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Acta núm. 8/2013 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
25 DE JULIOL DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

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

El dia, hora i al lloc indicat a 

l’encapçalament, degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes a 

tractar, es reuneixen sota la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 

primera convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

Excusa la seua assistència la 

regidors Sra. María Inmaculada 

Mañó Peris. 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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Abans de començar a desenvolupar l’ordre del dia, a proposta del Sr. alcalde, el Ple de 
l’Ajuntament guarda un minut de silenci en record de les víctimes del tràgic accident 
ferroviari d’ahir a Santiago de Compostel·la 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 27 DE JUNY DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
27 de juny de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
 

PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA 
 
 
SEGON. DICTAMEN CI DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
PÚBLICS DE PAVELLONS COBERTS, POLIESPORTIU I INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 
Abans de donar compte de l’assumpte es manifesta el següent: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “S’ha detectat un error mecanogràfic, que fa referència a 

l’apartat 3.1, per haver-se omés una part del text d’una bonificació específica, que 
diu, en concret “Si participen germans menors de 17 anys en cursos o escoles 
d’aquest subepígraf, les tarifes tindran una reducció del 15% per a cadascun d’ells.” 

 
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis públics de pavellons coberts, poliesportiu i instal·lacions 
anàlogues. 
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 18 de juliol de 2013, va emetre el corresponent dictamen, i proposta d’acord, 
sobre l’ordenança de referència: 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sra. Morell Gómez: “Faré una intervenció curta. El que hui es proposa ací la 
modificació de l’ordenança dels Serveis Esportius, per donar compliment a un dels 
apartats del pla d’ajust aprovat en 2012. Aquesta era una de les mesures, en què es 
preveia l’increment de la taxa, i l’actualització al voltant d’un 15%, que és el que es 
proposa hui ací. Totes les activitats esportives s’incrementaran un 15%, llevat 
d’aquelles que van supeditades a la concessió, que només les incrementem un 13%, 
que és l’increment d’IVA que ha patit la concessió, en passar d’un IVA reduït del 
8% a un 21%. Sí que m’agradaria dir que només ha sigut el compliment d’això, sí 
que s’han produït algunes modificacions, sobretot en el tema de la bonificacions, 
perquè s’han inclós bonificacions d’un 25% per a aquelles famílies que tinguen tots 
els membres de la unitat familiar en atur, i també la reserva de cada 20 places, una 
perquè aquells col·lectius desfavorits puguen accedir a una d’aquestes places de 
forma gratuïta, a través del Departament de Benestar Social, i previ informe social.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ja vaig anunciar que des de Gent d’Oliva ens abstindrem 

en aquesta votació, perquè a més sent conseqüent i coherent amb allò que vam votar 
quan el Partit Popular va aprovar el pla d’ajust, que ja vam dir que anava a hipotecar 
els pròxima deu anys als veïns del nostre poble amb pujades de tot tipus, d’IBI, i 
fins i tot de taxes, com ara aquesta, per tant en aquell moment ens semblava que 
efectivament això llastraria negativament la butxaca dels ciutadans, i per tant ara, 
sent coherent amb allò votat, ens abstindrem. Efectivament, com bé ha dit la ponent 
d’Hisenda, és una mesura presa per obligació, imposada per aqueix pla d’ajust que 
es va aprovar en el seu moment, i per tant d’obligat compliment, i s’ha de portar a 
aquest ple per aprovar aquesta modificació a l’alça. També ve donat per l’augment 
de l’IVA, com bé ha dit, i per tant d’una forma o altra és compensar aqueixos diners 
que paga l’ajuntament via IVA a l’estat, perquè no siguen diguem-ne encara més 
deficitaris els serveis que presta l’ajuntament, els serveis esportius. Tot i això, 
considere, pense el mateix, que aqueix pla d’ajust ens obliga a fer aquestes pujades, 
que en aquest moment no és moment de pujar absolutament res, però ja que està 
obligat pel pla d’ajust s’haurà d’acceptar; encara que, torne a dir el mateix, sent 
coherent amb l’abstenció que en el seu moment va fer Gent d’Oliva, ens abstindrem 
de nou en aquesta votació.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva vol manifestar que s’abstindrà en la modificació 

d’aquesta ordenança, per vàries raons. Una d’elles és que efectivament la 
justificació que es dóna és el pla d’ajust, un pla d’ajust que nosaltres en el seu 
moment no el vam votar i vam considerar que no era l’adequat; i per tant no ens 
sentim responsables de l’aplicació d’aqueix pla d’ajust. Entenem la postura de la 
delegació d’Hisenda, per tal com ha de buscar l’ajust d’aquest pla en concret; però 
entenem que la situació econòmica actual que té l’ajuntament, per a nosaltres potser 
hauria sigut més racional el fet que en els últims vuits anys s’haguera incrementat la 
taxa a poc a poc, de forma que hui estaríem en un increment del 16%, i no caldria 
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aprovar aquesta pujada tan significativa. Manifestar que els Serveis Esportius 
Municipals han de ser de qualitat; entenem que amb l’ordenança veiem que els 
serveis són deficitaris, i vist l’informe del tècnic i el d’Intervenció, també hem notat 
que potser les escoles esportives, el nostre criteri no hauria sigut aqueix si 
l’haguérem hagut d’aprovar nosaltres, les escoles esportives diguem que el dèficit és 
menor que el de la piscina; i si bé entenem la pujada que s’ha de canalitzar del 21% 
pel que fa al tema de l’IVA, considerem que no ens sentim responsables ni de la 
situació econòmica actual que viu l’Ajuntament d’Oliva, ni de la gestió que s’ha fet 
en els últims anys. per tant, la nostra abstenció es basa en aqueix sentit. Manifestar, 
per últim, que des de Projecte Oliva, sempre ho hem dit ací en el plenari, 
considerem que la situació de l’Ajuntament d’Oliva és molt preocupant, és difícil, 
tots ho coneixem, sabem que hem de jugar amb l’austeritat al màxim, però també és 
cert que la situació dels veïns del carrer és molt preocupant, i que tal vegada més 
que una pujada tan important en les taxes, a la millor s’hauria de reconsiderar el 
tema dels serveis municipals, com gestionar-los, o com aplicar-los de cara al futur.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Bloc-Compromís votarem favorablement aquesta proposta, 

perquè entenem que és un exercici de responsabilitat anar donant compliment al pla 
d’ajust, al qual ens vam acollir ara fa un any, que era també condició per acollir-nos 
al pla de pagament a proveïdors, al qual també ens vam acollir, i també perquè 
entenem que és una fórmula que articula bastant bé, una pujada moderada en els 
serveis, amb el fet d’anar arribant al que els usuaris siguen els qui financen, amb la 
major part o en la mesura del possible, els serveis i la despesa que aqueixos serveis 
ocasionen. Entenem per tant que és una mesura que va en la direcció correcta, que 
evidentment no és excessivament popular mai una pujada de taxes, però de vegades 
no hi ha més remei que, en exercici de la responsabilitat, anar prenent mesures 
d’aqueix calibre i d’aqueix calat.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular, per a donar compliment al pla d’ajust, i 

per a fer-lo, l’únic que es va contemplar és l’actualització, sí, la pujada de l’IVA, 
com es marca; jo no sé vostés d’on s’han tret; la collita pròpia és la pujada del 15%, 
que el Partit Popular no ho va contemplar. Únicament per al pla d’ajust estaven els 
20.000 euros que contemplava la pujada de l’IVA. Per tant, el 15% facen vostés del 
favor de canviar un poc el discurs, i se l’apliquen, perquè és seu. I no enganyen el 
ciutadà. A més dir-los que el dèficit que tenim del 87% en els Serveis Esportius, 
s’arrossega des de 2008. Si no m’equivoque crec que governaven vostés.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “No tinc intenció d’obrir debats estèrils. Només dir que durant 

aquestos últims anys, sempre s’ha fomentat molt l’esport. Crec que des de 
l’ajuntament, sí que és veritat que hi ha un dèficit molt important, del 87%, però 
també és veritat que l’ajuntament aporta moltíssim per afavorir les escoles 
esportives, amb 230.000 euros; a banda, subvenciona els clubs esportius amb 37.450 
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euros. Serem la població que més oferta esportiva posem a l’abast dels nostres 
ciutadans; i no només d’Oliva sinó de totes les poblacions del voltant, que vénen a 
practicar esport a la nostra ciutat. Podem vore com totes les vesprades tenim la 
piscina coberta, els pavellons, i el poliesportius, col·lapsats de la gran quantitat de 
persones que vénen a gaudir de l’esport en les nostres instal·lacions. Oferim ioga, 
hanbol, volei, atletisme, tennis de taula, dansa espanyola, tai-xi, pilota, gimnàstica, 
futbol, patinatge, funki, tennis, bàsquet, golf, ska, tir olímpic, natació, etc. som dels 
ajuntaments que més oferta esportiva fem. i crec que és a causa d’una gran gestió 
que s’ha fet en els últims anys, dels regidors d’Esports que han estat al capdavant 
d’aquesta delegació, i crec que si alguna cosa tenim a la nostra ciutat és el gran 
foment que se li ha fet a l’esport. Per tant crec que encara que siga l’increment del 
15%, que donem el compliment al pla d’ajust, el 13% en les activitats aquàtiques pel 
tema de l’IVA, sí que vull dir que no cobrim el dèficit; continuarà l’ajuntament a 
través d’altres tributs i altres ingressos, assumint dèficit; però continuarem 
fomentant l’esport, com ho hem fet en aquesta legislatura, en la legislatura passada, 
o en l’anterior. Perquè per a Oliva un dels punts fonamentals és l’esport en la nostra 
ciutat.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Per al Partit Popular, per al Grup Popular, el debat mai és 

estèril, perquè estem ací per a treballar; almenys nosaltres. Per tant, amb això vull 
dir-li que li agraesc que continuen vostés fomentant l’esport, continuen fent tot el 
que toca, és alguna cosa molt important, i també li agraesc que no haja fet aqueixos 
aclariments que ens fa i haja vosté assumit que aqueix 15% és collita seua, de 
l’equip del quatripartit que governa, o almenys seua que és la regidora d’Esports; i 
perquè jo he assumit que legalment el que tocava era actualitzar l’IVA, i això és el 
que va fer, únicament, el Partit Popular. Pel que es veu ací, el pla d’ajust, per les 
intervencions que hem pogut vore, se’l sap molt poca gent.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Per no eixir-me’n del discurs li havia dit que no anava. El pla 

d’ajust està ahí, tots el poden comprovar, tots els poden llegir. El va fer vosté, i jo no 
li l’he d’explicar; crec que està ahí. De totes formes, de res, per totes les gràcies que 
m’ha donat.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. López 
Fernández, 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), i amb l’abstenció dels regidors Sra. Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, Sra. Pastor Bolo, Sr. Peiró Sanchis, i 
Sr. Salazar Cuadrado (10 abstencions: 7 del Grup Partit Popular, 2 del Grup Projecte 
Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), acorda: 
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Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació dels Serveis Públics de Pavellons Coberts, Poliesportiu i Instal·lacions 
Anàlogues, que consisteix a substituir els articles 3 i 4 de l’ordenança, per la redacció 
que tot seguit s’indica: 
 
Article 3. Quota Tributària 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la resultant d’aplicar les tarifes que 
contenen els epígrafs següents, sense perjudici d’allò que es preveu en l’article següent. 
S’hi contemplen dos tipus de tarifa, A i B, que es regiran en els següents supòsits: 
Tarifes A (normal) : regiran quan no siga aplicable o no es contemple la tarifa B 
Tarifes B (reduïda): regiran per als majors de 3 anys i menors de 16 anys (inclosos), usuaris de 
65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove o targeta jove. 
L’aplicació d’aquestes tarifes requerirà la prèvia acreditació de la condició o circumstància que 
la motiva. 
 
EPÍGRAF 1.- ABONAMENT COMPLEX POLIESPORTIU 
 

  Euros 
1.1 Abonaments de Temporada  

Familiar (inclou fills menors de 23 anys)  
Abonament familiar Tipus A:  123,20 
Abonament familiar Tipus B: 126,50 

a) 

Abonament Familiar Tipus C: 126,50 
Individual per a menors de 17 anys, jubilats i pensionistes, minusvàlids 
i altres amb carnet jove o targeta jove 

 

Abonament Individual Tipus A: 58,30 
Abonament Individual Tipus B: 59,80 

b) 

Abonament individual Tipus C: 59,80 
Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior  
Abonament Individual Tipus A: 70,00 
Abonament Individual Tipus B: 71,90 

c) 

Abonament Individual Tipus C: 71,90 
d) Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%. 

 
Característiques comunes d’aquests abonaments: 
Abonament Tipus A. Comporten els següents drets:  
- A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal de la Piscina Climatitzada i serveis 

annexos, en els horaris marcats com a lliures. 
- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la 

Piscina Climatitzada Municipal. 
- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus B i C. 
- A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del 

Reglament General d’Ús. 
Abonament Tipus B. Comporten els següents drets: 
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- A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, 
Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures. 

- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats a les piscines 
descobertes d’estiu i activitats en sec. 

- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i C. 
- A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús. 
Abonament Tipus C. Comporten els següents drets:  
- A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els 

horaris marcats com a lliures. 
- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats a les piscines 

descobertes d’estiu i activitats en sec. 
- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B. 
- A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús. 
El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. 
 
EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ I RESERVA D’INSTAL·LACIONS 
És aplicable als usuaris que no tinguen cap tipus d’abonament. En tot cas, no es troben subjectes 
a aquestes tarifes per la utilització de les II.EE.MM. els següents col·lectius: 
• Clubs federats amb equips locals, en els termes previstos en els corresponents convenis de 

col·laboració d’ús amb l’Ajuntament d’Oliva (Carnet SEM i Carnet Club). 
• Els participants en els Jocs Escolars (Carnet Jocs Escolars) i els alumnes matriculats en els 

cursos a què es refereix l’epígraf 3 (menors de 17 anys), dins dels horaris programats. 
• El alumnes dels centres escolars d’Oliva, dins de l’horari lectiu corresponent, en els termes 

previstos en els corresponents convenis que se signen amb aquells. 
• Les associacions de Minusvàlids físics i psíquics, i altres de col·lectius desfavorits, 

registrades en el Registre General d’Associacions d’Oliva, en els termes previstos en els 
corresponents convenis que se signen amb aquells. 

• Els organismes autoritzats que organitzen cursos de formació acreditats oficialment 
 

 Euros 
2.1 POLIESPORTIU MUNICIPAL A 

Euros 
B  

2.1.1 Accés. Entrada individual (pistes poliesportives). 2,30 1,70 
  
Pistes de frontó, tennis i pàdel (1 h. o fracció) 4,00 3,50 2.1.2 
Suplement llum artificial 2,30  
  
Camp de Futbol 11.- (1 h o fracció)   
Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles, proves oficials, 
penyes, cursos...) 

19,60 

Partit complet competició 25,90 
Grups privats i altres usuaris 25,90 
Suplement llum artificial (1h. o fracció)  9,80 
   
Camps de Futbol 7 (1 h. o fracció) 75% de les tarifes 2.1.3 
   

2.1.3 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 
 
 

2.1.5 
Pistes poliesportives de bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol... (1 h. o 

fracció) 

Pistes poliesportives de bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol... (1 h. o 

fracció) 
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Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles, proves oficials, 
penyes, cursos...) 

8,10 

Grups privats i altres usuaris 11,50 
Altres activitats, no compreses als apartats anteriors. 17,30 
Suplement llum artificial (1 h. o fracció). 8,10 

2.1.6 Pista d’atletisme (1 h. o fracció).  
 Persones individuals 2,30 1,70 
 Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles, proves, penyes, 

cursos...). Grups de 20 persones 
8,10 

Grups privats i altres usuaris. Grups de 20 persones 11,50 
 Pista d’atletisme completa 77,10 
 Suplement llum artificial (1 h. o fracció). 19,60 
   

2.1.7 Altres instal·lacions amb dret a vestidor 2,30 1,70 
  
2.2 PISCINES DESCOBERTES   

 
 

2.2.1 Entrada individual (per dia) 3,50 2,30 
Disposició exclusiva d’un carrer per entrenaments, per 1 h. 10,40 
Disposició exclusiva de tots els carrers per competició, per 1 h. 60,40 
Abonament d’estiu Reducció del 50% de 

l’abonament Tipus B de 
l’Epígraf 1 

 
 

   

2.3. PAVELLÓ I PISCINA COBERTA   
2.3.1 Piscina climatitzada  

Entrada individual Tipus A 5,00 
Entrada individual Tipus B 3,40 

 PC, abono 12 entrades amb validesa bimensual. Tipus A 35,30 
 PC, abono 12 entrades amb validesa bimensual. Tipus B 24,10 
 Disposició exclusiva d’un carrer per entrenaments, per 1 h. 37,50 
 Disposició exclusiva de tots els carrers per competició, per 1 h. 187,70 
   

2.3.2 Lloguer tennis de taula (1/2 h.) 2,30 1,70 
   
Sala de gimnàs i sauna. Utilització amb dret d’assessorament tècnic, (1 

hora i 30 minuts)  
  

 
2.3.3 

Entrada individual 5,20 3,50 
 Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles, proves, , cursos...). 

Grups de 10 persones 
20,70 

 Grups privats i altres usuaris. Grups de 10 persones 36,80 
  

 
2.3.4 Sales de gimnàstica, per h. o fracció  

Entitats sense intenció de guany (Centres Escolars, Clubs, proves, , 
cursos...) 

13,20 

 Grups privats i altres usuaris. 21,90 
Altres activitats, no compreses als apartats anteriors. 25,90 

  
 

 
 

2.3.5 Sala de reunions  

 Grups privats i altres usuaris a títol personal 13,20 
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2.4. PAVELLÓ MULTIUSOS 

  

2.4.1 Pavelló (1 h. o fracció)   
 Pistes de Badminton 4,00 3,50 

Entitats sense intenció de guany i lligues internes (Clubs, entitats, 
penyes, escoles...) 

31,10 

Grups privats i altres usuaris 42,00 
Suplement llum artificial (1 h. o fracció). 9,80 
Partit competició, acte o esdeveniment extraordinari, amb taquilla 192,60 
Altres activitats, no compreses en els apartats anteriors, per dia 461,70 
   

 
 
 
 

2.4.2 
 

Pistes transversals, 1/3. (1 h. o fracció) 50% de les tarifes 2.4.1 

 
 

 3.1 ESCOLES ESPORTIVES D’INICIACIÓ (fins a 16 anys) 
 

Euros 
3.1.1 Esports no especificats als següents subepígrafs  

a) Cursos de fins a 1 mes  
 De 2 h setmanals 15,00 
 De 3 h setmanals 20,10 
 De 4 h setmanals 25,30 
 De 4,5 h setmanals 28,20 
 De 6 h setmanals 34,50 

 
b) Cursos de fins a 4 mesos  

 De 2 h setmanals 41,40 
 De 3 h setmanals 55,20 
 De 4 h setmanals 69,60 
 De 4,5 h setmanals 77,10 
 De 6 h setmanals 96,60 

 
c) Cursos de fins a 9 mesos (curs complet)  

 De 2 h setmanals 74,80 
 De 3 h setmanals 100,10 
 De 4 h setmanals 124,80 
 De 4,5 h setmanals 138,60 
 De 6 h setmanals 173,70 
   

3.1.2 Escola genèrica (pre-esport) i psicomotricitat. 

 1 o 2 dies a la setmana, per alumne. 45 m/sessió 
Euros 

 
a) Fins a 4 mesos,   

 1 dia a la setmana 16,70 
 2 dies a la setmana 28,80 

b) Curs Escolar,   
 1 dia a la setmana 28,80 
 2 dies a la setmana 55,20 
   

3.1.3 Activitats en la natura i campus multiesport, cursos intensius, per hora i alumne:  2,90 
  

• Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest epígraf es reduiran a un 
25%. 
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• Si participen 2 germans menors de 17 anys en cursos i escoles d’aquest 
subepígraf, les tarifes tindran una reducció del 15% per a cadascun d’ells. 

 
 3.2 PROGRAMES D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT PER A ADULTS (majors 
de 15 anys) 
 

 

3.2.1 Activitats Físiques de manteniment i perfeccionament  
 Cursos de fins a 1 mes. 2 h/setmana 21,90 
 Cursos de fins a 1 mes. 3h/setmana 31,10 
 Cursos de fins a 3 mesos. 2h/setmana 41,40 
 Cursos de fins a 3 mesos. 3h/setmana 62,10 
 Cursos de fins a 4 mesos. 2h/setmana. 54,10 
 Cursos de fins a 4 mesos. 3h/setmana.  82,20 
 Cursos de fins a 9 mesos/ Curs Complet. 2h/setmana.  110,40 
 Cursos de fins a 9 mesos/ Curs Complet. 3h/setmana.  163,30 

   
 3.2.2 Preparació oposicions (IVEF, bombers, policia, etc.). Mensual, 5 dies a la setmana 46,60 
 • Per a les persones jubilades i pensionistes les tarifes d’aquest epígraf es reduiran a 

un 25% en les activitats ofertades per aquestos col·lectius. 
• Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest epígraf es reduiran a un 

25%. 
 

 

  
3.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES. CURSOS DE NATACIÓ 

 

3.3.1 Piscina descoberta. Cursos Mensuals, majors de 3 anys. 45 m/sessió Euros 
 De 2 sessions setmanals 21,90 
 De 3 sessions setmanals 31,60 
 De 5 sessions setmanals 48,90 

 • Per a les persones jubilades i pensionistes les tarifes d’aquest epígraf es reduiran a 
un 25% en les activitats ofertades per aquestos col·lectius. 

• Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest epígraf es reduiran a un 
25%. 

 

 

3.3.2 Piscina coberta. 45 m/sessió Euros 
a) Activitats de natació per a xiquets de 3 i 4 anys i a partir de 15 anys.   

 - Cursos de fins a 1 mes:  
 De 1 sessió setmanal 21,30 
 De 2 sessions setmanals 28,60 
 De 3 sessions setmanals 38,10 
 De 5 sessions setmanals 56,00 
 - Cursos de fins a 3 mesos:  
 De 1 sessió setmanal 53,80 
 De 2 sessions setmanals 86,80 
 De 3 sessions setmanals 110,40 
 - Cursos de fins a 9 mesos  
 De 1 sessió setmanal 110,40 

   
b) Activitats de natació per a xiquets de 4 a 14 anys, jubilats, pensionistes i natació 

adaptada. 
 

 - Cursos de fins a 1 mes:  
 De 1 sessió setmanal 19,10 
 De 2 sessions setmanals 25,20 
 De 3 sessions setmanals 33,60 
 De 5 sessions setmanals 47,60 
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 - Cursos de fins a 3 mesos:  
 De 1 sessió setmanal 48,70 
 De 2 sessions setmanals 68,90 
 De 3 sessions setmanals 94,70 
 - Cursos de fins a 9 mesos:  
 De 1 sessió setmanal 98,60 
   

c) Natació pre-part i post- part. Cursos de fins a 1 mes  
 De 2 sessions setmanals 28,60 
 De 3 sessions setmanals 38,10 
   

d) Natació per a menors de 3 anys  
 Cursos de fins a 1 mes . De 2 sessions setmanals 37,00 
 Cursos de fins a 3 mes . De 2 sessions setmanals 94,10 
   

e) Natació escolar (centres educatius)  
 Trimestral (12 sessions, 1 per setmana), per alumne 32,50 
 Curs escolar, octubre- Maig (32 sessions, 1 per setmana), per alumne 68,90 
 Centres escolars d’Oliva, cursos trimestrals (12 sessions) per alumne 11,20 
   

• Si participen 2 germans menors de 17 anys en cursos i escoles d’aquest subepígraf, les tarifes 
tindran una reducció del 15% per a cadascun d’ells. 

 
EPÍGRAF 4. ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS 
 

  Euros 
 4.1 SERVEI MÈDIC I DE FISIOTERÀPIA  

 
4.1.1 

1ª consulta mèdica. Reconeixement mèdic complet 
80,00 

4.1.2 Consultes mèdiques de seguiment 50,00 
4.1.3 Consulta de fisioteràpia 30,00 
4.1.4 Consulta de fisioteràpia especial: tractament invasiu (EPI), guiat amb ecografia 80,00 
4.1.5 Tractament 1ª ecografia 70,00 
4.1.6 Tractament ecografies de seguiment 45,00 
4.1.7 Podologia: exploració biomecànica informatitzada + presa de moldes. 55,00 
4.1.8 Podologia: suports plantars a mesura 132,00 

   
 4.2 ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES  

4.2.1 Campionats i trofeus per equips (futbol- platja, volei- platja, bàsquet 3, futbol 3, etc.)  
 - categories juvenils (<18 anys), per equip 38,00 
 - categoria sènior, per equip 64,40 

   
4.2.2 Campionats i trofeus individuals (atletisme, frontennis, triatló, tennis de taula, escacs...)  

 - categories juvenils (<18 anys) 4,00 
 - categoria sènior 8,10 
   

4.2.3 24 hores futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, etc.  
 - Inscripció, per equip 160,40 
   
 4.3 SERVEI DE LUDOTECA  

4.3.1 - Abonats i participants de cursos 1,70 
4.3.2 - Resta d’usuaris 2,80 

 4.4 ALTRES SERVEIS  
4.4.1 - Duplicats carnet abonat i claus taquilles 4,00 
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Article 4. Bonificacions, Reduccions i devolucions 
1. Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en 

els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals, acreditant, en el seu 
cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu. 

2. Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de 
cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants 
universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius 
de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim 
especial formatiu, col·legiats en l’il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat 
d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions 
esportives municipals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o 
document acreditatiu. 

3. Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25 % en 
els cursos d’ensenyament de l’epígraf 3. 

4. Les persones que disposen de carnet jove o targeta jove tindran una bonificació del 10% en 
els cursos d’ensenyament de l’epígraf 3. 

5. Els abonats i participants en els cursos de l’epígraf 3 tindran una bonificació del 10 % en el 
servei de medicina esportiva. 

6. L’Ajuntament d’Oliva es reserva el dret de poder disposar d’una (1) plaça gratuïta de cada 
vint (20) matriculats en cada activitat o curs esportiu ofertat, per a ús de persones que 
pertanyen a col·lectius desfavorits i sempre amb informe del departament de serveis socials. 

7. En cap cas es podrà aplicar a una mateixa taxa unitària d’aquesta Ordenança més d’una 
bonificació o reducció d’aquelles que es contemplen en aquest article. 

8. En el cas que l’Ajuntament no preste el servei per causes no imputables a l’obligat al 
pagament, com poden ser les obres o reparacions o altres anàlogues, procedirà la devolució 
de l’import corresponent de forma proporcional, en tot cas, no procedirà la devolució en els 
supòsits de força major i els relacionats amb la seguretat i protecció Civil.” 

 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seua 
exposició en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, basant-se en l’article 17.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Facultar la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 
documents relacionats amb este assumpte. 
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TERCER. DICTAMEN CI D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ I 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL MARC DEL “PROJECTE INTEGRAT DE 
CATALOGACIÓ, CONSERVACIÓ I VALORACIÓ DEL PALAU COMTAT 
D’OLIVA. 
 
Considerant, que l’Ajuntament d’Oliva ha vingut desenvolupant des dels anys noranta 
una tasca de recuperació, conservació i posada en valor de les restes del Palau Costal 
d’Oliva (ss. XV-XVI) que perviuen entre el parcel·lari de l’emplaçament del monument. 
Reconegut pels especialistes com un dels primers exemples d’introducció del primer 
corrent artístic del Renaixement Itàlia a l’antic Regne de València, el seu alt valor 
patrimonial, l’experiència assolida en les diverses intervencions realitzades i l’estat 
actual del que perdura del mateix posen de manifest la conveniència d’escometre una 
dinàmica de treball recolzada en la col·laboració amb professionals i entitats 
especialitzades en projectes de documentació, gestió i difusió d’esta classe de béns. 
 
Considerant, que amb aquest objectiu, la delegació de Patrimoni Històric ha gestionat 
amb la Universitat Jaume I de Castelló l’oportunitat d’establir un acord de col·laboració 
mitjançant la formalització del conveni específic -adjunt a la present- “PROJECTE 
INTEGRAT DE CATALOGACIÓ, CONSERVACIÓ I VALORACIÓ DEL PALAU 
COMTAL D’OLIVA”. 
 
Resultant, que el conveni té com a finalitat aprofundir en el coneixement del monument 
mitjançant l’aplicació de la metodologia escaient Així com desenvolupar aquelles 
accions de gestió i difusió dels seus valors que, entre altres objectius, possibiliten la 
programació d’intervencions en base a criteris definits. D’este conveni no es deriven 
obligacions econòmiques concretes per a les parts. En el supòsit d’iniciatives 
específiques, l’execució de les quals comporten un cost, estes hauran de formalitzar-se, 
d’acord amb la clàusula Tercera, en protocols i/o contractes individualitzats en els que 
s’hauran de detallar, els mitjans disponibles, el pressupost i la font de finançament que, 
pel que respecta a l’Ajuntament, es subjectaria a l’existència de crèdit suficient en la 
partida pressupostària corresponent. 
 
Resultant, que com a responsable per part de l’Ajuntament d’Oliva del seguiment del 
citat projecte i de les qüestions relacionades amb este Conveni es proposa D. Vicent 
Burguera Sanmateu, cap de Patrimoni Històric i Museus. 
 
Atés que, la proposta de conveni ha estat informada favorablement per la Comissió 
Informativa de Ordenació del Territori, de data 17 de juliol de 2013. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sr. Roig Tomás: “La vàlua d’un poble es valora per la magnitud de la seua història, 

història que es mesura per l’empremta que ha deixat, i pel gaudi que fan els seus 
habitants. Oliva és un poble amb un bon grapat de mostres del devenir del temps 
pels seus carrers, pels seus murs, pels seus habitatges. Una mostra del va estar el seu 
poder, i la influència en altres terres ha estat el Palau dels Centelles, mostra artística 
primerenca del renaixement italià en terres valencianes, i per tant en la península. 
Malauradament, el Palau dels Centelles no ha tingut cap bona sort, a pesar d’haver 
estat declarat Bé Immoble Cultural, BIC, l’any 1931. Però les malifetes del passat 
cal les corregesquen les generacions presents. Així és com en els anys noranta, 
l’Ajuntament d’Oliva, des de la Regidoria de Patrimoni, enceta, amb bon encert, una 
tasca de recuperació, conservació, i posada en valor de les restes del Palau d’Oliva, 
mostra arquitectònica del segle XV i XVI. L’estat actual del que perdura del mateix 
posa de manifest la conveniència d’escometre una dinàmica de treball recolzada i 
garantida per la col·laboració de professionals i entitats especialitzades. Seguint el 
camí encetat pels meus predecessors, des de la Regidoria de Patrimoni Històric, s’ha 
gestionat amb la Universitat Jaume I de Castelló un acord de col·laboració, que es 
formalitzarà per un conveni específic, amb la denominació de “ Projecte Integrat de 
catalogació, conservació i valoració del Palau Comtal d’Oliva”, que espere que hui 
aquest plenari l’aprove. La finalitat d’aquest conveni és aprofundir en el 
coneixement del palau mitjançant la metodologia escaient per emprendre accions de 
gestió i difusió dels seus valors. En aquesta línia d’actuació, i seguint els termes 
legals és pel que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió 
realitzada el 17 de juliol de 2013, va emetre dictamen d’aprovació i formalització de 
l’esmentat conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i l’Ajuntament d’Oliva, nomenant ambdues parts els seus respectius 
responsables. Done les gràcies als membres de la comissió que recolzen aquest 
projecte i als tècnics que han redactat les clàusules del conveni, que espere que 
s’aprove en aquest plenari.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Només he de dir que en la comissió ja vam votar a favor, i 

ací, com no podia ser d’altra forma, també; ratificarem el vot favorable a aquest 
conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló, i l’Ajuntament d’Oliva, perquè 
pensem que tot el que siga treballar en la recerca i posada en valor del patrimoni del 
nostre poble, del nostre municipi, és molt important; sempre és important, i per tant, 
com no podia ser d’altra forma, votem a favor d’aquest conveni.” 

 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Simplement manifestar el mateix, el que des de Projecte Oliva, 

sempre que es tracta de convenis que donen suport al nostre patrimoni, estarem ahí, 
recolzant-ho de forma incondicional.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular votarà a favor; considerem, tenim en 
compte la importància d’aquest conveni; però se’ns va dir en la comissió que no 
tindria cap cost per a aquest ajuntament. Ja en la seua clàusula tercera parla del tipus 
de finançament. Entenem que tot aquest tipus d’actuacions, de coses d’investigació i 
altres, tenen costos; però també pensem que és de responsabilitat que en aquest 
moment dolent la gent necessita per davant de tot menjar; per tant, siguem 
conseqüents, votem a favor d’aquest conveni, que vaja fent-se la línia que pertoque, 
però també que siguem conseqüents de la necessitat en aquest moment de menjar, i 
del finançament que puga quedar un poc aparcada per a moments millors que 
puguen fer-se.” 

 
� Sr. Roig Tomás: “En el dictamen que fa la comissió s’especifica, en el tercer 

paràgraf, a la fi, diu “el pressupost i la font de finançament que, pel que respecta a 
l’Ajuntament, es subjectaria a l’existència de crèdit suficient en la partida 
pressupostària corresponent”. Si hi ha pressupost, se’n destinarà; si no hi ha 
pressupost, no es destinarà. I en el conveni també s’especifica, i es diu que si hi ha 
alguna despesa, es contemplarà per ambdues parts, i es negociarà; i fins i tot 
intervindran també empreses privades per al seu finançament. O siga que d’entrada, 
l’Ajuntament d’Oliva no es compromet a cap despesa econòmica. Per tant, la 
garantia que van a malgastar-se diners en coses que no són, no és així.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Roig. Pense que si es torna a llegir la intervenció, per a 

res a aquest grup ha parlat de malgastar diners. No hem parlat d’això. Hem parlat 
dels moments dolents que patim. Hem dit la importància que tenen aquestos estudis; 
que els compartim; que el votarem a favor; però per a res malgastar. Mire, hi ha 
pressupost si hi ha dotació pressupostària. Per tant el que han de fer és buscar 
empreses que doten, que puga continuar-se la investigació en aquest moment, i 
l’ajuntament que no faça dotacions a aqueixes partides, i que siga en un acte de 
responsabilitat dotar partides necessàries en aquest moment, com la de menjar a la 
gent. Però per a res hem dit que siga malgastar.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la formalització del Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament d’Oliva en el marc del “PROJECTE 
INTEGRAT DE CATALOGACIÓ, CONSERVACIÓ I VALORACIÓ DEL PALAU 
COMTAL D’OLIVA”, que és del següent tenor literal: 
 
“CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT JAUME I 
DE CASTELLÓ 1 L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL MARC DEL "PROJECTE 
INTEGRAT DE CATALOGACIÓ, CONSERVACIÓ 1 VALORACIÓ DEL PALAU 
COMTAL D’OLIVA. 
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En la ciutat d’Oliva, a ...... 
 

REUNITS: 
D’UNA PART, D. DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Alcalde-President de l’Excm. 
Ajuntament d’Oliva, en nom i representació del mateix d’acord amb les facultats que li atorga la 
legislació vigent en matèria de Règim Local. 
 
D’ALTRA PART, D. VICENT CLIMENT JORDÁ, Rector de la Universitat Jaume I, amb seu 
a la ciutat de Castelló de la Plana, amb nomenament efectuat mitjançant el Decret 96/2010, d’ 
11 de juny, del Govern Valencia i en virtut de les competències atribuïdes pels Estatuts 
d’aquesta Universitat, aprovats pe! Decret 116/210, de 27 d’agost (DOGV 6344/31.8.2010). 
 

EXPOSEN: 
1. La Universitat Jaume I de Castelló és un centre d’ensenyament superior i d’investigació que 

persegueix el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn 
mitjançant la creació i transmissió de coneixements. Per al compliment d’ aquesta finalitat, 
la Universitat Jaume I estableix convenis i acords de col·laboració entre totes les 
institucions que participen en el desenvolupament social de la nostra Comunitat. 

2. Per la seua part, l’Ajuntament d’Oliva ve, des de fa anys, desenvolupant una tasca de 
recuperació, conservació i posada en valor de les restes del Palau Comtal d’Oliva (ss. XV-
XVI), declarat Bé d’Interès Cultural, i dels béns procedents d’aquest monument, per a la 
qual considera rellevant la participació i el concurs d’aquelles institucions que, com la 
Universitat Jaume I, aporten coneixements i assessorament especialitzats. 

3. L’alt valor patrimonial i les circumstàncies particulars de l’estat actual del Palau Comtal 
d’Oliva permeten considerar-lo un laboratori d’estudi i investigació del món científic i 
cultural internacional i, molt particularment, de les universitats, institucions i organismes 
relacionats amb la conservació del Patrimoni Cultural. 

4. Atés que ambdues entitats tenen objectius i interessos comuns en els camps acadèmic, 
científic i cultural, I ‘establiment d’un programa específic de col·laboració sobre el Palau 
Comtal d’Oliva és el mitjà idoni per acomplir les funcions i objectius encomanats per la 
societat i millorar els serveis que es presten a la mateixa. 

5. Per tot l’ anterior, les dues entitats consideren convenient regular en un conveni diferents 
aspectes, com ara la seua vinculació acadèmica, científica i de tota índole, i establir per a 
això els instruments adequats. 

 
Amb aquesta finalitat, la Universitat Jaume 1 de Castelló de la Plana i l’Excm. Ajuntament 
d’Oliva, 

CONVENEN: 
Primer.- Establir I ‘acord de col·laboració: "PROJECTE INTEGRAT DE CATALOGACIÓ, 
CONSERVACIÓ 1 VALORACIÓ DEL PALAU COMTAL D’OLIVA", pel qual la Universitat 
Jaume 1 i l’ Ajuntament d’Oliva es comprometen a col·laborar en I ‘aprofundiment del 
coneixement del Palau Comtal d’Oliva i a donar a conèixer l’interès del monument als efectes 
de potenciar la seua valoració social, atenent als següents objectius: 
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a) Dotar al Palau Comtal d’una metodologia i sistemes de coneixement que permeten la 
catalogació dels seus valors culturals en estreta relació amb els instruments i mitjans 
utilitzats en el desenvolupament del projecte. 

b) Establir criteris i línies de treball que normativitzen coherentment les actuacions concretes a 
executar, quan raons de salvaguarda de les restes del Palau així ho aconsellen o quan 
aquestes tinguin entitat pròpia, així com resoldre aquelles qüestions puntuals que no es 
poden ajornar o ajuden a assolir els objectius del present conveni. 

c) Desenvolupar accions de gestió i revalorització del Palau Comtal que potencien llurs valors, 
tangibles i intangibles, i possibiliten ulteriors intervencions controlades de conservació i 
restauració. 

d) Potenciar el Palau Comtal, pel seu alt valor patrimonial, com a símbol cultural de la ciutat 
amb projecció internacional. 

e) Convertir el Palau Comtal en lloc d’atracció de visitants. 
f) Incentivar la creació de petites empreses local s o promoure la formació professional de les 

ja existents per a I ‘execució d’intervencions lligades al procés de recuperació del Palau o 
d’altres béns integrants del patrimoni històric de la ciutat. 

 
Segon.-. El present Conveni es regula per les següents 
 

CLÀUSULES: 
Primera. Metodologia i tècniques d’aplicació. 
Per a la presa de dades de les restes del Palau, l’estudi i investigació de les mateixes, 
l’elaboració de projectes d’ intervenció, dinamització i difusió per mitjans audiovisuals del 
monument, s’emprarà preferentment tecnologia avançada: informàtica, planimètrica, 
topogràfica, fotogramètrica i tècniques de diagnosi i monitorització de l’estat de conservació, a 
més d’aquelles altres que tècnicament siga factible utilitzar. 
 
Segona: Modalitats de col·laboració. 
Per tal de satisfer els objectius citats, ambdues parts es comprometen, en la mesura dels mitjans 
de que pugen disposar i d’ acord amb la legislació vigent, a: 
a) Facilitar, per part de l’ Ajuntament d’Oliva, l’accés del personal docent i investigador de la 

Universitat Jaume I, al Palau, al Museu Arqueològic de la ciutat i a la documentació gràfica 
i d’arxiu conservada en el mateix o en altres centres de titularitat municipal. 

b) Afavorir, per les dues parts, la difusió deis estudis que, sobre el Palau Comtal, realitza la 
Universitat Jaume I. Aquestes activitats de difusió podran fer-se a través de: congressos, 
seminaris, jornades, conferencies, publicacions, pagines web, fòrums, exposicions... 

c) Prestar-se assessorament mutu i desenvolupar conjuntament projectes i programes de 
col·laboració en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues entitats. 

d) Portar a terme les accions que seguen d’interès mutu, dins de les disponibilitats de les parts i 
de les matèries que constitueixen l’objecte d’aquest conveni. 

e) Col·laborar en la obtenció de finançament estem que permetia el desenvolupament de les 
accions especifiques. 

 
Tercera. Finançament. 
Del present conveni no es deriven obligacions econòmiques concretes per a les parts. Per a cada 
iniciativa o actuació projectada s’hauran de detallar en protocol i/o contracte específic, com a 
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mínim, les activitats a realitzar, les persones i institucions implicades, els mitjans disponibles, el 
pressupost i el finançament de les mateixes. 
 
Quarta: Entrada en vigor, durada i resolució del conveni. 
El present conveni entrarà en vigor amb la ratificació del mateix pels representants de les parts i 
prèvia adopció de l’Acord corresponent per part del Ple de l’Ajuntament d’Oliva i per l’òrgan 
competent de la Universitat Jaume I. La seua vigència serà de dos anys, prorrogable de manera 
expressa al seu venciment i pel mateix període. Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo, 
mitjançant escrit fefaent, amb tres mesos d’anticipació al seu venciment. La denúncia del 
present conveni no afectarà a les actuacions derivades dels protocols, iniciatives i/o contractes 
específics, establerts a la clàusula tercera, que estiguin en curs de realització i/o execució, la 
finalització dels quals es duria a efecte, en tot cas, de conformitat amb el que s’establisca en els 
mateixos. 
 
Cinquena: Responsables del projecte i seguiment 
La UJI designa com a responsable a Dª Alba Soler Estrela, del Departament d’Enginyeria de 
Sistemes Industrials i Disseny. 
L’ Ajuntament d’Oliva designa com a responsable a D. Vicent Burguera Sanmateu, Cap de 
Patrimoni Històric i Museus que estarà en contacte amb la responsable de la citada Universitat. 
 
Sisena: Resultats. 
En qualsevol publicació o informació que les partes firmats porten a terme u ofereixen sobre els 
resultats obtinguts, es farà sempre referencia especial a aquest conveni. 
La UJI autoritza expressament l’Ajuntament d’Oliva a mencionar, en qualsevol de les seues 
publicacions (documentació impresa, pagina web, etc.) la existència del present conveni i la 
col·laboració que en el mateix es documenta. 
 
Setena. Resolució de discrepàncies: 
Sense perjudici de les competències de cada entitat, les controvèrsies que es susciten en 
l’execució d’aquest conveni i dels protocols i/o contractes de desenvolupament seran 
examinades i resoltes per una comissió paritària integrada per quatre persones, dues en 
representació de la Universitat i altres dues en representació de l’Ajuntament d’Oliva. 
Si no s’arribarà a un acord, les qüestions litigioses seran de coneixement i competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts firmen per quadruplicat aquest document, 
al lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament. 
 

Per la Universitat Jaume I de Castelló Per l’Ajuntament d’Oliva 
Vicent Climent Jorda 
Castelló de la Plana 

David González Martínez 
Oliva” 

 
Segon- Nomenar D. Vicent Burguera Sanmateu, Cap de Patrimoni Històric i Museus 
com a responsable per part de l’Ajuntament d’Oliva del seguiment del citat projecte i de 
les qüestions relacionades amb este Conveni. 
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Tercer.- Traslladar el present acord a la Universitat Jaume I de Castelló i al 
Departament de Patrimoni Històric i Museus als efectes oportuns. 
 
 
QUART. DICTAMEN CI SOBRE L’ACORD DE LA CTU DECLARANT 
CADUCAT EL DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA INTEGRACIÓ 
TERRITORIAL I PP SECTOR 17. 
 
Resultant que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el 10 de maig 
del 2007, va adoptar entre altres, acord d’inici del procediment de concurs per a la 
gestió indirecta del Programa d’Actuació Integrada SECTOR 17 INDUSTRIAL, a 
l’empara del que estableix l’article 130 de la Llei Valenciana 16/2005, de 30 de 
desembre, i d’aprovació de les Bases Particulars que han de regir la seua adjudicació. 
 
Resultant que la mercantil CONSTRUCCIONS JUST, SA, va formular proposta de 
Programa, que es va sotmetre a informació pública per mitjà d’anunci aparegut en el 
DOGV núm. 5754, de data 2 de maig del 2008, i es va protocol·litzar el tràmit 
d’informació pública en la Notaria de D. Fernando Sempere Montes. 
 
Considerant, que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el 25 de setembre 
del 2008, va aprovar provisionalment el Programa d’Actuació Integrada Sector 17 
Industrial, i va designar, provisionalment, la mercantil CONSTRUCCIONS JUST, SA, 
com a Agent Urbanitzador per a la gestió i desenvolupament de l’expressat Programa, i 
va acordar la remissió del certificat del referit Acord, juntament amb la documentació 
de l’Alternativa Tècnica del Programa a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la 
seua aprovació definitiva. 
 
Considerant, que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 7 de juny del 2013 
va acordar declarar caducat l’expedient 2009/0282 relatiu al Document de Justificació 
de la Integració Territorial i Pla Parcial sector 17 Industrial, a causa de la seua 
paralització per causa imputable al promotor de l’expedient. 
 
Considerant, que el referit acord és susceptible de ser impugnat en recurs d’alçada 
davant la Secretaria Autonòmica del Territori, Medi Ambient i Paisatge, sent el Ple 
l’òrgan legalment competent per a la seua interposició, de conformitat amb el que 
establix l’article 22 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Ordenació del Territori, de data 17 de juliol de 
2013, ha informat favorablement. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Un dubte. Recorde, i no sé si ho vaig entendre malament, 
quan vam fer la Junta de Portaveus dijous, és possible que digueren que ens 
passarien una rectificació en els dictàmens del punt quatre i cinc? És possible o ho 
vaig entendre malament? És que nosaltres no l’hem rebut. Ho dic per això. ” 

 
� Sra. secretària: “No sé si vosté fa referència al fet que en el punt primer, no 

interposar recurs, en el dictamen que tenien vostés es va posar recurs d’alçada; i s’ha 
suprimit la referència a alçada, perquè el que no cap és interposar recurs contenciós 
administratiu, no recurs d’alçada. Crec que és la matisació que es va comentar, tot i 
que jo no estava en la Junta de Portaveus. No s’interposa recurs, sense fer referència 
al d’alçada, perquè no cap el recurs d’alçada entre les administracions públiques.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Gràcies per la matisació. La intervenció és tant per al punt quart, 

com per al cinqué. Si recorden, en el plenari passat venia dins de l’ordre del dia un 
punt que era la presentació del desistiment a l’acció urbanitzadora per part de 
l’agent urbanitzador del sector 17 industrial. Vam retirar del punt de l’ordre del dia 
justament aqueixa proposta d’acord, aqueix punt, perquè havíem tingut notícia en el 
Departament d’Urbanisme, a l’ajuntament en definitiva, que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme havia dictaminat la caducitat d’aqueixos expedients que en aquell 
moment portàvem al plenari. Ara ha arribat ja la notificació oficial a l’Ajuntament 
d’Oliva, tant del sector 4 industrial, com del sector 17 industrial. La Comissió 
Territorial d’Urbanisme ens notifica la decisió, l’acord pres, de la caducitat de 
l’expedient a conseqüència de l’absència d’alguns documents que exigia la comissió 
territorial per poder portar endavant els expedients d’urbanització. Nosaltres, el 
regidor d’Indústria i jo mateix, ens hem reunit amb els agents urbanitzadors dels 
diferents sectors, tant del 4, com del 17, com del polígon industrial Jovades, que 
també està afectat per aquesta decisió; els hem traslladat aquesta informació, que 
ells per suposat també havien rebut de la Comissió Territorial d’Urbanisme, havien 
vist quina era la intenció dels diferents agents urbanitzadors, dels diferents 
propietaris del sòl, al respecte, i hem proposat a la comissió la proposta de no 
interposar recurs davant aquesta decisió, perquè la interposició de recurs hauria 
d’anar acompanyada de la presentació de la documentació requerida per part de la 
comissió territorial. Per tant, el que ara ve a votació és justament no interposar 
recurs davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de la caducitat dels sectors 4 i 
17 industrials.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Com molt bé ha dit el regidor d’Urbanisme, aquest assumpte és 

un tema urbanístic, per suposat, però té repercussió en les empreses, i sobretot en el 
que és sòl industrial de la nostra ciutat. Jo vull felicitar la Delegació d’Urbanisme, 
perquè en tot moment hem estat treballant junts, col·laborant, i sobretot escoltant 
quina era la postura dels mateixos urbanitzadors o promotors de la urbanització. 
Sempre, cada vegada que l’ajuntament ha hagut de prendre una decisió, hem parlat 
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amb ells, hem vist quin era el seu sentir, i la seua preocupació, i el fet que abans que 
passara a comissió ens vam reunir amb totes les empreses, i amb tots els propietaris 
afectats, per valorar quina era la postura que deuria prendre l’ajuntament i el mateix 
urbanitzador, dóna peu a felicitar-nos, en el sentit que en aquest tema hem fet una 
col·laboració conjunta, jo crec que molt important, i sobretot tenint en compte que 
aqueix sòl industrial necessitem, diguem-ne, no sé si dir planificar-lo o marcar les 
estratègies de cara al futur, ja que està subjecte a varis temes, com ara el llit del 
Gallinera que s’ha fet fa poc, el tema de la AP7, i el tema de la carretera nacional. 
Per als industrials és molt important aqueixes tres variants, les tres premisses en 
aqueix sòl industrial, i en aqueix sentit és el que treballarem.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Al Grup Popular li sembla perfecte, i votarem a favor 

d’aquestos dictàmens; i els argumente per què. Està clar que l’agent promotor, i qui 
ha fet les coses no com tocava era l’ajuntament, perquè l’agent promotor no és en 
cap moment l’agent urbanitzador. En el seu moment es va decidir fer aquestes 
actuacions, i en aquest moment han caducat. Ens sembla perfecte; no que hagen 
caducat; s’haurien pogut fer bé; no amb un acte de responsabilitat de fer, de fer, de 
fer, i després que es quedara tot paralitzat. Però en aquest moment ens sembla 
perfecte que es quede tot com està, ja que seria molt dolent, per a totes les empreses 
del sector 4 i del sector 17, que es fenen aquestes actuacions, ja que la situació no és 
la més adequada en aquest moment. En breu supose que també s’haurà d’anunciar 
una altra caducitat, com és la de l’espai d’oci, per problemes també, els modificats, 
els problemes del tren i altres. per tant, nosaltres votarem a favor, però les coses 
quan es fan s’han de pensar perquè es facen ben fetes.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Sí; és cert que el promotor és una figura, però quan la gestió és 

indirecta l’agent urbanitzador assumeix unes responsabilitats molt importants, de 
presentar la documentació que pertoca. En aquest cas, la responsabilitat, que en un 
principi és del promotor, però com que no era gestió directa es transfereix a l’agent 
urbanitzador. I aqueixa és una qüestió molt important que haurà de dirimir la 
confiscació dels diferents avals. O siga que no cal pronunciar-se tan alegrement al 
respecte.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Responsabilitat, Sr. Canet? Li trasllada vosté la 

responsabilitat a l’agent urbanitzador? Vosté li ho ha comunicat? Pense que ací 
s’està fent un doble joc. Sap de quant és l’aval, per molta necessitat que tinga aquest 
ajuntament de diners? De 160.000 euros. Sap que amb el que acaba de dir nosaltres 
podem canviar el vot, encara que vostés tinguen exactament igual? Per a res la 
irresponsabilitat d’aquest ajuntament vol aquest partit que recaiga també sobre 
nosaltres amb el vot, i que l’agent urbanitzador, que no és per a res culpable, vosté li 
trasllade la responsabilitat i no li torne l’aval de 160.000 euros. Li ho puc assegurar. 
Les paraules seues en aquest moment han sigut molt fortes, i pense que s’està fent 
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un doble joc; un doble joc molt gran. Jo no sé si voldria esclarir-me alguna cosa, o 
és el que ha dit així, tal qual, tàcitament.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Aclarir-li, no sé si li aclariré, perquè li explique les coses i no les 

entén. Simplement li diré que el promotor és una figura i l’agent urbanitzador n’és 
una altra. I no és el mateix quan es parla de gestió directa que quan es parla de 
gestió indirecte. No li trasllade a l’ajuntament la responsabilitat, ni la informació a 
ningú. És la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme la que informa, tant al 
promotor, Ajuntament d’Oliva, com als diferents agents urbanitzadors de cadascuna, 
dels diferents requeriments de documentació que ha fet al llarg del temps; també 
mentre vostés van tindre la responsabilitat de la gestió del govern; que haurien de 
saber-ho. Com a mínim haurien de saber això.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- No interposar recurs contra l’Acord adoptat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme el 7 de juny del 2013 pel qual declara caducat l’expedient 2009/0282 
relatiu al Document de Justificació de la Integració Territorial i Pla Parcial sector 17 
Industrial. 
 
Segon.- Traslladar el present Acord a la mercantil Construccions Just, SA, en qualitat 
d’agent Urbanitzador i al Departament d’Urbanisme, als efectes oportuns. 
 
 
 
CINQUÉ. DICTAMEN CI SOBRE L’ACORD DE LA CTU DECLARANT 
CADUCAT EL DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA INTEGRACIÓ 
TERRITORIAL I PP SECTOR 4. 
 
Resultant que en data 6 de maig del 2009 l’Agrupación de Interés Económico Sector 4 
Industrial d’Oliva, en qualitat d’agent urbanitzador d’esta Actuació Integrada, va 
presentar escrit sobre formalització del tràmit d’informació pública del document refós 
del Programa, Projecte actualitzat d’Urbanització i documentació de Seguretat i Salut i 
d’Integració Territorial, per a l’adequació del Sector a la nova normativa i execució de 
pas elevat sobre la CN 332 per a accés al dit Sector i adjacents. 
 
Resultant que tal documentació es va sotmetre al tràmit previ d’informació pública de 
conformitat amb el que preveu l’article 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en 
relació amb el que disposa l’article 223 del Decret 67/2006, de 19 de maig, per mitjà 
d’anunci publicat en el DOGV núm. 5979, de 23 de març del 2009, i periòdic Las 
Províncias, de 6 de març del 2009. 
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Considerant, que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el 28 de maig del 
2009, va aprovar provisionalment el Document Refós del Programa d’Actuació 
Integrada i Projecte d’Homologació del Sector, i va acordar la remissió del certificat del 
referit Acord, juntament amb la documentació completa a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seua aprovació definitiva. 
 
Considerant, que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 7 de juny del 2013 
va acordar declarar caducat l’expedient 2009/0379 relatiu al Document de Justificació 
de la Integració Territorial i Pla Parcial Sector 4 Industrial, a causa de la seua 
paralització per causa imputable al promotor de l’expedient. 
 
Considerant, que el referit acord és susceptible de ser impugnat en recurs d’alçada 
davant la Secretaria Autonòmica del Territori, Medi Ambient i Paisatge, sent el Ple 
l’òrgan legalment competent per a la seua interposició, de conformitat amb el que 
establix l’article 22 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Ordenació del Territori, de data 17 de juliol de 
2013, ha informat favorablement. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Canet, aprofite que hi ha un segon punt per continuar, i 

dir-li que no li para a vosté gens bé el qualificatiu que m’ha propinat; perquè com a 
mestra li puc dir que un no és que no entenga, és l’altre qui no s’explica. Però des 
d’ací també m’agradaria dir-li que de veritat, espere que amb un acte de 
responsabilitat per la seua part, a l’agent urbanitzador, li tornen l’aval que li 
correspon de 169.000 euros, li torne a repetir, i que per molta necessitat que vosté 
tinguen per la mala gestió arrossegada totes les legislatures i aquesta, no vulguen 
fer-se amb aqueixos diners, perquè per a res és culpable que això no s’haja portat 
endavant.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “En primer lloc, ningú parla de culpabilitat. En segon lloc, vosté 

és qui ha traslladat tota la responsabilitat, i la culpabilitat, tal i com vosté entén la 
responsabilitat, sobre el mateix ajuntament, sobre la mateixa administració. Jo no 
m’atreveisc a pronunciar-me en aqueixos extrems; crec que han de ser els tècnics 
pertinents els qui a través dels seus informes, ens aclaresquen aqueix punt, i no 
nosaltres ací. És absurd. Jo no m’atrevesc ni a traslladar-la sobre les esquenes d’un, 
ni sobre les esquenes de l’altre. Senzillament això. No em pronuncie. Crec que és 
aventurar-se excessivament, pronunciar-se amb tanta antelació com vosté ho ha fet; 
simplement això.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sr. Canet, jo li llegiré una coseta, i diu “Considerant 
que la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió de 7 de juny del 2013 va acordar 
declarar caducat l'expedient 2009/0282 relatiu al Document de Justificació de la 
Integració Territorial i Pla Parcial Sector 17 Industrial, a causa de la seua 
paralització per causa imputable al promotor de l'expedient.” Sap qui és? 
Ajuntament.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Aqueix paràgraf, que jo ja havia llegit, l’havíem llegit juntament 

amb els diferents agents urbanitzadors dels dos sectors, i juntament amb els tècnics, 
i no és una qüestió tan senzilla com llegir-lo i acabar; perquè li torne a repetir, no es 
tracta d’una gestió directa sinó d’una gestió indirecta; i això significa que l’agent 
urbanitzador assumeix també part d’aqueixa responsabilitat. Fins on arribarà la 
responsabilitat de cadascú? Jo no sóc qui per pronunciar-me en aqueix extrem. Si 
vosté ja ha dirimit que tota és de part del promotor, que efectivament és 
l’ajuntament, i que l’agent urbanitzador, per gestió indirecta, no en té cap, doncs bé, 
vosté ja ho ha dit. Jo no m’atreviré a dir-ho.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- No interposar recurs contra l’Acord adoptat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme el 7 de juny del 2013 per que declara caducat l’expedient 2009/0379 
relatiu al Document de Justificació de la Integració Territorial i Pla Parcial Sector 4 
Industrial “Jovades”. 
 
Segon.- Traslladar el present Acord a l’Agrupación de Interés Urbanístico Sector Cuatro 
“Jovades”, en qualitat d’agent Urbanitzador i al Departament d’Urbanisme, als efectes 
oportuns. 
 
 
SISÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOBRE OPOSICIÓ AL DECRET 49/2013, DE 12 DE ABRIL, 
DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVA EL CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
 
Es dóna compte de la moció conjunta sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent 
tenor literal: 
 
“Dª. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Popular, Salvador Fuster Mestre, portaveu 
del Grup Socialista, Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Bloc-Compromís, Blai Peiró 
Sanchis, portaveu del Grup Projecte Oliva i José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup 
Municipal Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’article 91.4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’article 97.3 
del mateix reglament, eleva al Plenari la següent: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El diari oficial del passat 15 d’abril publicava el Decret 49/2013, de 12 d’abril, del Consell pel 
qual s’aprovava el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. En aquest catàleg es 
recullen les carreteres de la Comunitat Valenciana i s’adjudica la seua titularitat, i en 
conseqüència la responsabilitat del manteniment i conservació, entre la Conselleria 
d’lnfraestructures, Transport i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i les tres Diputacions 
Provincials. 
 
Així mateix, el Decret determina quins trams viaris, anteriorment carreteres de la Generalitat o 
de la Diputació Provincial, deixen de ser carretera i passen a ser camins de domini públic 
competència dels Ajuntaments respectius, amb efectes immediats des del moment de la 
publicació del Decret, corresponent per tant al municipi el seu manteniment i conservació, la 
situació que es planteja és molt variada i diferent entre els més de 200 municipis afectats i els 
més de 350 trams viaris transferits, en tota la Comunitat. Resumidament, la casuística podem 
agrupar-la majoritàriament en dos apartats: 
 
- Alguns trams viaris cedits eren anteriorment travessies urbanes, carreteres que creuaven per 

dintre de la població, í ara passen a ser carrers del poble de titularitat municipal. En alguns 
casos eren demandes dels propis plenaris municipals, ja efectuades o pendents de resolució; 
i en altres casos sense existir petició de l’Ajuntament. 

- En altres casos els trams viaris transferits als Ajuntaments, no corresponen a zona urbana, 
sinó que estan en la zona rural del terme municipal. Deixen de ser la carretera d’accés a la 
població i passen a ser camins rurals d’accés al poble i de competència local. En estos casos 
el camí adjudicat a l’Ajuntament pot tenir alguns centenars de metres o alguns quilòmetres, 

 
Coneixent l’actual situació financera dels municipis i els condicionants de despesa que marca la 
reforma de la futura llei de regim local, cal advertir les dificultats pressupostàries per realitzar 
adequadament el manteniment i conservació d’aquestes vies d’entrada a la població, la qual 
cosa va a resultar una pesada o difícil càrrega per al pressupost municipal. A més, la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, al seu art. 7.3 imposa 
que en supòsits com el present, com que la norma afectaria a despeses presents o futures, 
s’haurien d’avaluar les seues repercussions i efectes, cosa que evidentment no consta al Decret. 
 
Resulta de tot punt necessari que la Generalitat Valenciana o la Diputació Provincial 
corresponent, assumisquen la competència de les carreteres fins els punts d’arribada a la zona 
qualificada com urbana en el corresponent Pla General d’Ordenació Urbana; perquè la seua 
utilització per vehicles pesats, que arriben fins les entrades de la població, provoquen un 
deteriorament, insuportable de conservar per una economia local. 
 
Tanmateix, l’article 3 del Decret 49/2013, especifica que l’Administració cedent del vial L’ha 
d’entregar en adequades condicions de seguretat i pavimentació, tenint en compte la seua 
tipologia futura, si passa a ser una via urbana o ser el camí d’accés a la població des de la 
carretera o rotonda més pròxima. Però, dissortadament no es marca cap termini, ni pressupost 
per a l’adequació dels vials que es cedeixen. 
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Pel contrari, a la Disposició Transitòria Única, sí que s’especifica que és competència i 
responsabilitat dels Ajuntaments respectius la conservació i manteniment dels vials cedits, des 
de la publicació del Decret, i per tant ja són responsabilitat municipal. En conseqüència, de 
qualsevol incident en seria responsable patrimonialment l’Ajuntament. 
 
A més a més, volem manifestar el nostre rebuig per la manca d’informació als ajuntaments, la 
poca transparència i participació amb què s’ha fet tot el procediment. 
 
Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
1. Demanar deixar sense efecte o suspendre l’aplicació del Decret 49/2013, de 12 d’abril, del 

Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. 
2. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència en les carreteres en els trams 

de zona rural, fins la zona qualificada com urbana a l’instrument de planejament general. 
3. Modificar, en tot cas, el Decret als dits efectes, prevenint l’adequació de les vies urbanes a 

cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als Ajuntaments. 
4. Comunicar el present acord al Consell.” 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Ordenació del Territori, en reunió de 17 de juliol 
de 2013, va emetre dictamen favorable sobre la Moció de referència. 
 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. alcalde: “Tot i que la moció ve de forma conjunta, inicialment la va proposar el 

Partit Socialista, i per tant té la paraula el Sr. Fuster.” 
 
� Sr. Fuster Mestre: “El que pretén el Consell amb aquest decret, nosaltres pensem 

que ja és massa. És el màxim del màxim; creiem que mai s’havia arribat tan lluny. 
Com és possible que coneixent la situació econòmica dels ajuntaments, es plantege 
la cessió de les carreteres perquè siguen els mateixos ajuntaments, que ja de per si 
no poden ni tan sols mantindre els seus propis camins rurals, s’hagen de fer càrrec 
ara del manteniment de les carreteres, al seu pas per la zona urbana i la zona rural. 
Serà perquè Oliva no té quilòmetres, d’asfalt, tant travessant la població, com fora 
d’ella. Ja sabem, tots coneixem, que la Generalitat Valenciana no està per llançar 
coets, però d’ahí al fet que hagen de ser els mateixos ajuntaments els qui carreguen 
amb el manteniment de les carreteres, és una autèntica barbaritat. I estic plenament 
convençut, i crec que ací estem també tots convençuts, que és inassumible per a les 
administracions locals.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo, la veritat, és que són coses que són increïbles. És 

evident que el Sr. Fuster ha dit que la Generalitat Valenciana no està per llançar 
coets, però el que no pot fer és llançar-nos un masclet ací, dins l’ajuntament, i 
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rebentar-ho tot, dins dels ajuntaments. A vore, si ja difícilment els ajuntaments, com 
estan hui, com ja s’ha dit, i tots sabem, que és un poc redundar en el mateix, en el 
que tots sabem, difícilment poden mantindre els serveis que tenen, de neteja i altres, 
de tot el seu entramat viari, com han de carregar encara amb el manteniment de les 
vies urbanes, interurbanes, i rurals, que corresponen a la Generalitat Valenciana? 
Això és impossible. És que és impossible. I tot això, no ve aparellat de cap ajuda; és 
a dir, ahí ho teniu, apanyeu-se; a partir d’ara, això que féiem el manteniment 
nosaltres, de la nit al matí, us heu d’encarregar de fer aqueix manteniment. És que és 
del tot incongruent, increïble; i això és una patada més en contra del ciutadà, que 
d’una forma o altra, si açò prospera, vorà reduïts els seus serveis perquè una part 
d’aqueixos diners que van destinats als seus serveis, s’hauran de destinar a 
mantindre aqueixes carreteres, que fins ara feia la Generalitat Valenciana. La 
Generalitat Valenciana el que hauria de fer és pagar el que deu als ajuntaments, i 
deixar d’exprémer més la butxaca de tots els ciutadans.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que recolzem totalment la moció que 

s’ha presentat per part de tots, i jo crec que no cal donar més explicació. El 
contingut de la moció és suficientment clar.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “És cert que aquest decret del Consell no ens afecta excessivament 

a la nostra ciutat, perquè fa referència, pel que fa al nostre terme municipal, a la 
CV715, coneguda com a carretera de Pego, la d’Oliva a la Nucia; a la CV670, la 
Natzaret-Oliva, en el seu tram d’Oliva fins a Piles; i a la CV678, que és la que ve de 
Pego a la platja, fins arribar a la N332. Però que només aquesta última, des de la 
N332 fins a la platja, seria la que en aqueix catàleg del sistema viari de la Comunitat 
Valenciana es transferiria a la nostra ciutat. Però així i tot entenem que és necessari 
manifestar la nostra renúncia i la nostra denúncia, a la forma en què s’ha procedit en 
la creació d’aquest decret, i en la forma en què s’ha intentat transferir a les entitats 
locals una despesa tan important com és un sistema viari. A més entenem que és un 
exercici de solidaritat amb la resta de municipis, que es veuen molt més greument 
afectats per aquesta decisió, oposar-nos frontalment a la decisió. Perquè entenem 
que el Decret 49/2013, suposa el traspàs de la titularitat, i per tant de l’obligació de 
manteniment de nombroses carreteres del nostre país, de la Generalitat a les 
diputacions i als ajuntaments i entitats locals, sense que això vaja acompanyat dels 
recursos econòmics corresponents. És per tant una forma d’eliminar despeses de la 
competència de la Generalitat, tot carregant-les als ajuntaments. En alguns casos, 
sobretot n municipis menuts, aquesta despesa resulta completament inassumible. 
Potser el traspàs d’algunes de les vies incloses en el catàleg estiga justificat, sobretot 
algunes travessies urbanes, però la majoria, no. Cadascú haurà d’analitzar el seu cas; 
són especialment compromesos els vials d’accessos als pobles que no transcorren 
per zona urbana, que passen a considerar-se, amb aquest nou catàleg, com a camins 
rurals, a pesar de la seua envergadura. Com a mínim, hauríem de demanar les 
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compensacions econòmiques necessàries; en aqueix sentit s’han pronunciat les 
diputacions, la de València, i la de Castelló. El decret reconeix l’obligació de la 
Generalitat de lliurar aqueixos vials en condicions adequades, però no fixa uns 
terminis, mentre que en l’aplicació d’entrada en vigor del Decret, la responsabilitat 
ja és dels mateixos ajuntaments, des de la seua publicació. O siga, la responsabilitat 
ja és nostra. la mesura suposa, per tant, una contradicció evident amb la reforma de 
l’administració local que porta entre mans el Partit Popular, que prohibeix per una 
banda als ajuntament prestar serveis de competències considerades impròpies, i fins 
i tot en rescata altres si no compten amb els recursos suficients. En tot cas, l’actual 
Llei de bases, 7/85, no contempla com a obligació pròpia dels municipis el 
manteniment de les carreteres. Caldria afegir també una altra contradicció, la que 
resulta de l’obligació imposada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, d’informes 
econòmics per part dels serveis municipals davant dels projectes o actuacions que 
suposen noves despeses econòmiques, com és el cas. El decret és unilateral, i aqueix 
és un dels nostres motius de rebuig. És cert que ha hagut períodes d’exposició, però 
no s’han tingut en compte pràcticament cap de les al·legacions que han realitzat els 
diferents ajuntaments; i a més, hi ha una indefinició jurídica alarmant, el decret 
s’acull a la mutació demanial externa, figura que només apareix en les lleis de 
patrimoni estatal, i autonòmic, o a la Llei de Règim Local Valenciana, que 
reconeixen la necessitat d’una acceptació tàcita per la seua part en cas d’un traspàs 
de la titularitat d’un bé; en cas contrari, per analogia de la llei, per ser efectiu el 
canvi de titularitat caldria l’acceptació del municipi afectat, que no s’ha produït en 
cap dels casos, i cosa que no es preveu en el mateix decret. Per tot això és pel que 
des del nostre grup considerem que hem de manifestar la nostra frontal oposició a la 
redacció d’aquest decret.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular estem ací i donem bones mostres de forma 

continuada, que estem per treballar pels ciutadans del nostre poble. Per tant 
compartim aquesta moció, i l’hem feta de forma conjunta. Pensem que no és el 
moment de passar pilotes d’una administració a una altra; totes les administracions 
estan patint molt, però pensem que cadascú per salvar-se no ha de traslladar a una 
altra. Per tant, cadascú que assumesca el que té, i així és el que demanem i recolzem. 
Aquest no és el moment que l’Ajuntament d’Oliva, ni cap ajuntament, ni cap 
administració local, estiga per mantindre cap carretera, siga més o menys el catàleg 
que li corresponga. Per tant, nosaltres ens hem acollit a aquesta moció, per suposat, i 
considerem, per molt que aquest decret vinga de part del Grup Popular en la 
Generalitat, no l’acceptarem; no ens sembla acceptable, ni coherent, ni lògic en 
aquest moment.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
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Primer- Demanar deixar sense efecte o suspendre l’aplicació del Decret 49/2013, de 12 
d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Segon.- Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència en les carreteres 
en els trams de zona rural, fins la zona qualificada com urbana a l’instrument de 
planejament general. 
 
Tercer.- Modificar, en tot cas, el Decret als dits efectes, prevenint l’adequació de les 
vies urbanes a cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als Ajuntaments. 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Consell. 
 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
SETÉ. 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. 2.180, de 
14 de juny de 2013, fins el Decret núm. 2.400, de 17 de juliol de 2013, ambdós inclosos. 
 
 
VUITÉ. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DE 
TRESORERIA I INTERVENCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2013. 
 
Es dóna compte dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, emesos per la Sra. 
tresorera i el Sr. interventor Acctal, dels quals, prèviament s’han donat compte en la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 18 de juliol  de l’any  2013,  
i que son del següent tenor literal: 
 
“INFORME DE TRESORERIA 
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
 
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa: 
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ANTECEDENTS DE FET 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en 
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els 
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.  
 
NORMATIVA APLICABLE 
� Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
� Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

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

- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i 
serveis i inversions), ja que la Llei 15/2010 fa referència a les operacions comercials, i 
estes bàsicament s’apliquen a estos capítols. Per tant no s’inclouen despeses de 
personal, subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols. 

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini 
de pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què 
es referix l’informe (30 de juny). 

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

 
Informe segon trimestre 2013 
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del 
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del 
2013, un total de 433 factures la quantia global de les quals puja a 360.732,62 €. 
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En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en 
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (185 factures, per import 
de 125.432,22 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (248 factures, per 
235.300,40 €) 
 
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es 
diferencien els que s’han realitzat dins del període legal de pagament (568 factures per 
548.146,89 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (1387 factures per 
1.244.794,98 €). 
 
L’annex II fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre, que han sigut de zero 
euros. 
 
ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA 
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010. 
 
Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la 
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe. 
 
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran 
reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si 
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no 
haguera contestat, s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats 
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la 
mesura cautelar, llevat que l’administració acredite que no concorren les circumstàncies que 
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència condemnarà en costos a 
l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.” 
 
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent: 
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la mora d’este. En la determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els 
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què 
es tracte.” 
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Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent. 
Oliva, 12 de juliol de 2013. La tresorera. Rubricat.” 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/06/2013 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de tramitació. 
 
Vist el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l’informe següent: 
I.- D’acord amb el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació 
d’incorporar a l’informe previst en l’art. 4t sobre els termini de pagament una relació de les 
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des 
de la seua anotació en el registre de factures i no s’hagen tramitat els corresponents expedients 
de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de 
tramitació. 
II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el dit informe 
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. 
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la 
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
III.- Basant-se en l’anterior, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius 
amb incompliments de tramitació, per un import total de 6.541,87 € en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l’obligació: 
 

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

 
És tot el que he d’informar en compliment de les meues funcions, traslladant el present informe 
als efectes oportuns. 
Oliva, 10 de juliol de 2013. L’interventor accidental. Rubricat.” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast dels informes transcrits. 
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NOVÉ. ASSUMPTES I COMUNICACIONS OFICIALS. SENTENCIA NÚM. 
183/2013 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE 
VALÈNCIA, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 08284/2013, DE DATA 3 DE 
JULIOL DE2013. SENTÈNCIA NÚM. NÚM. 186/2013 DEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE VALÈNCIA, REGISTRE 
D’ENTRADA NÚM. 08405/2013, DE DATA 4 DE JULIOL DE 2013. 
 
La Sra. secretària informa de les comunicacions oficial rebudes: 
 
• Registre d’Entrada núm. 08284/2013, de 3 de juliol de 2013. Escrit del Jutjat del 

Contenciós Administratiu núm. 8 de València, que comunica que s’ha declarat ferm 
i subsistent la Resolució que ha posat fi al recurs contenciós administratiu 
procediment ordinari 41/2012, desestimant el recurs contenciós administratiu 
promogut per D. Salvador Fuster Mestre, Dª. Ana Mª Morell Gómez i Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, contra l’acord d’aprovació definitiva de la modificació  
pressupostària  per suplement de crèdit, aprovat en sessió de data 24 de novembre de 
2011 del Ple de l’Ajuntament d’Oliva, i imposició de costes processals a la part 
actora. 

 
• Registre d’Entrada núm. 08405/2013, de 4 de juliol de 2013. Escrit del Jutjat de lo 

Contenciós Administratiu núm. 6 de València, que comunica que s’ha declarat ferm 
i subsistent la Resolució que ha posat fi al recurs contenciós administratiu 
procediment ordinari 623/2010, estimant parcialment el recurs contenciós 
administratiu promogut per la mercantil ADEVAL SL, contra l’acord adoptat per 
l’Ajuntament d’Oliva, de data 14 de juny de 2010, que va elevar a definitiva 
l’adjudicació provisional del contracte d’execució de las obres del centre polivalent 
d’activitats socioculturals, anul·lant els mateixos per ser contraris a dret, ordenant 
retrotraure l’expedient administratiu, amb la finalitat que l’administració valore 
novament  les ofertes presentades amb estricta observança dels plecs aprovats i 
motivant l’esmentada valoració. 

 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Encara recorde, Sra. Morell, el dia que vosté portava tot ple 

el Codi Penal, per a dir-nos com de mal havíem fet les coses. No ho vam fer tan 
malament. Ja veu què diu el jutge. També m’agradaria dir-li que això ho 
recapacitaren i foren conscients de la sentència, que va un poc més enllà, per a dir-
los a vostés que les coses estan mal fetes, i que aqueixes persones que porten ahí, 
plenari rere plenari asseguts, aguantant, necessiten una solució ja. I està clar que en 
coses d’aquest tipus vostés no tenen cap interés de donar solució. Torne a incitar-los 
a recapacitar, al fet que vostés, diguem-ne, recapitulen tot el mal que han fet; i la 
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resta de grups que s’han agarrat al carro, que va ser la conseqüència de la moció i 
altres, que recorden perfectament del que deien, a qui li ho deien, i el que diuen ara. 
Que continuen canviant el discurs, però dient-ho a les mateixes persones. Per tant, 
recapaciten i facen les coses ben fetes. I després, l’altra sentència, i moltes més que 
aniran venint, perquè ja portem mostra, però en vindran més, simplement és perquè 
ací són mostres de les coses que s’han fet malament; i per molt que ací es diguera 
que ara han tornat, amb aires nous, sava nova, per voler fer-ho bé, mostres que no 
saben fer-ho bé; saben treballar només d’una forma, malament. En contra sempre 
del ciutadà, i de fer les coses al seu antull, pensant-se que són jutges; per tant, 
recapaciten, per favor; recapaciten, que el ciutadà no està perquè ningú el matxaque. 
Estem ací per solventar i ajudar.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Com la Sra. Escrivá ha dit el meu nom, no tinc més remei 

que contestar-li. Crec que represente un partit polític, i un grup; en defensa estem ací 
dels nostres ideals, i estem en defensa, sempre ho he dit, dels interessos generals de 
la ciutadania per davant d’interessos particulars. Amb aquest idealisme, que ens 
correspon per ser part d’un Grup Socialista, i un grup polític, i el fet d’estar al 
capdavant d’un govern, vam anar a defensar el que consideràvem que era just. Vam 
anar, i tornaríem a anar mil vegades més. Li ho torne a dir `perquè vosté sembla que 
ho ha senyalat dient que coses com aquestes fan que no se solventen les coses. 
Disculpe, si una persona ha d’anar a defensar els seus drets, igual pot ser el 
propietari, com igual pot ser un ciutadà, com igual pot ser un partit polític. Faltaria 
més que no tinguérem la llibertat, i la independència de poder fer-ho. Entraré un poc 
en la sentència, que diu el jutge. No es manifesta, i ho diu clarament en un paràgraf, 
sobre la legalitat o no de l’acord que nosaltres vam recórrer. Vam recórrer un acord 
d’un suplement de crèdit perquè hi havia tres informes que deien que no s’ajustava a 
la legalitat vigent; l’informe del TAG d’Urbanisme, l’informe del secretari, i 
l’informe de la interventora; tres informes que deien que no s’ajustava a la legalitat 
vigent. Jo crec que no són il·lusionismes d’un grup polític quan va al jutjat perquè hi 
ha tres informes que diuen que és il·legal; i també li recorde que quan aquest grup 
recorre en aquest plenari i en aquest ajuntament, aqueixa modificació de crèdit, és la 
mateix interventora que diu que es proposa l’estimació de les al·legacions del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva. Per tant no hem anat per coses neuròtiques; hem anat 
perquè teníem, i tenim, tres informes que continuen dient que no s’ajusta a la 
legalitat vigent. Que la jutgessa no es pronuncia; doncs nosaltres encara tenim el 
dubte de la legalitat o no. Continuem pensant que no hi ha res que ens demostre el 
contrari. Acatarem la sentència; clar que sí, faltaria més; un jutge ho diu, nosaltres 
acatem. Després, continuem pensant el que pensem, i continuarem defensant els 
interessos generals per davant dels interessos partidistes. Jo crec que ha quedat prou 
de manifest, tant ara com quan estàvem en el govern, com ara que ho tornem a estar, 
tenint l’Alcaldia o sense tindre-la, que tots volem que les obres d’urbanització 
d’Aigua Blanca IV s’acaben i finalitzen. Per això està treballant-se des de fa molt de 
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temps. El que passa és que ha entropessat amb tot el que podia entropessar una 
urbanització que s’ha ralentit en el temps el màxim possible. Perquè portem més de 
quatre anys així, però ni es podia fer fa quatre anys, ni tres anys, ni dos anys, ni un 
any. Les coses van molt lentes. Per desgràcia la burocràcia ens menja en aquest país, 
i aquest és un clar exemple d’això. Però faltaria més, i li ho torne a dir; el Grup 
socialista anirà aquesta i mil vegades més a defensar els interessos dels nostres 
ciutadans; per davant dels interessos partidistes. I ningú ens ha de dir si ho hem de 
fer o si no tenim el dret de fer-ho.” 

 
� Sr. alcalde: “Hem alterat l’ordre, perquè la Sra. Morell ha contestat per al·lusions, 

no havien demanat la paraula; però anem a seguir l’ordre que sempre seguim. Sr. 
Salazar, té la paraula.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que quan un pensa que s’està incomplint la 

legalitat vigent, la millor cosa que hi ha, i si creu que és tan clar, el millor que hi ha 
és acudir a la justícia, com ho va fer el Partit Socialista, encara que no li han donat la 
raó. Efectivament és una sentència que al Partit Socialista no li agrada, però com 
diu, l’ha d’acatar, no li queda més remei. I efectivament així. És. Per tant, els qui en 
el seu moment vam votar el que vam votar, podem estar tranquils en aqueix aspecte, 
perquè efectivament la resolució judicial és clara en aquest sentit, i diu que allò que 
vam fer en el seu moment estava ben fet; així de clar. Independentment que 
efectivament ja tenim gana que la urbanització Aigua Blanca IV acabe, i que acabe 
quan més prompte millor, i sobretot que acabe el patiment dels veïns que sofreixen 
el patiment de l’obra inacabada. Independentment de si ens hem pujat al carro, de no 
sé quin carro; la veritat és que jo no entraré en aqueixes tonteries, perquè sembla que 
no sé de quin carro parla. Jo crec que si qualsevol regidor d’aquest ajuntament 
detecta que s’està incomplint la llei de forma flagrant, el millor que pot fer és acudir 
a la justícia; independentment que la justícia falle a favor o en contra seua. En 
aqueix aspecte res a dir. L’única cosa que hem de dir és que efectivament gana que 
s’acabe la urbanització Aigua Blanca IV, sobretot per tots els veïns que estan patint 
les conseqüències.” 

 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva volem felicitar-nos, perquè ens han 

absolt de l’acord que es va votar en aquell moment, que nosaltres estàvem 
convençuts que estàvem fent el correcte; el Grup Municipal Socialista en aquell 
moment no ho considerava així, i ens va portar a judici. Jo repetiré el mateix que 
vaig dir en aquell moment, per deformació professional, tinc confiança plena en la 
justícia. Tots podem recórrer, i tindre els nostres dubtes. Però ací jo pense que hem 
de prendre decisions polítiques i en els jutjats s’han de dictar les sentències.” 
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� Sr. Canet Llidó: “En primer lloc aclarir que Bloc-Compromís no acostumem a fer 

valoracions al voltant de les sentències, ni relacionades amb Aigua Blanca, ni 
relacionats amb molts dels contenciosos administratius que arriben setmanalment a 
aquesta administració al voltant de fets en què particulars, propietaris de sòl o 
d’immobles, intenten aclarir la responsabilitat, o la legalitat dels diferents fets, tot 
acudint a un òrgan que existeix justament per a això, per dirimir qui té la raó en 
determinades qüestions. Això es pot comprovar en els nombrosos judicis, o 
resolucions que han arribat, que hem acollit sempre amb el més absolut respecte, 
amb independència del sentit que vagen. I ho hem fet així perquè sempre hem entés 
que a un costat i altre hi ha ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, encara que 
siguen propietaris de sòl d’un determinat sector, són igualment ciutadans de la 
nostra ciutat. Les paraules, moltes vegades poden ferir les sensibilitats de les 
diferents persones, dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. I pensem que ja és 
prou trist haver de recórrer als tribunals, perquè siguen els tribunals els qui 
dirimesquen qüestions que no hem sigut capaços nosaltres d’articular fórmules més 
ràpides, ni millors, de gestionar els diferents conflictes o desencontres de 
l’administració amb els administrats. I simplement, aclarit això, dir que nosaltres 
vam votar de l’esmentada modificació pressupostària. Ho vam fer tant en la seua 
aprovació inicial, en la sessió del Ple de 29 de setembre de 2011, com també en la 
seua aprovació definitiva, en la sessió plenària de 24 de novembre del mateix any. I 
ho vam fer així perquè enteníem que l’anul·lació d’aqueix acord havia d’acollir-se a 
tres supòsits, previst en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, com efectivament aquesta 
sentència avala.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, que vostés defensen els interessos de la ciutadania i 

no de particulars; sap el que ha dit? A mi em sembla, la veritat, un poc fort dir-ho 
ací en el plenari davant dels afectats. Anirem i tornarem a anar mil vegades? Són 
paraules seues, les acaba de dir. Sra. Morell, sap que no han recorregut? Per tant no 
han anat. Mire, és molt curiós, molt curiós, la reflexió que acaba de fer; de química a 
jutgessa. Subrealista; ho trobe subrealista total. Amb una sentència a la mà, no 
recorreguda, li torne a repetir, i encara vol tindre raó. Dir que Aigua Blanca ha 
entropessat amb tot el que podia entropessar. Sap en què ha entropessat Aigua 
Blanca? Amb vostés, Partit Socialista; amb la seua assessora i advocada.” 

 
 
� Sr. alcalde: “Per favor, els demane que guarden silenci. No poden aplaudir en el 

plenari.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Continue. I li dic clarament, i és així; amb vostés, Partit 
Socialista, en primer lloc; després amb la seua assessora i advocada; i ja continuant, 
encara que votaren a favor aquesta modificació pressupostària, però era políticament 
correcte encara, amb els qui van voler pactar la moció de censura, que va ser el 
Bloc.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “La Sra. Escrivá ha fet referència a dos temes, un d’ells ja l’ha 

contestada la meua companya, i l’altre fa referència a la sentència de l’adjudicació 
de les obres de construcció del Centre Polivalent. La sentència diu simplement que 
es torne a reunir la Mesa de Contractació, i que motive l’adjudicació del criteri núm. 
3, que fa referència a les mesures de naturalesa o caràcter tècnic; i conéixer per què, 
o els motius que a l’adjudicatària se li donen tres punts, i a l’empresa que ha 
recorregut se li n’assignen 1.25. Ja no hi ha res més, Sra. Escrivá. Ni indemnització 
que haja de pagar l’ajuntament, ni costos, ni res més. Per tant, allò que ha eixit 
publicat en premsa, que l’ajuntament havia de pagar no sé quina animalada de 
diners, i perdone l’expressió, és fals. Completament fals. És més, en la mateixa 
sentència el jutge ho explica molt bé, i diu “el referido informe tècnico, concluye 
otorgando a la adjudicataria la máxima puntuació, tres puntos; y a la aquñi 

recurrente le asigna 1.25 puntos. Però desconocemos los motivos para la 

asignación de tales puntuaciones, debiendo concluirse que la misma carece de 

motivación. Motivo por el cual debemos impugnar el acto impugnado, però sin 

embargo, no procede la adjudicación, ni la condena a la administración al pago de 

indemnización alguna.” Per tant queda clar, desmentit, la informació que ha eixit en 
un mitjà de comunicació. 

 
 
� Sr. alcalde: “Per al·lusions, siga breu; per favor.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “A vore, no contradiga el jutge, Sr. Fuster; perquè no li para 

bé. Jo simplement he dit que vostés haurien de treballar bé. I no ens voríem en el fet 
que van arribant sentències, i sentències. El que està clar és que els serveis jurídics 
el que fan és orientar; i en el pitjor dels casos, que és el que ha eixit en premsa, 
aquesta empresa podria rebre el sis per cent del benefici industrial del preu total de 
l’obra, que és el que s’ha dit. Això és simplement el que li vull aclarir; però relaxe’s 
i no passa res,” 

 
 
� Sr. Fuster Mestre. “Jo simplement he fet referència a allò que vosté moltes vegades 

llig, la sentència. I torne a repetir “sin embargo, no procede la adjudicación, ni la 
condena a la administración al pago de indemnización alguna.” Més clar, l’aigua. 
Jo no valore res que no haja valorat ja el jutge en la sentència.” 
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ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL GRUP 
SOCIALISTA MUNICIPAL SOBRE LES REPERCUSSIONS NEGATIVES QUE 
SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES DE CÍTRICS TINDRÀ LA 
RETALLADA TAN ACUSADA DE SUBVENCIONS. 
 
Prèvia la corresponent declaració d’urgència formulada en base a allò que es disposa en 
l’article 91 del RD 2568/86, de 28 de novembre que formula la Presidència i que 
accepten els membres de la corporació, es procedeix tot seguit a la inclusió en l’ordre 
del dia, del punt següent: 
 
MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL SOBRE LES 
REPERCUSSIONS NEGATIVES QUE SOBRE LA CONTRACTACIÓ 
D’ASSEGURANCES DE CÍTRICS TINDRÀ LA RETALLADA TAN ACUSADA 
DE SUBVENCIONS. 
 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista Municipal, amb data 23 de juliol 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: 
 
“Salvador Fuster Mestre, portaveu del Grup Municipal del PSPV-PSOE, a l'empara del que 
preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de 
la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació. 
 

MOCIÓ 
La decisió del Govern Central de reduir al voltant del 50% les subvencions que venia concedint 
a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agraris (ENASA) per afavorir la contractació de les 
assegurances agràries esta traduint-se en un considerable encariment de les pòlisses, un 
circumstància que genera una gran preocupació i malestar al col·lectiu agrari valencià. 
 
L' any 2012 es van assegurar 2.076.468 tones, el que suposa el 60% de la producció total i amb 
95.612 hectàrees assegurades, els citricultors valencians van tenir cobertura davant els riscos 
climàtica en el 63 % de la superfície total de cítrics. 
 
A més, amb això, van tenir assegurada la producció per un valor de 529.336.972 euros. Estes 
xifres mostren la importància que té este mecanisme de garantia de la 
renda dels llauradors valencians. 
 
L'encariment de l’assegurança, si es continua amb esta línia, farà desequilibrar la contractació 
cap a explotacions amb més risc, pujant la sinistralitat de les diferents línies, el que comportaria 
pujar encara més les taxes i fer insostenible el sistema actual. 
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En aquesta línia, ja s'han manifestat tant AVA Asaja com La Unió de Llauradors í Ramaders, 
denunciant aquesta decisió presa pel Govern Central, que perjudica, encara més, el sistema 
agrari valencià. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple I ‘adopció dels següents acords: 
 
1.- Instar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació í Medi Ambient a que valoren les 
repercussions negatives que sobre la contractació d'assegurances de cítrics tindrà la retallada tan 
acusada de subvencions. 
 
2.- Instar al Ministeri que tornen a recuperar el suport públic de 2012 al sistema d'assegurances 
agràries combinades. 
 
3.- Instar a la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca Alimentació i Aigua a que 
mantinga el valor absolut de les subvencions que tenia assignades a les assegurances agràries 
fins I ‘any passat. 
 
4.- Traslladar l’acord plenari al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,  a la 
Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, al Consell Local Agrari 
d'Oliva, a ENESA, així com a AVA Asaja i a la UNIÓ de llauradors i ramaders.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “El que tracta la moció és de vital importància, especialment per 

al sector citrícola, tremendament com vostés saben castigat en els últims anys per la 
caiguda de producció, i especialment per la poca rendibilitat econòmica, a 
conseqüència de la competència d’altres zones citrícoles d’ací, i d’altres països. 
Reduir al voltant d’un 50% les subvencions per a la contractació de les assegurances 
agràries suposarà, com bé qualifiquen les organitzacions agràries AVA i la Unió de 
Llauradors i Ramaders, la puntilla definitiva a l’agricultura valenciana. Aquesta 
moció recull la preocupació latent de les diferents organitzacions agràries; mostra 
xifres realment contundents i demoledores, ja que un 63% de la superfície total de 
cítric va tindre la cobertura davant dels riscos climàtics, el que va suposar l’any 
passat una producció assegurada per un valor de quasi 530 milions d’euros; 
aproximadament un poc més de 800 mil milions de les antigues pessetes. Pensem 
que aquestes xifres parlen per elles soles, i per això li volem demanat al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que valore totes les repercussions 
negatives que tindran lloc després d’aplicar la retallada sobre la contractació de les 
diferents assegurances. Que torne a recuperar el suport públic de l’any passat, amb 
el sistema d’assegurances combinades, i al mateix temps li demanem a la 
Conselleria d’Agricultura que mantinga el valor absolut de les subvencions que 
tenia d’assegurances agràries fins a l’any passat.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Seré molt breu. Efectivament vam recolzar conjuntament 
la moció aquesta, com no pot ser d’altra forma, tenint en compte que el sector 
citrícola està en una situació cada vegada més crítica; i per tant en aquest cas, amb 
les retallades de les assegurances, i les subvencions destinades al sector agrari 
citrícola, la veritat és que van en contra una vegada més, de la possibilitat de 
continuar mantenint, que ja ho fan amb prou feines, les seues explotacions agràries 
els mateixos agricultors; la qual cosa complica més la situació. Per tant, si fins ara la 
situació era dramàtica, si a la fi es confirmen aquestes retallades, serà caòtica del tot. 
Esperem que reconsideren la postura presa, i que el mateix Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, que consideren que la situació és ofegar més als 
mateixos llauradores, i que per tant se’n tornen capo arrere amb la seua postura 
inicial de retallar aquestes subvencions, i la possibilitat de l’assegurança agrària com 
s’està dient. Per tant hem de votar a favor perquè pensem que la situació és 
dramàtica, i en aquest sentit podria passar a pitjor si açò prospera.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva recolzarà aquesta moció; sí que volíem fer un 

prec, per tal que en el futur es puga canalitzar en aqueix sentit. A nosaltres ens 
agradaria, quan es plantegen mocions sobre temes d’agricultura, que el Consell 
Local Agrari, que l’hem de dotar de contingut, i que per a això està, hui ens 
acompanyara en aquestes mocions que tots els grups municipals recolzem de forma 
incondicional, però que també seria interessant, siga del partit que siga, del grup 
municipal que siga, quan es presente una moció que afecte a tema citrícola o 
agrícola, ja que el tenim i pense que està fent una tasca molt important, seria 
important dotar-lo de contingut en el sentit que aquestes mocions també tingueren, 
diguem-ne, la rúbrica del mateix Consell Local Agrari. Però la recolzem; per 
suposat.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Nosaltres també donarem suport a aquesta moció, perquè 

entenem que és molt desencertada la decisió del govern central al respecte, i també 
perquè entenem que simplement el que fem és fer-nos ressò del que demanen els 
sectors majoritaris dins del sector agrícola, i que entenen perfectament el que 
aquesta mesura significaria, significarà per desgràcia, per al nostre camp valencià.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Per no repetir-nos més, dir que per Oliva, pels nostres 

agricultors, estem tots junts en aquesta moció; faltaria més.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Instar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació í Medi Ambient a que valoren 
les repercussions negatives que sobre la contractació d'assegurances de cítrics tindrà la 
retallada tan acusada de subvencions. 
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Segon.- Instar al Ministeri que tornen a recuperar el suport públic de 2012 al sistema 
d'assegurances agràries combinades. 
 
Tercer.- Instar a la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca Alimentació i 
Aigua a que mantinga el valor absolut de les subvencions que tenia assignades a les 
assegurances agràries fins l’any passat. 
 
Quart.- Traslladar I ‘acord plenari al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, a la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, al 
Consell Local Agrari d'Oliva, a ENESA, així com a AVA Asaja i a la UNIÓ de 
llauradors i ramaders. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Un dels precs que volem manifestar és en el sentit de dur 

endavant actuacions per millorar el tema de la regulació del trànsit, i sobretot la 
neteja de la zona i el control dels banyistes, en el que es denomina la Font Salada. 
Considerem que ara és una època en què s’utilitza de forma massiva, i considerem 
que d’alguna forma hauria d’haver una presència municipal, tant en regulació de 
trànsit, o organització de neteja, i també sé que alguns veïns també han demanat que 
puga haver algun monitor o alguna persona, ja que és una zona de bany on, sobretot 
els caps de setmana, s’acumula molta gent.” 

 
� Sra. Gascón Escrivá: “Hui desistim de preguntes a les quals contesta amb 

incongruències i falsedats, i li preguem que actue pel bé dels ciutadans i del poble; 
fins ara encara no s’ha vist. Aqueix presumir de progessisme, que anaven a fer-ho 
tot bé, el que han fet és fer-ho tot pols. Li preguem que deixe de fer decrets 
d’Alcaldia per nomenar funcionaris interins, com la neboda d’una regidora del seu 
soci de govern, i la seua cunyada; contracte per obra i servei. LI preguem que no 
desmeresca. Sabem la diferència entre les dues formes de contractar. Li preguem 
que deixe de justificar allò injustificable; sentències dolentes que ha de pagar el 
ciutadà per culpa de la seua mala gestió, com Martí de Veses, magatzem de 
Pinocho, ara el Centre Polivalent, junt a desastres com Canyades 7 i 8, Bomba, 
Rabdells, Aigua Blanca IV. La dignitat ve marcada per l’honestedat, i no per pujar 
al carro d’allò fàcil i deshonrós. Li preguem que toque terra. No intente anul·lar el 
Partit Popular. No demanem privilegis. Només demanem poder treballar per al 
ciutadà, i demanem el mateix que vosté tenia quan estava en l’oposició. Li preguem 
que ens done informació, la informació que demanem. O no recorda quan demanava 
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informes, i aquest grup li’ls donava? O recorda? Ací estan els registres. Li preguem 
que ens deixe consultar el registre. O no recorda tampoc el decret que per primera 
vegada s’ha fet en aquest ajuntament? I aqueix decret el va firmar l’aleshores 
alcaldessa, i llig textualment “Autoritzar a tots els regidors d’aquest ajuntament la 
consulta i l’accés a tots els documents d’entrades i eixides. Lliurement, sense 
necessitat d’efectuar cap petició prèvia per escrit i veure’l físicament. Autoritzar a 
tos els regidors, i en el seu cas als secretaris de grup, per a obtindre còpies de 
qualsevol document registrat, inclús si en el moment en el qual es vol la còpia i els 
funcionaris de l’àrea de Secretaria es troben sobrecarregats de tasques, puguen 
efectuar-la directament.” Ho recorda, Sr. González? Perquè hui hem vist la premsa, i 
novament falta a la veritat.” 

 
� Sr. Sánchez Gámez: “Li preguem novament que toque terra, Sr. González. Un no 

és ni més home, ni més alcalde, per intentar matxacar a l’oposició; és a dir, al Grup 
del Partit Popular. Li preguem que recapacite. Vosté, amb premeditació i traïdoria 
ha ordenat que es denuncie els vehicles dels regidors Virginia Cotaina, Chelo 
Escrivá, i a mi mateix, per aparcar el nostre vehicle on sempre han aparcat tots els 
regidors sense distincions. Vosté com a regidor sempre ha pogut estacionar. Ho 
recorda? Però ara resulta que vosté, com és alcalde, fa distincions. Li preguem que 
si la seua mala gestió va a salvar-la amb els diners de les nostres multes, que ens en 
pose una cada dia. Gustosament aquestos regidors les pagaran, perquè nosaltres sí 
que pagarem pel poble. Hi ha policies que amb més de 30 anys de servei no 
recorden una ordre tan maliciosa com la seua.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Hui volem pregar-li i dir-li que amb tots els favoritismes 

que fa vosté, Sr. González, li preguem que no jugue amb la pobra gent que pateix 
fam; boques de gent gran, dones embarassades, xiquets, etc. enviant-los a recollir 
menjar a un lloc dubtós, tancat per la policia en detectar actes no massa clars, i que 
vosté ha ordenat tornar a obrir. Recollir menjar caducat, en males condicions, com 
iogurts en descomposició, peix, etc. Li preguem que no es torne a produir aquest 
acte, que ahir vam presenciar un episodi molt dolent on aqueixes pobres persones 
havien sigut humiliades per vosté, Sr. González, enviant-les a recollir menjar de 
dubtosa procedència, on només demanaven dignitat, llet i bolquers. Li preguem que 
no s’atrevesca a negar-ho. Sols recapacite i actue. Podem traure imatges on li 
mostraven aqueixos menjars caducats; i li preguem que donen vostes els seus sous i 
demostren que de veritat han vingut a treballar pel ciutadà i el poble, i no per 
col·locar familiars, i tindre tots vostés un sou.” 

 
� Sra. Cotaina Verdú: “Li preguem que no ens envie emissaris, Sr. González, aquest 

grup continuarà recolzant tots aquells actes que siguen bons per al poble i el ciutadà. 
Li ho torne a pregar, no ens envie emissaris, Sr. González; mai recolzarem una 
traïció perquè vostè puga allargar la seua Alcaldia.” 
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� Sr. Morera Romaguera: “En la pròxima Fira del Motor, el logotip d’Oliva, en 

l’estand de l’ajuntament, deu estar present. No es van adonar que l’únic logotip de 
l’ajuntament en la Fira del Motor estava situat en la cuba d’Obres i Serveis, situada 
al costat de l’estand de l’Ajuntament? Li pregue que la hissada dels nostres 
estendarts en les platges, és a dir les banderes blaves, l’escut de Qualitat Turística, i 
les Qualitur corresponents a les certificacions ISO per la qualitat ambiental, es faça 
al principi de la temporada alta, i no com enguany ja al final de mes de juliol. Les 
nostres banderes s’han de donar a conéixer als usuaris com més prompte millor, ja 
que representen l’esforç i el treball de moltes persones que donen els serveis que 
tant dignifiquen les nostres platges. Que es col·loquen les boies de balisament en la 
zona costanera, en les platges de Pau Pi, de l’Aigua Blanca i de Terranova, segons 
com prescriu Capitania Marítima, ja que és una seguretat perquè les embarcacions 
no s’arrimen a la costa, i alhora els banyistes puguen saber fins on poden nadar.” 

 
 
� Sr. alcalde: “En primer lloc contestarem les preguntes que van quedar pendents. 

Van quedar dues preguntes pendents del plenari anterior, una sobre el dragat de 
l’arena, la deposició del dragat de l’arena del nàutic, que la contestarà el sr. Salazar, 
i en segon lloc una altra que feia referència al carrer del Pomer, que la contestarà el 
Sr. Canet.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo li pregaria al Partit Popular, i en aquest cas al Sr. 

Sánchez, que abans de formular una pregunta, que recapaciten un poc, i almenys que 
s’informen un poc abans de preguntar, i no preguntar per preguntar, o intentar crear 
un dubte. Jo li explique. Jo puc pensar, amb el meu pensament que efectivament 
qualsevol actuació que es fa ací en el terme municipal, el Partit Popular té un 
concepte molt mercantilista. Es pensa que tot això ve aparellat a un interés 
econòmic, o a qualsevol cosa. No és així. Almenys aquest regidor que li parla 
treballa per al poble de veres, no com altres pensant en el guany econòmic. No. De 
bona veritat. No sé si ho ha dit per mi, o pels mateixos membres del Club Nàutic, 
alguna cosa que haurà d’aclarir vosté al respecte. Efectivament es van traure 70 
camions que es van destinar a un abocador en el terme municipal de Pego; però 
aqueixos 70 camions eren de l’interior del port; eren camions que era un material de 
tarquim, algues, i entre ells oli, plom, hi havia materials pesants, que això era un 
material totalment contaminant; tot això sota la supervisió d’un tècnic de la 
Demarcació de Costes; perquè vosté com a regidor hauria de saber que ahí no es 
trau ni un gram d’arena, sobretot hui en dia, que no estiga totalment supervisat per 
un tècnic de la Demarcació de Costes, cosa que és com ha sigut aquest cas. Però a 
més, el que vosté no diu, ni s’ha preocupat per assabentar-se és que a banda dels 70 
camions, de material totalment contaminant, se’n van traure més de 300 camions, 
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amb un total de 4.500 metres cúbics d’arena bona, de l’entrada del port, que es va 
dipositar en el muntanyar, des de la posta de la Creu Roja fins al Sector 5; ahí es van 
dipositar més de 300 camions d’arena bona. Tot això, sempre, supervisat pels 
tècnics de la Demarcació de Costes. Després vosté la deixa caure i diu que a la 
millor algú intentar comercialitzar l’arena en el terme municipal de Pego. Hi ha 
molta gent que té gana de demanar-li explicacions a vosté, no només aquest regidor, 
perquè la veritat vosté la va deixar caure i au. Sàpiga que l’únic interés que hi havia 
ahí era no dipositar un material que era totalment contaminant, dins del nostre terme 
municipal, sota l’atenta supervisió dels tècnics, i aconsellats pels tècnics de la 
Demarcació de Costes, es va dirigir a l’abocador. La bona, els més de 300 camions, 
s’ha dipositat en el terme municipal d’Oliva, cosa que vosté hauria de saber; i 
també, sobretot, un membre del seu grup polític, que també és soci del Club Nàutic, 
que hauria d’estar assabentat de com i de quina forma es treballa en el Club Nàutic, 
sobretot hui en dia. Per tant, sembla mentida que vosté faça aqueix tipus de 
preguntes, de la forma que les va fer.” 

 
 
� Sr. Canet Llidó: “Llegiré en primer lloc la pregunta, que feia referència als veïns 

del carrer del Pomer, que s’havien 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?” Aqueixa era la pregunta que es va formular en el plenari passat; i jo, 
amb la meua resposta intentaré estar a l’altura de l’elegància que han manifestat en 
totes les seues intervencions, sense fer referència a cap qüestió personal, ni a cap 
desqualificació respecte als membres d’aquest fòrum. Li diré que efectivament 
aquest govern s’ha posat en contacte amb els veïns del carrer del Pomer i limítrofes; 
ja ho havia fet abans, continua fent-ho, i tan prompte com ara, ho ha fet; però hauria 
de saber qui ho pregunta, que va ser justament regidor d’Ordenació del Territori, 
com a mínim hauria de saber que aqueixa zona verda o aqueix pàrquing, no estava 
adscrit al sector Kiko 4 sinó que és un sistema general, parc natural, exactament 
igual que el de la muntanya de santa Anna. O siga que no està adscrit a cap sector 
sinó que l’adquisició del seu sòl es fa a través de l’adscripció de diferents sectors de 
tota la localitat. I l’execució de la zona verda que s’haja de fer allí, com exactament 
en el Parc de santa Anna, s’haurà de fer amb càrrec al finançament d’altra forma, i 
no a través de quotes d’urbanització dels propietaris dels sectors limítrofes. Com a 
mínim hauria de saber això, si és que durant un any es va interessar el més mínim 
per solucionar aqueix problema. Nosaltres ho hem fet; tenim en vista un projecte 
que intentarem finançar justament a través del PMS, per resoldre aqueixa situació 
d’una zona verda que efectivament s’usa per a un ús que no és probablement el més 
adequat.” 



Pàgina: 45 

 
 
 
� Sr. alcalde: “En resposta a alguns dels precs que m’han fet, intentaré anar per ordre; 

Sra. Gascón, sí que recorde quan demanava informació, i sí que recorde les traves 
que tenia per a obtindre aqueixa informació; informes fets que venien als dos mesos, 
perquè no me’ls facilitaven; recorde també que només va prendre possessió del 
càrrec la seua companya, la regidora Escrivá el que va fer va ser tallar l’accés 
telemàtic perquè no puguérem ni tan sols consultar les anotacions del registre 
d’entrada, fet que està en les hemeroteques i ho pot vore vosté; recorde també 
documents importants que eixien sense el registre d’eixida, com la famosa carta de 
la marjal. Sí que ho recorde. Tot això que vosté no ha volgut recordar-me, doncs ho 
recorde. I recorde també que en Junta de Govern Local, fa unes setmanes, es va 
donar compte de la instrucció de l’Alcaldia sobre el funcionament del registre 
general de l’ajuntament, a proposició de la Secretaria General, i seguint els criteris 
que marca la llei. I allí es va explicar, en funció de la instrucció, que la funció 
principal del registre és garantir que quede constància de l’entrada i l’eixida dels 
documents de l’ajuntament; l’expedició de rebuts de presentació de sol·licituds i 
documents; l’anotació dels registres en una base de dades; l’expedició de segells de 
les còpies que es presenten amb els documents originals; i la compulsa de còpies de 
documents que acompanyen les sol·licituds. Una vegada presentats els escrits, 
compulsats, anotats en la base de dades, des del registre general es distribueixen pels 
diferents departaments on van dirigits, que són els encarregats de custodiar aqueixos 
escrits que han generat les anotacions en el registre d’entrada. Tots els grups polítics 
disposen, com vosté sap, d’una aplicació telemàtica, on poden consultar en temps 
real com entren i ixen els documents; és a dir, les anotacions que han generat els 
documents que entren. I per tant poden consultar-los lliurement en el departament; 
allí posa el departament on està, i poden consultar-los lliurement en el departament 
on estan, i poden obtindre còpies també, si s’adrecen a aqueixos departaments. Per 
tant, el dret queda garantit, a la informació, com marca la llei; si tenen cap dubte 
poden parlar-ho, amb la secretària; de totes formes, demà, en la Junta de Govern 
Local podem parlar d’aquest tema tranquil·lament, però sàpiga que el dret a la 
informació està garantit i sàpiga que recorde tot això que li he dit, i més coses 
també. Si algú va tallar l’accés al registre, ni tan sols la consulta telemàtica, va ser la 
seua companya Escrivá. Ha parlat també de la meua cunyada. Estic totalment 
tranquil. Aqueix decret d’aprovació no el signe jo; de totes formes, si vol parlem de 
familiars; estic totalment tranquil que s’han complit totes les garanties de mèrit, de 
capacitat i d’igualtat. Totalment. I si tenen cap dubte, també els ho explique 
tranquil·lament. Si que recorde també la cacera de bruixes que va patir per part de la 
seua companya Escrivá només entrar d’alcaldessa, va iniciar fins i tot un acte de 
revocació d’actes, li va donar audiència, i després ni tan sols li va contestar. Recorde 
les pressions. Vostés parlen amb funcionaris, nosaltres també parlàvem amb els 
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funcionaris quan érem oposició, i recorde les pressions que rebia el secretari 
accidental per tal que firmara un decret, però com hi havia un informe del tècnic de 
Recursos Humans, demà li ho facilite tot això Sra. Gascón a vosté; com hi havia un 
informe que deia que estava tot ben fet –és qui m’ha fet el prec– el secretari 
accidental no firmava el decret per cessar la meua cunyada en aquest cas, a pesar de 
les pressions de l’aleshores alcaldessa, Chelo Escrivá. Això és així. Si volen parlem 
també del cunyat del regidor Salvador Escrivá, que va estar fins fa poc en 
col·laboració social; si volen també podem parlar de la dona i parella del regidor 
Sánchez, que només arribar va estar treballant, a través de programes d’ocupació; si 
volen podem parlar també d’alguns membres de la llista del Partit Popular, que van 
estar treballant; però jo, com no tinc cap dubte que la cosa s’ha fet bé; però també 
ern familiars. S’ha parlat de les denúncies; mire, jo no he donat cap ordre que es 
denuncia a cap regidor; jo he fet unes targetes d’autorització, per a regidors del 
govern, per als catorze regidors del govern, que són els qui més freqüenten i més 
necessiten estar, i tindre l’aparcament. Són cinc places i són catorze els regidors del 
govern. Sra. Escrivá, li demane que guarde silenci. Li demane que guarde silenci. 
No la cridaré a l’ordre, òbviament; supose que és el que vol, però no tindrà el gust 
de tindre aqueixa foto. En segon lloc, jo no he donat ordres que es denuncie a ningú. 
Vostés van fer unes targetes per a vostés mateix, tots els veiem, i jo el que he fet ha 
sigut, seguint el mateix criteri, fer targetes d’autorització per a tots els regidors del 
govern que ostenten delegació, els 14 regidors que ostenten delegació, i per a tots 
els tinents d’alcalde, entre els quals es troba un company seu. Aqueixes són les 
targetes d’autorització que he considerat fer; igual com en el seu dia vostés van 
considerar fer targetes d’autorització per a aparcar en aqueixa zona només a alguns 
regidors; a mi, en concret, no se’m va dir res. No hi ha cap ordre explícita que es 
denuncie. A més, vosté pot pagar moltes multes, però si vol continue explicant-li la 
seua companya Escrivá, sense estar jo en el despatx de l’Alcaldia, va entrar a tornar-
me i a deixar-me la multa, després de fer varis intents a la Policia Local perquè li 
llevaren aqueixes multes; perquè també parlen amb nosaltres. Per tant, no sé quantes 
multes voldran pagar. No, no falte a la veritat; li ho puc assegurar. Que no es jugue 
amb la gent que pateix fam. Mire, ahir vaig presenciar un episodi realment 
lamentable. Lamentable, i no puc assegurar-ho; com no puc assegurar-ho, no ho 
diré, però sí que sospite que darrere estaven una vegada més manipulant en un tema 
tan seriós com aqueix, com la gent que pateix fam, hi havia companyes seues 
manipulant aqueixes dones que van vindre a queixar-se. Jo no les vaig enviar a cap 
lloc, les vaig enviar, com és natural, al Departament de Serveis Socials, on van ser 
molt ben ateses per la regidora de Serveis Socials. De fet aqueixes dues persones 
han anat hui, em consta, a donar-li les gràcies per l’atenció rebuda. No sé què 
passarà si demà arriben i les seues companyes torne a parlar amb ella, però és 
lamentable; em sembla lamentable l’ús que van fer d’aquesta persona. I Sra. 
Cotaina, jo no sé a quin emissari li hauran enviat; jo no li he enviat cap emissari. Si 
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vosté vol dir ací noms d’emissaris que li haja enviat jo. Per sort no necessite enviar-
li a vosté, ni a vostés cap emissari.” 

 
 
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 


