sra. Pastor Bolo i Salazar Cuadrado (2 
abstencions: 1 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), acorda: 
 
Primer.- Derogar l’actual ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. 
 
Segon.- Aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles amb la 
redacció que tot seguit s’indica: 
 

“ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Article 1r. Disposicions generals. 
1. D'acord amb allò que preveu l'article 59, en relació amb l'art. 15.2, tots dos del Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i normes complementàries, s'estableix com a tribut directe de caràcter real 
l'impost sobre béns immobles, regulat pels articles 60 i següents de l’esmentat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

2. A més, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o 
complementàries dictades per tal de desplegar la normativa assenyalada. 

 

Article 2n. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la titularitat dels drets següents sobre els béns 

immobles rústics i urbans, i sobre els immobles de característiques especials: 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 

que es troben afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que corresponga d'entre els definits en l'apartat anterior per 
l'ordre establert, determinarà la no subjecció de l'immoble a la resta de modalitats que hi 
estiguen previstes. 

3. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles urbans i de béns 
immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari. 

4. En el cas que un mateix immoble es trobe localitzat en distints termes municipals, 
s'entendrà, a efectes d'aquest impost, que pertany a cadascun d'ells per la superfície que 
ocupe en el respectiu terme municipal. 

5. No estan subjectes a l'impost: 
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a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres, i els béns del domini públic marítim 
terrestre i hidràulic, sempre que siguen d'aprofitament públic i gratuït. 

b) Els béns següents propietat dels municipis en què estiguen enclavats: 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l'ajuntament, excepte quan es tracte d'immobles cedits a tercers per mitjà de 
contraprestació. 

- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers per mitjà de 
contraprestació. 

 

Article 3r. Subjecte passiu. 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques, i les entitats 

a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que tinguen la titularitat del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d'aquest 
impost. 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent el qui haja de satisfer el major 
cànon. 

2. El que disposa l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte 
passiu de repercutir la càrrega tributària suportada, conforme a les normes de dret comú. 
L'ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'impost en els que, tot i no reunir 
la condició de subjectes passius de l'impost, facen ús per mitjà de contraprestació dels seus 
béns demanials o patrimonials. 
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la 
part de la quota líquida que els corresponga, en proporció als cànons que hagen de satisfer 
cadascú. 

3. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seues respectives 
participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el 
Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals, 
en tot cas. 

 
Article 4t. Exempcions. 
Les exempcions són les que es recullen en l’article 62 de la TRLRHL. 
1. Estaran exempts els immobles següents: 

a) Els que siguen propietat de l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals 
que estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i 
penitenciaris, així com els de l'estat afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 
c) Els de l'església catòlica, en els termes previstos en l'acord entre l'estat espanyol i la 

Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els 
respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la 
Constitució. 

d) Els de la Creu Roja espanyola. 
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e) Els immobles a què siga d'aplicació l'exempció, en virtut de convenis internacionals en 
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seua 
representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals siga la fusta o el 
suro, sempre que la densitat de l'arbratge siga la pròpia o normal de l'espècie que es 
tracte. 

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos 
terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magatzems, o qualsevol altre servei 
indispensable per a l'explotació d’aquestes línies. No estaran exempts per consegüent, 
els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a 
vivendes dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions de fàbriques. 

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 
a) Els béns que es destinen a l'ensenyança per centres docents acollits, totalment o 

parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyança 
concertada. Aquesta exempció haurà de ser compensada per l'administració competent. 

b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interès 
cultural, per mitjà de Reial Decret, en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre 
General, a què es refereix l’article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, 
així com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena 
d’aquesta Llei. 
Aquesta exempció no abastarà a qualssevol classes de béns urbans, ubicats dins del 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment 
integrats en ells, sinó exclusivament als que reunisquen les condicions següents: 
• En les zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 

l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 

• En llocs o conjunts històrics, els que compten amb una antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguen inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al 
Desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, 
com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny. 

• L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la 
data de sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu. Això no obstant, quan el 
benefici fiscal se sol·licite abans que la liquidació siga ferma, es concedirà si en la 
data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudi. 

c) Les superfícies de les muntanyes en què es realitzen repoblacions forestals o 
regeneració de masses arborades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics 
aprovats per l'administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze 
anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n realitze la 
sol·licitud. 

3. Centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguen directament afectes al 
compliment de les finalitats específiques dels referits centres. 
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4. L'Ajuntament, basant-se en el que preveu l'article 62.4 del TRLHL, en raó de criteris 
d'eficiència i economia en la gestió de recaptació de l'impost, estableix l'exempció dels 
immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no supere la quantia de sis euros (6 €), 
a l'efecte de la qual es prendrà en consideració, per als rústics, la quota agrupada que resulte 
del que preveu l'apartat 2 de l'article 77 de l'assenyalada Llei. 

 

Article 5é. Base Imposable. 
La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, 
que es determinarà, notificarà, i serà susceptible d'impugnació conforme al que disposen les 
normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 

Article 6é. Base Liquidable. 
1. La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar, si és procedent, en la 

imposable, la reducció a què fa referència els articles següents. 
2. La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els procediments de 

valoració col·lectiva. La dita notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada 
mitjançant la indicació del valor base corresponent a l’immoble, així com dels imports de 
dita reducció i de la base liquidable del primer any de vigència del nou valor cadastral en 
aquest impost. 

3. En els procediment de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà 
competència de la Direcció General del Cadastre i recurrible davant els Tribunals 
Econòmics Administratius de l’Estat. 

 

Article 7é. Reducció en la base imposable. 
1. La reducció en la base imposable és aplicable als béns immobles urbans i rústics que 

estiguen en algunes d’aquestes dues situacions: 
a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incremente, com a conseqüència de 

procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de: 
- L’aplicació de la primera ponència total de valors aprovada després de l’1 de gener 

de 1997. 
- L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aproven una vegada 

transcorregut el període de reducció que estableix l’article 68.1 del TRLRHL. 
b) Immobles situats en municipis per als quals s’haja aprovat una ponència de valors que 

haja donat lloc a l’aplicació de la reducció que preveu el paràgraf a) anterior i el valor 
cadastral dels quals s’altere, abans de finalitzar el termini de reducció, per alguna de les 
causes següents: 
• Procediments de valoració col·lectiva de caràcter general. 
• Procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial. 
• Procediments simplificats de valoració col·lectiva. 
• Procediments d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, 

compensació de discrepàncies i inspecció cadastral. 
2. Aquesta reducció s’aplica d’ofici sense que calga que els subjectes passius de l’impost ho 

sol·liciten prèviament, i no dóna lloc a la compensació que estableix l’article 9 TRLRHL. 
3. La reducció que estableix aquest article no s’aplica respecte de l’increment de la base 

imposable dels immobles que resulte d’actualitzar-ne els valors cadastrals per aplicació dels 
coeficients que estableixen les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
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Article 8é. Valor base de la reducció. 
El valor base és la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a l’entrada en vigor del 
nou valor cadastral, excepte si concorren les circumstàncies següents: 
a) Per als immobles en què s’hagen produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral 

abans de la modificació del planejament, o de l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en 
vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les quals es refereix 
l’article 67 TRLRHL, i encara no se n’haja modificat el valor cadastral en el moment de 
l’aprovació de les alteracions, el valor base ha de ser l’import de la base liquidable que 
d’acord amb les alteracions esmentades corresponga a l’exercici immediatament anterior a 
l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals per aplicar a aquests béns la ponència de 
valors anterior a l’última aprovada. 

b) Per als immobles a què es refereix l’article 67, a l’apartat 1.b).4t del TRLRHL, el valor base 
és el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la 
Direcció General del Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de 
dividir el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa classe del municipi 
inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants d’aplicar la nova 
ponència de valors. 
En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la 
ponència de valors corresponent, la Direcció General del Cadastre ha de fer públics el valor 
cadastral mitjà de tots els immobles de la classe de què es tracte inclosos en l’últim padró 
del municipi i el valor cadastral mitjà resultant d’aplicar la nova ponència, abans d’iniciar 
les notificacions dels valors cadastrals. Els anuncis d’exposició pública d’aquests valors 
mitjans es publiquen per edictes en el Butlletí Oficial de la Província, amb indicació del lloc 
i el termini, que no ha de ser de menys de 15 dies. 
Així mateix, aquest valor base es fa servir per als immobles que s’hagen de valorar una altra 
vegada com a béns de classe diferent de la que tenien. 

 
Article 9é. Còmput del període de reducció en casos especials. 
1. En els casos que preveu l’article 67, apartat 1.b).1r del TRLRHL, s’inicia el còmput d’un 

nou període de reducció i s’extingeix el dret a aplicar la resta de la reducció que s’estiga 
aplicant. 

2. En els casos que preveu l’article 67, apartats 1.b).2n, 3r i 4t del TRLRHL, no s’inicia el 
còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats 
pren el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi. 

 
Article 10é. Durada i quantia de la reducció. 
1. La reducció s’aplica durant un període de nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels 

nous valors cadastrals, sense perjudici del que disposa l’article 70 TRLRHL. 
2. La quantia de la reducció és el resultat d’aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els 

immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a 
cada immoble. 

3. El coeficient reductor té el valor de 0,9 el primer any de la seua aplicació i va disminuint en 
0,1 anualment fins a desaparèixer. 
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4. El component individual de la reducció, en cada any, és la diferència positiva entre el nou 
valor cadastral que corresponga a l’immoble en el primer exercici de la seua vigència i el 
seu valor base. 
Aquesta diferència es divideix per l’últim coeficient reductor aplicat quan es donen els 
supòsits de l’article 67, apartat 1.b).2n i b).3r, del TRLRHL. 

 
Article 11é. Valoració i reducció en els immobles rústics. 
Als immobles rústics valorats conforme a allò dispost en l'apartat 1 de la disposició transitòria 
primera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovada per Reial Decret Legislatiu 
1/2004, de 5 de març, se’ls aplicarà la reducció assenyalada anteriorment. Aquesta reducció 
s'aplicarà únicament sobre la primera component del valor cadastral, d'acord amb allò que s'ha 
descrit en l'esmentada disposició transitòria primera. 
A l’efecte, el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre 
la primera component del valor cadastral d'immoble en el primer exercici de la seua vigència i 
el seu valor base. 
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar l’esmentada primera component del valor 
cadastral de l'immoble pel coeficient d'1. 
 
Article 12é. Tipus de gravamen i quota. 
1. De conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, el tipus de gravamen serà: 
a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana, 0.91 per cent. 
b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica, 0,50 per cent. 
c) En el cas que es tracte d’immobles de característiques especials: 

- Autopistes, carreteres i túnels de peatge: 1,3 per cent. 
- Resta de categories de bens immobles de característiques especials: 0.95 per cent. 

2. La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen a què es refereix el paràgraf anterior. 

3. La quota liquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions 
previstes en les lleis i en aquesta ordenança. 

4. L’Ajuntament d’Oliva estableix un recàrrec, del 50% de la quota líquida de l'impost, per 
aquells immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, amb 
l’objectiu de potenciar l’ocupació dels immobles i evitar l’estat de deixadesa i 
abandonament d’alguns immobles actuals i que està produint un perjudici i un 
deteriorament de l’entorn i dels barris. L’Ajuntament en base a l’article 77.5 del TRLRHL, 
desenvoluparà, en breu, un reglament municipal on es determinarà els criteris que marcaran 
els immobles d’ús residencial per a la seua qualificació com a desocupats. 

 
Article 13é. Bonificacions. 
1. Bonificació a les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària. 

Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que ho 
sol·liciten els interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constituïsquen 
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, 
tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del 
seu immobilitzat. 
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El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a 
aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua finalització, sempre que durant 
aquest temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectives, i sense que, en cap 
cas, puga excedir de tres períodes impositius. 
Per a gaudir de la bonificació establerta en l'apartat anterior, els interessats hauran de 
complir els requisits següents: 

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracte, la qual 
cosa es farà per mitjà de certificat del tècnic director competent, visat pel col·legi 
professional. 

b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual cosa es farà per mitjà de la presentació dels estatuts de la societat. 

c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual 
cosa es farà per mitjà de certificat de l'administrador de la societat. 

d) Comunicació de la/les referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre els qual van a realitzar-
se les obres. 

2. Bonificació a les vivendes de protecció oficial. 
a) Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota integra de l'Impost, durant els tres 

períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de 
protecció oficial, i les que resulten equiparables a aquestes, conforme a la normativa de la 
respectiva comunitat autònoma. La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual 
podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes 
impositius de durada d’aquesta i produirà efectes, si és procedent, des del període impositiu 
següent a aquell en què se sol·licita. 
Aquesta bonificació no és acumulable amb l’establerta a l’apartat 1 d’aquest mateix article. 

b) L’Ajuntament, en virtut d’allò que preveu l’article 73.2 del TRLRHL, estableix l’ampliació 
del termini per a poder gaudir de la bonificació prevista en la llei relativa a les vivendes de 
protecció oficial (així com les equiparables, d’acord amb la normativa de la Comunitat 
Valenciana) durant un termini de tres anys, en els següents termes: 

Primer any , una bonificació del 40% 
Segon any, una bonificació del 30% 
Tercer any, una bonificació del 20% 

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la en 
qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquesta 
bonificació i produirà efectes, si és el cas, des del període següent a aquell en què se 
sol·licite. 
El Departament de Gestió Tributària comprovarà d'ofici que el subjecte passiu no és deutor 
de la Hisenda Municipal en la data de presentació de la sol·licitud. Si hi ha deutes pendents 
en període executiu no procedirà la concessió d’aquest benefici fiscal. 

3. Bonificació a les cooperatives agràries. 
Tindran dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra i, si és procedent, del 
recàrrec de l'impost a què es refereix l'article 153 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els béns 
rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes 
establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, Llei sobre Règim Fiscal de les 
Cooperatives. 
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4. Bonificació a les famílies nombroses. 
Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l'impost corresponent a la seua vivenda 
habitual, els subjectes passius que tenint la condició de titulars de famílies nombroses en la 
data de meritació corresponent al període impositiu d'aplicació, quan el valor cadastral de 
l’immoble no supere els 180.000 euros. 
A aquest efecte s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d’ús residencial 
destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i 
la seua família, en la qual hauran de figurar empadronats tots els membres de la família 
nombrosa en la data de meritació de l’impost. 
La quantia d’aquesta bonificació dependrà: 
• De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat superior al 33%.  
• Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família 

nombrosa, dividits entre el nombre dels seus membres, no superen els següents llindars 
en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual de 14 
pagues que es publique cada any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat: 

 
Tipus de família nombrosa TRAM D’INGRESSOS 

(Ingressos unitat 
familiar/nombre membres) 
 

Amb un, o més 
membres, amb 
discapacitat superior al 
33% 

Supòsit general 

100% de l’IPREM 10% 
70% de l’IPREM 30% 20% 
60% de l’IPREM 40% 30% 
40% de l’IPREM 70% 60% 
10% de l’IPREM 90% 80% 

 
Documentació a aportar: 
• Autorització perquè l’Ajuntament d’Oliva obtinga de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària les dades necessàries per a determinar els rendiments íntegres percebuts per 
la unitat familiar. 

• Certificat de rendes dels membres de la unitat familiar minusvàlid/s, expedit per 
l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

La bonificació haurà de sol·licitar-se abans de la finalització de l’any en què haja de tindre 
efecte i sols es podrà aplicar a una vivenda per cada títol de família nombrosa. 
Els beneficis establerts anteriorment aplicables a vivendes de protecció oficial i a titulars de 
famílies nombroses en són excloents. 

5. Bonificació per aprofitament d’energia solar. 
Tindran dret a una bonificació del 20% en la quota íntegra de l'impost durant els tres 
períodes següents al de la instal·lació, els immobles que sense estar obligats per la legislació 
aplicable hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 
provinent del sol (energia solar). 
Per a tindre dret a aquesta bonificació caldrà que els sistemes d’aprofitament elèctric de 
l’energia provinent del sol instal·lats en la vivenda disposen d’una potència mínima 
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instal·lada de 5Kw. En qualsevol cas, una vegada aplicada la bonificació sota la quota 
integra, l’import màxim de la bonificació no excedirà de 200 euros. 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, que podrà formular-la en qualsevol 
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius d’aquella i produirà efectes, si 
és el cas, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, acreditant el 
certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia 
solar tèrmica o elèctrica. 
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol siguen obligatòries d’acord amb la normativa 
específica en la matèria. 
Els beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança són incompatibles entre si, de forma que, 
sobre una mateix liquidació només podrà aplicar-se’n una d’elles. 

 
Article 14é.- La present Ordenança començarà a aplicar-se en l'exercici de 2014, i seguirà en 
vigor en exercicis successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació. 
 
Tercer.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició 
del mateix en el tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que consideren oportunes. 
 
Quart.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Cinqué.- Facultar a la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
VUITÉ. 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. 1.884, de 
data 28 de maig de 2013, fins el Decret núm. 2.179, de data 21 de juny de 2013, ambdós 
inclosos. 
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NOVÉ. DONAR COMPTE DICTAMEN CI DE FELICITACIÓ – AGRAÏMENT 
A MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, de 
la sessió ordinària del dia 11 de juny de 2013, que és del següent tenor literal: 
 

“2. Felicitació - agraïment a membres del Cos de la Policia Local. 

 
Seguidament es dona compte de la proposta d’agraïment públic als membres del Cos de la 
Policia Local que, van intervindre el passat dia 16/05/2013 en els fets ocorreguts en el incendi 
de la vivenda del carrer Castellar nº 8 d’aquesta ciutat. 
 
De conformitat amb la proposta presentada pel Sr. Intendent Cap de la Policia Local, es 
sol·licita que pel Ple de l'Ajuntament d'Oliva es procedisca a agrair als membres del Cos de la 
Policia Local: Sr. José Manuel Alemany Sanchez, Sr. Manuel Llorca Verdú, Sr. Miguel Angel 
Arcos Martínez, Sr. Daniel Malonda Esteve, Sr. David Expósito Orengo, Sr. Salvador 
Chamorro Mena i Sra. Maria Dolores Soria Mestre per la seua actuació en el incendi de la 
vivenda emplaçada en la C/ Castellar núm. 8 el dia 16 de maig del 2013, on els Policies Locals 
van haver de posar la seua vida en greu risc, per a poder rescatar els habitants de la vivenda 
incendiada i a la persona que va quedar atrapada en la terrassa de l'edifici. 
 
Els membres de la Comissió Municipal Informativa de Governació, previ el estudi i deliberació 
i per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent: 
 
Primer.- Que pel Sr. Alcalde es felicite i  agraisca públicament l'actuació dels membres del Cos 
de la  Policia Local Srs: 

1. José Manuel Alemany Sánchez 
2. Manuel Llorca Verdu. 
3. Miguel Angel Arcos Martínez 
4. Daniel Malonda Esteve 
5. David Expósito Orengo 
6. Salvador Chamorro Mena 
7. Maria Dolores Soria Mestre 

per la seua actuació en el incendi de la vivenda, del Carrer Castellar nº 8, el passat dia 16 de 
maig de 2013, en que van participar en el rescat de les persones que habitaven la vivenda i a una 
persona que va quedar atrapada en el terrat. 
 
Segon.- Donar trasllat de la resolució de felicitació als interessats, i al Departament de RR.HH 
per a constància en l’expedient personal. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament per a coneixement i efectes corresponents.” 
 
La corporació municipal en queda assabentada. 
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DESÉ. ASSUMPTES I COMUNICACIONS OFICIALS. 
 
La Sra. secretària informa de les comunicacions oficial rebudes: 
 
• Registre d’Entrada núm. 07533, de 13 de juny de 2013. Escrit del Tribunal de 

Comptes que comunica que en relació a les diligències prepocessals núm. 62/12, que 
la Fiscalia va incoar per determinar si concorrien circumstàncies precises per al 
plantejament  d’alguna pretensió de responsabilitat comptable referida a l’informe 
de fiscalització sobre diversos aspectes de l’activitat econòmica financera de 
l’Ajuntament d’Oliva, exercici 2009, elaborat per la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, amb data 10 de juny de 2013 s’ha arxivat. 

 
• Registre d’Entrada núm. 06714, de 28 de maig de 2013. Escrit del Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana, que comunica que s’ha declarat ferm i 
subsistent la Resolució que ha posat fi al recurs contenciós administratiu 
procediment ordinari 55/2013, contra l’aprovació definitiva del pressupost 
municipal general; s’ha declarat caducat el recurs per no haver formalitzat la 
demanada per part de la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz. 

  
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “L’altre plenari ja ho vam fer, i ens agradaria esclarir, 

respecte al Tribunal Superior de Justícia, del pressupost de 2012, que podrien 
argumentar-ho i dir-ho tot; perquè aquest grup polític li va comunicar al TSJ i li va 
dir 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 
aquest principal per al substent de la demanda, mitjançant aquest escrit es desisteix 
del present procediment. S’adjunta la resolució a què es fa referència.” És a dir, 
vostés no complien el principi d’estabilitat pressupostària quan van portar el 
pressupost. Aquest grup polític ho va portar al TSJ i quan vostés van socors, 
rectifique, nosaltres vam comunicar al Tribunal que bé, que ja l’havien complit; el 
van complir el 25 d’abril en el plenari. Per tant, no diga que no perquè és així. Però 
aquest grup polític volia donar compte de més coses que han vingut, i és una altra 
sentència del jutjat; no sé si vostés recordaran aquella modificació, o ampliació de 
crèdit; modificació pressupostària on s’augmentaven 100.000 euros per a Aigua 
Blanca.” 

 
� Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.  Estem comentant els punts dels quals s’ha donat 

compte.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Però és que n’hi ha més per a donar compte que vostés 
estan ocultant-los, i m’agradaria, com els tinc ací, donar-los.” 

 
� Sr. alcalde: “No s’està ocultant cap cosa.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No? Doncs els tinc ací.” 
 
� Sr. alcalde: “Quan arriben les sentències, com aquesta, es donarà compte en aquest 

plenari, com cal. Ja se li va explicar, per part de la secretaria en el seu dia. Estem 
debatent els punts dels quals s’ha donat compte. Si parla dels punts dels quals s’ha 
donat compte, pot fer-ho; i si no, li hauré de retirar la paraula.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Bé. Jo ja he esclarit sobre aqueix punt; i si els altres, jo ja sé 

que han arribat ací, no volen donar compte, ja en donaran quan siga.” 
 
� Sra. Morell Gómez: “És fer un aclariment. Una altra vegada es tornen a dir 

barbaritats. El 25 d’abril de 2013 s’estudia l’estabilitat sobre el pressupost prorrogat 
de 2013; i el que es porta a impugnació és el de 2012. És a dir, s’informa sobre el 
pressupost prorrogat per a 2013. No té res a vore amb l’exercici 2012, que ja està 
finalitzat. Era una matisació.” 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sra. Pastor Bolo: “En primer lloc faré una pregunta, que és la següent; es pot evitar 

que els camions que no vinguen com a destinació a Oliva hagen de passar per 
davant de Ronda del Rebollet, col·legi Hort de Palau, institut Gregori Maians, Roís 
de Corella, i Lluís Vives per travessar el poble? És a dir, el que fan els camions és 
evitar passar per la N-332, desfent-nos els carrers, voreres, etc. si puguérem fer 
alguna cosa al respecte. Una altra pregunta és que si és possible arreglar el tram de 
vorera situat entre l’escola de l’Hort de Palau fins a l’altura del pas de vianants front 
al Tropical. Sé que és una Unitat d’Actuació de Somopar, això tardarà molt; amb la 
qual cosa tenim els xiquets que passen tots els dies per anar a escola, per vore si 
aqueix tram de vorera el podríem arreglar. I per finalitzar, l’últim prec és que aquest 
cap de setmana hem tingut la Fira Gastronòmica, que ha sigut un èxit; èxit també la 
primera trobada canina, els carretons un èxit també, tot el que han preparat les 
nostres associacions han demostrat que es valen un deu. Per tant el prec és el 
següent; demanaria que en futures edicions de la fira es comptara igual o més amb 
les associacions del nostre poble, ja que han demostrat que són els millors; i demane 
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que es faça una valoració seriosa des de la Regidoria de Festes, del mal resultat de la 
resta de fira que forma part de l’ajuntament.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Referent a una proposta que em va fer el Sr. Canet, jo no sé; 

m’agradaria que m’exlicara per què ara vosté que governa no la fa complir. I em 
deia que s’iniciara un nou expedient de suplement de crèdit, en els mateixos termes 
que l’expedient que la justícia ens ha donat la raó. Aqueix que abans no ens han 
deixat mostrar, on el Grup Socialista va denunciar aqueix suplement de crèdit que va 
fer el Partit Popular, 100.000 euros per a Aigua Blanca, i que per extensió també va 
denunciar als seus companys ara de govern, perquè la vam votar tots a favor, i que el 
jutjat ens ha donat la raó. I m’agradaria Sr. Canet, aqueix escrit que vosté va adreçar 
com a membre de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals del Grup Bloc-
Compromís, no sé ací el que posa, que es fera un altre suplement de crèdit en els 
mateixos termes que aqueix, amb la finalitat d’executar aquelles unitats d’obra 
executades de forma deficient i que hauran de repassar-se o reconstruir-se, a 
conseqüència d’un funcionament anòmal de la direcció facultativa. I ja que estava 
un informe de TAG, i afirma que hi havia un sobrecost i era imputable al mateix 
ajuntament. Jo no sé per què no li diu a la Sra. Morell, la seua companya d’Hisenda, 
que contemple aqueixes partides. I ja m’agradaria respecte a aqueixa sentència que 
hem guanyat i que el Grup Socialista, a més segons diu la jutgessa, li imposa les 
costes processals, a més passen per sobre de la justícia, perquè tenen igual, i en 
premsa diuen, “El Partit Socialista per la seua banda insisteix que l’ajuntament no 
pot destinar fons propis sinó que han de ser els propietaris els qui paguen les obres 
inconcluses”. Sr. Canet, vostés són socis, són amics de govern. Vosté permetrà això 
sabent el que sap i el que deia abans? És una pregunta que m’agradaria que ens 
constestara. I com que el Sr. alcalde tampoc ha volgut en l’altre apartat que diguera, 
és un altre prec. És respecte a una sentència que m’agradaria saber si ha entrat dins 
d’aquest ajuntament perquè ja se’ns va dir, i és on es cita a la declaració com a 
imputats a l’alcalde i secretari de l’Ajuntament d’Oliva, en el moment d’aprovació 
del projecte, i en el seu cas dels legals representants de les mercantils Midascon i 
Emin, adjudicatàries de les obres, i tots aquells que es consideren necessaris per a 
l’esclariment dels fets. No sabem per què això ens va arribar per baix la porta i no 
s’ha dit tampoc res. No sabem per què s’oculta. I un altre prec; bé, més que un prec 
és un lament. Dir-li que lamente que el Sr. González no haja deixat al Sr. interventor 
que explicara o contestara, i a la Sara. secretària, les preguntes que jo li he fet; per a 
esclarir en aquest plenari. Lamente que no deixe que ho esclaresca; no sé quina és la 
finalitat que estiguen ahí asseguts si no els deixa que esclaresquen a aquestos 
grups.” 

 
� Sr. Sánchez Gámez: “Sr. alcalde, hem rebut queixes dels ciutadans d’Oliva que 

viuen al passeig de Gregori Maians, de Manuel de Falla a l’avinguda de Loygorri; 
per què no tenim alcalde de barri igual que han fet a sant Francesc i sant Vicent? Per 
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que no condicionen els escossells que estan entre la rodona de les Monges i el 
parterre, que si aparques el cotxe com cal no pots eixir? A més, el dia que plou hi ha 
deu centímetres d’aigua i no pots baixar del cotxe, perquè no hi ha embornals. Per 
què en la part de dalt hi ha cinc passos de vianants i en la part de baix dos? Per què 
no fan el rebaix enfront de la Ford, que falten els taulells, estan desfets, i està molt 
alt? Què pensen fer amb el magatzem de Pinocho que està ple de tanques i ningú sap 
què van a fer ahí? Una altra pregunta, els veïns del carrer del Pomer s’han queixat 
perquè van pagar la urbanització però no s’ha rematat res. Ara han planejat el 
pàrquing; si abans tragaven pols, ara el doble. Quan pensen condicionar aqueixa 
zona verda, que diguem pàrquing, que està tot l’estiu de gom a gom i cada vegada 
l’empitjorem més? Pensen condicionar les zones verdes posant unes tanques de 
fusta per a evitar que ens caiga qualsevol persona per l’escollera? Una altra 
pregunta. Hem sabut que part de l’arena bruta d’algues l’han portada a abocador; 
uns 70 camions de 12 metres cúbics. Per què el regidor de Medi Ambient no ha 
previst un lloc per amuntonar aqueix material? Per exemple les parcel·les municipals 
del polígon de Jovades. O per exemple repoblar les dunes on estava el xiringuito de 
Quimera, per la banda de darrere; per tapar unes restes d’obra antigues que hi havia 
a la zona; sembla que és millor vore enderrocs que arena; ja que aquest material es 
fa arena en dos o tres anys, i no caldria traure-la de zona marítima; o si potser hi ha 
algun interés que un tercer comercialitze l’arena d’Oliva en terme de Pego? Sr. 
alcalde, una altra pregunta, Hermanos Seguí de Dénia, han netejat les parcel·les 
d’Oliva Nova que li vaig dir en el plenari del mes d’abril. Les empreses d’Oliva, que 
paguen els sues impostos a Oliva, entre ells Ruzafa, Ramon Mata, Pavasal, 
Torrescamara, etc. m’han fet una pregunta i després de vint-i-cinc anys de 
maquinista no l’he sabuda contestar, i els la passe a vostés que en aquesta matèria a 
la millor tenen més experiència. Per què no s’ha llogat les màquines d’Oliva? Què 
tenen les retroexcavadores d’Hermanos Seguí de Dénia, que no tenen les d’Oliva? 
Una altra pregunta.” 

 
� Sr. alcalde: “Se li ha acabat el temps.” 
 
� Sr. Sánchez Gámez: “Val. Igual fa. Per a l’altre.” 
 
� Sr. alcalde: “Contestaré, com és habitual, les preguntes de l’anterior plenari que van 

quedar per contestar, i després procediré a contestar algunes de les preguntes, o totes 
si podem, que s’han fet en aquest plenari. Per ordre, les preguntes de l’anterior 
plenari que van quedar per contestar. En primer lloc tenim la que va realitzar el Sr. 
Escrivá Tormo, referent a la concentració motera dels dies 17, 18, i 19 de maig. La 
contestació és la següent; l’activitat objecte de la pregunta, que és la concentració 
motera, inicialment estava prevista per l’organització el 19, 20, i 21 d’abril 
d’enguany, però la mateix organització va haver d’ajornar-la per no comptar amb 
l’autorització preceptiva de la Delegació del Govern. En cap moment causes 
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imputables a aquest ajuntament, ja que aqueixa autorització de la Delegació del 
Govern, atesa la dimensió i que tocava la carretera nacional, era necessària i per la 
mateixa concentració en si. Finalment la Delegació del Govern va emetre aqueixa 
autorització. L’organització va sol·licitar autorització municipal, i col·laboració, per 
a la realització d’aqueixa concentració, com bé va dir vosté, els dies 17, 18, i 19 de 
maig. La sol·licitud es va presentar en el registre d’entrada el dia 15 de maig per part 
de l’organització, i el Decret d’autorització es va firma el 16 de maig. Pràcticament 
en temps rècord com vosté molt bé sabrà, per la delegació que ha ostentat. Per la 
formulació de la pregunta que va fer vosté, sembla que parle d’oïdes en dir segons 
informacions rebudes per quantitat de veïns, segons informació que tenim; li recorde 
que com a regidor té vosté accés lliure i diari al llibre de decrets de l’Alcaldia; 
hauria pogut comprovar que l’autorització es va firmar el dia 16 de maig; i també al 
registre, d’entrada i d’eixida; per tant, amb una simple consulta ho hauria pogut 
comprovar vosté. No sé si el Sr. Escrivá es va acostar personalment a 
l’esdeveniment, però en qualsevol cas si ho va fer va poder comprovar que els 
carrers estaven tallats, que l’aparcament estava retirat, que hi havia tanques 
municipals, presencia i acompanyament policial, punt de llum, pancarta penjada, la 
qual cosa hauria sigut poc probable si no haguera tingut autorització municipal. Ho 
dic perquè de la seua pregunta sembla que es desprenia certa imputació que la culpa 
del fet que no vingueren les motos fóra de l’ajuntament. La pregunta de per què els 
motoristes no van vindre, entendrà que ni li la puc contestar, li l’hauria de fer un per 
un als motoristes. I per últim, allò que l’organització no va vindre, li recorde que va 
haver un concert, amb gran desplegament de mitjans tècnics i humans de 
l’organització, que es va realitzar al kàrting d’Oliva. Per tant jo crec que això denota 
clarament que l’organització sí que va vindre a Oliva; o almenys els representants de 
l’organització. Per tant, resumint la resposta de la pregunta, l’esdeveniment 
comptava amb l’autorització, i també amb la col·laboració municipal. En segon lloc, 
el Sr. Sánchez Gámez, va fer una pregunta referent a un treballador de l’EDAR i la 
seua filiació familiar. La contestació és la següent. Després de la informació 
recollida no hi ha constància del fet a què va fer al·lusió el Sr. Sánchez en la seua 
pregunta. En tot cas, sí que hi ha un despatx tancat, i aqueix és el del tècnic de 
l’EDAR. D’altra banda, en referència al suposat avís del Partit Popular quan 
governava, el treballador al·ludit nega que cap regidor del Partit Popular es dirigira a 
ell. Per últim, pel que fa als companys de treball de l’EDAR, cap d’ells s’ha adreçat 
ni al regidor delegat corresponent, ni a aquest alcalde, per traslladar-li cap queixa 
sobre el treballador al·ludit en la pregunta. L’única constància que té aquesta 
Alcaldia sobre queixes de treballadors de l’EDAR fan referència al tècnic de 
l’EDAR; per cert, cunyat, com vosté sabrà, d’un regidor del Partit Popular. La 
segona pregunta que va fer el Sr. Sánchez Gámez, fa referència a les obres que 
s’estan realitzant, per part de la brigada, en el final de l’avinguda de Loygorri. 
Preguntava per què feia mesos que no s’havien executat i ara s’estaven executant, o 
perquè s’havia tardat tant. la resposta és la següent; en la zona objecte de la pregunta 
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no s’ha pogut actuar abans perquè en el seu dia, fa uns mesos, es va descobrir, quan 
l’ajuntament anava a actuar, que no era l’ajuntament el propietari del sòl sinó les 
diferents comunitats de veïns de la denominada finca de Cañamás. Aquest problema 
ve de fa molts anys, des del moment de l’aprovació de l’estudi de detall que va 
possibilitar la construcció del bloc de vivendes, conegut com a finca de Cañamás, 
amb un increment d’altura, a canvi d’aqueixa cessió de terreny, d’aqueixa retirada 
de l’edifici i la cessió de terreny a l’ajuntament; però mai es va dur a terme. Al llarg 
d’aquestos mesos s’han produït diverses reunions amb els representants de totes les 
comunitats de veïns, perquè n’hi ha vàries, amb la finalitat d’esmenar l’error que es 
va cometre en el seu dia, perquè aquest espai, si així ho decidíem, passara a ser de 
titularitat municipal, i l’ajuntament puguera actuar. Finalment una vegada totes les 
comunitats de veïns van procedir a la segregació d’aquest espai i a la posterior 
cessió a l’ajuntament, i una vegada es va alçar acta de l’acord, immediatament es 
van donar les ordres oportunes i es van iniciar els treballs de reparació que encara 
hui es fan. Feia una altra pregunta, el Sr. Sánchez Gámez, referent a vàries cridades 
de telèfon de veïns per la neteja parcial del vall del es Fonts, parlava en concret que 
un terç no s’havia netejat. La resposta és la següent. La neteja del vall de les Fonts 
es va realitzar en dues fases, en primer lloc el tram que va des del Poliesportiu fins 
al camí del Pont de Bolo, i en segon lloc en el tram que va des del Pont de Bolo fins 
a l’avinguda dels Llauradors. En el primer tram la neteja va ser integral, mentre que 
en el segon tram es va procedir a la neteja integral d’una part, a la retirada de la 
vegetació invasora per un altre, i efectivament es va deixar una part sense netejar de 
vegetació, seguint els criteris del departament corresponent, perquè servira de refugi 
de les aus, ja que segons la informació d’aquest departament, la primavera i l’inici 
de l’estiu és l’època de nidificació d’aus. Feia una altra pregunta el Sr. Sánchez 
Gámez, referent al polígon Jovades, i al robatori d’embornals, de trapes, del cablejat 
de l’enllumenat públic. La resposta és la següent, el cablejat de l’enllumenat públic 
del polígon industrial de les Jovades ha sigut objecte de robatori en diverses 
ocasions. Segons la informació recollida, en el període en què el PP ostentava el 
govern el cablejat tampoc va ser restituït; va haver un estudi, no es va restituir sinó 
que es van reposar les trapes. En aquest moment també s’ha procedit a la reposició 
de les trapes, per part de la brigada d’obres. La restitució del cablejat s’ha previst 
dins de les inversions a realitzar en el futur pla d’estalvi i eficiència energètica, en el 
qual en aquest moment treballen els tècnics municipals, conjuntament amb una 
consultora especialitzada en el tema, i que ben prompte passarà a la comissió 
corresponent. L’altra pregunta que feia el Sr. Sánchez Gámez, feia referència a 
l’estat en què es troben diversos vehicles municipals. La resposta és la següent; en 
relació a l’estat de determinats vehicles municipals atesa la seua preocupació, la 
veritat és que jo també esperava que després dels seus tretze mesos de govern 
s’hagueren renovat, la qual cosa no va ocórrer. En qualsevol cas, el govern 
municipal té previst renovar-los a mesura que els recursos econòmics ho permeten; 
sobretot estem pendents de l’anunci del govern central que va fer fa més de tres 
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mesos, que a més de permetre, o d’injectar liquidesa a aquells ajuntaments que no 
havien complit amb el pla d’ajust, i no havien complit amb el primer pla Montoro 
conegut; a banda d’això, aquells municipals que com Oliva havien tingut romanents 
positius de tresoreria, el Ministeri va fer un anunci que se’ls permetria, i tingueren 
un endeutament dins del que marca la llei, és a dir inferior a un 75%, com és el cas 
d’Oliva, els donaria la possibilitat de realitzar certes inversions, i de gastar-se 
aqueixos diners en coses de competència municipal. Per tant, estem a l’espera 
d’aqueix anunci també; i esperem que siga favorable i que Oliva, com que 
segurament estarà dins del paràmetres, dedicarem aqueixos diners, segurament, o 
molt probablement, a l’adquisició de nous vehicles, perquè efectivament es troben 
en un estat que cal renovar-los. D’altra banda també sabrà, sobretot el Sr. Aparisi 
que ve a la Junta de Govern Local, que es va sol·licitar el finançament per a un 
vehicle pic-ap destinat a la senyalització precisament de la Policia Locals, dins del 
pla d’actuacions programades de la Diputació de València, que esperem també, 
segons informacions que tenim, no tindrem cap problema de rebre aqueix 
finançament, i immediatament procedirem a l’adquisició d’un vehicle de 
senyalització. I també s’està estudiant la possibilitat d’acudir a una operació de 
renting per a un dels vehicles de la Policia Local. Aqueixes van ser les preguntes. La 
Sra. Cotaina Verdú també va preguntar sobre l’estat d’un immoble; no va fer 
referència a l’adreça en la seua pregunta. Volem pensar que es tractava de la casa 
situada en el carrer del Carme núm. 12. Si és aqueixa, en qualsevol cas s’estan duent 
a terme les mateixes gestions que en el seu moment ja va fer aquest govern amb les 
cases del carrer de sant Jacint. La Sra. Escrivá també va fer una série de preguntes, 
principalment; bé, va fer una dissertació, i la pregunta principal era adreçada al Sr. 
Canet respecte a Aigua Blanca, sobre el tema de finançament de determinades 
partides, i aqueixa, el Sr. Canet li donarà contestació.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “La Sra. Escrivá va formular una pregunta que ella mateix coneix 

la resposta. I dic que coneix la resposta perquè sap perfectament que el finançament 
de les partides a què feia referència s’havien de fer a través d’una modificació 
pressupostària, presumiblement per suplements de crèdit; insistesc en el fet que 
coneixia la resposta perquè justament ara fa un any, en el mes de juny de 2012, el 
Partit Popular va presentar un esborrany de pressupost en el qual es donava 
exactament la mateixa circumstància, exactament la mateixa que a la pregunta del 
plenari anterior criticava; és a dir, no contemplar cap partida, cap euros per reparar, 
per finalitzar les obres d’urbanització a què fa referència. Cap euro. Cap. I això és 
normal, perquè la Sra. Escrivá mateix apuntava a través d’una altra fórmula de 
modificació pressupostària, via PMS, en la qual discrepem en alguns aspectes, però 
que evidentment compartim en la seua línia principal. I a banda d’això, aprofite per 
contestar la pregunta que ha formulat hui mateix respecte a la Comissió d’Hisenda 
de fa més d’un any, referent al suplement de crèdit, la proposta i tot això. Li faig 
proposta que aqueixa era una proposta alternativa a la modificació pressupostària 
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per suplement de crèdit S01, que és la que vam votar finalment al plenari. La S02 no 
es va arribar a instrumentalitzar, a iniciar l’expedient, perquè finalment la vam 
desestimar per votar la S01, que és la que ha fet referència vosté en la sentència. La 
que vam votar, la que ha anat a judici, i que ara ha vingut la sentència.” 

 
� Sr. alcalde: “Seguim amb la contestació d’algunes preguntes que s’han realitzat ja 

hui. Hem dona contestació a les del plenari passat. I hui, entenc que més que 
preguntes són precs, Sr. Pastor, per tant nosaltres ens comprometem a estudiar les 
mesures; si tardara molt el tema de la urbanització del Sector de So,opar, 
evidentment ens hauríem de plantejar millorar aqueix accés. La resta, es 
comunicaran a la Policia Local perquè estiga sobre el tema. Després, els 100.000 
euros de la Sra. Escrivá acaba de contestar-se. Després s’ha parlat ací d’una 
sentència que va entra per baix la porta. Sra. Escrivá ja se li va contestar al seu 
representant, al representant del Partit Popular en la Junta de Govern Local, aquest 
alcalde no té cap constància d’aqueixa sentència a què es va fer al·lusió en la Junta 
de Govern Local. Si vosté té l’amabilitat, no fa com en els estudis aquells, si vosté té 
l’amabilitat de portar-me-la, o la pot deixar en Secretaria, l’estudiarem. Però 
nosaltres, aquest alcalde, no té constància d’aqueixa sentència. Crec que així se li ha 
manifestat també per altra banda. Ha dit vosté que lamenta, no era ni prec ni 
pregunta, que lamenta que no haja deixat intervindre a la Sra. secretària, i al Sr. 
interventor. Aquest alcalde ha considerat que no era necessari, perquè ha quedat clar 
–li ho explique–quina va ser la votació del pla d’ajust; ho acabem de votar en el 
primer punt de l’ordre del dia. El PP va votar a favor del pla d’ajust, òbviament 
perquè ho proposava, el Partit Socialista va votar en contra, i la resta de partits 
polítics es va abstindre. Si és que no hi ha cap esclariment a fer; si és que ho té vosté 
en la mateixa documentació. Per tant, no es va aprovar el pla d’ajust per majoria 
absoluta. Ho té vosté en la mateixa documentació, i no calia fer parlar ni a la 
secretària, ni a l’interventor. Vosté ho pot comprovar. Sr. Sánchez, mire, intente 
cada setmana, no sempre ho podré complir, anar a un barri; per tant no tinga cap 
dubte que també estaré en aqueix barri, com no podia ser d’una altra forma; però per 
sort o per desgràcia uns van darrere d’altres. Tant de bo puguera estar tots els dies 
fora de l’ajuntament, pels barris, però en aquest moment les meues obligacions no 
m’ho permeten. Ha fet referència al magatzem de Pinocho, i altres coses. Respecte 
al magatzem de Pinocho, li dic que en aquest moment s’ha procedit per part de la 
brigada municipal a l’eliminació d’elements superficials que eren susceptibles de 
caure a la via pública, perquè no caiguen. S’ha fet un tancat de seguretat, que pot ser 
molt molest, i a la vista no queda bé, però li puc assegurar que una vida val més que 
tots els tancats i totes les vistes; per tant el mantindrem mentre siga necessari. I 
esperem que no siga molt de temps perquè els tècnics municipals van procedir a fer 
una visita, han comprovat que l’estructura està en bon estat; és a dir l’edifici no 
caurà, ni hi ha perill que caiga, perquè l’estructura està en bon estat. però 
efectivament cal abordar unes mesures majors per tal que els vianant sobretot, que 
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van per baix, no tinguen perill. I entre aqueixes mesures, que valoren en aquest 
moment econòmicament, es troba la instal·lació d’una safata perimetral i d’una 
xarxa, una malla, que envoltarà l’edifici. Mentre, les tanques hauran d’estar ahí. 
Respecte a Hermanos Seguí de Dénia, jo crec que ja se li va explicar en la 
contestació; anem a vore, l’ajuntament no ha contractat Hermanos Seguí de forma 
capriciosa, ni per ser de Dénia, ni per ser de fora d’Oliva. Aquest ajuntament 
procura sempre comptar amb les empreses locals, però ja se li va dir que aquesta 
empresa tenia un deute amb l’ajuntament, important, que no podia pagar, i per tant 
aquest ajuntament va acceptar que anara liquidant el deute amb feina que 
l’ajuntament d’alguna forma hauria hagut de pagat. Aqueixa és l’explicació de per 
què Hermanos Seguí ha estat treballant ací; no és perquè tinga cap cosa en contra de 
les empreses locals; faltaria més. No crec que cap dels regidors que estem ací 
busque el contrari que no siga que les nostres empreses, les del poble vagen 
endavant. La resta preguntes, han quedat poques, les contestarem en el plenari que 
ve.” 

 
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 


