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Acta núm. 10/2013 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
26 DE SETEMBRE DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.25 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
Srs. REGIDORS: 
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ  
JOSE JESÚS APARISI ROMERO 
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ 
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA 
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT CANET LLIDÓ 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SR. SECRETARI ACCTAL: 
J. SEBASTIAN ESTELA CLIMENT 
 
SR. INTERVENTOR: 
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ 

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 el regidor 

Sr. Vicent Roig Tomás. 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 25 DE JULIOL DE 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió 
ordinària de 25 de juliol de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes 
corresponent. 
 
 

PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA 
 
SEGON.- DICTAMEN CI SOBRE LES FESTES LOCALS ANY 2014. 
 
Es dóna compte de l’escrit rebut el passat dia 12 de juliol, de la Direcció Territorial 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, on es demana que a l’objecte de procedir a 
l’elaboració del Calendari Laboral de l’any 2014, i en allò que pertoca a les festes 
laborals de caràcter local, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial 
Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors i disposicions concordats, que aquest ajuntament adopte 
acord en què es determine, de manera especifica, la data i denominació de les dues 
festes locals que, amb caràcter de no recuperables, tindran lloc en aquest terme 
municipal el proper any. 
 
Resultant que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 10 de setembre de 
2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la aprovació de les festes 
locals any 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2014, els 
dies 18 de juliol, divendres de Festes de Moros i Cristians, i 8 de setembre, Verge del 
Rebollet. 
 
Segon.- Aquests dos dies tindran el caràcter d’inhàbils per al treball, retribuïts i no 
recuperables. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació de la Generalitat Valenciana. 
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TERCER.- DICTAMEN CL SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ A 
LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, PER A LA 
UTILITZACIÓ DE PAPER OFICIAL MUNICIPAL EN LLIBRES D’ACTES. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de 16/08/2013, en què s’exposa: 
 
La Llei 57/2003, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, reconeix l’ús de 
les noves tecnologies com a via de participació ciutadana. 
 
L’administració ha de respondre als reptes de l’actual societat tecnificada i a les 
exigències del ciutadà de participar en els assumptes públics. 
 
La possibilitat de la utilització de les noves tecnologies en els llibres d’actes del Ple, de 
la Junta de Govern Local, i Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per raons d’economia i 
eficiència, requereix, prèvia autorització de la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat Valenciana, la transcripció d’aquestos documents en paper municipal 
habilitat a l’efecte. 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix el Decret 75/1984, de 30 de juliol, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, sobre transcripció d’acord i resolucions de les 
Corporacions Locals, es sotmet a la consideració de la Comissió Informativa de 
Governació. 
 
Resultant que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 10 de setembre de 
2013, ha emès dictamen favorable sobre sol·licitud d’autorització a la Direcció General 
d’Administració Local, per a la utilització de paer oficial municipal en llibres d’actes. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar autorització a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat Valenciana per a: 
 

a) La utilització del paper d’aquest Ajuntament com a paper oficial municipal, amb 
numeració dels fulls correlatius a partir del numero 1, independentment del 
numero del paper imprès, indicant la numeració del paper, el codi de l’òrgan de 
govern de què es tracte, i la data. 

 
b) Els llibres d’Actes podran estar composat per fulls mòbils utilitzant a tal fi un 

paper amb numeració impresa especifica per cada full no repetit. 
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c) Els acords que es transcriuran als llibres de constància seran els adoptats pel Ple, 
per la Junta de Govern Local, així com les resolucions de la Presidència. 

 
d) En allò referent al procediment de transcripció d’actes i acords es seguirà el que 

es preceptua en els articles 3 i següents del Decret 75/1984 de 30 de juliol de la 
Generalitat Valenciana, sobre transcripció d’acords i resolucions de les 
Corporacions Locals. 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat Valenciana als efectes corresponents. 
 
 
 
QUART.- ACORD COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DECLARANT 
CADUCAT L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
ORDENACIÓ URBANA. REDELIMITACIÓ NUCLI ANTIC D’OLIVA. 
DICTAMEN I PROPOSTA D’ACORD. 
 
Resultant que l’Ajuntament d’Oliva va iniciar expedient administratiu per a la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’objecte d’ajustar la 
delimitació del nucli antic de la ciutat d’Oliva al pla d’alineacions i rasants i altura 
edificable del pla general. 
 
Resultant que tal proposta es va sotmetre a informació pública per mitjà d’anunci 
aparegut en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6653, de 17 de novembre 
del 2011, 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. 
 
Considerant, que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el 26 de gener 
del 2013, va aprovar provisionalment la modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana, consistent a ajustar la delimitació del “Nucli Antic de la Ciutat d’Oliva” al Pla 
d’Alineacions i Rasants i altura edificable del Pla General d’Ordenació Urbana, i va 
acordar la remissió del certificat del referit acord, junt 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 17 de juliol del 
2013 va acordar declarar caducat l’expedient 2012/0069 relatiu a la Modificació Puntual 
del Pla General d’Oliva, a causa de la paralització del mateix per causa imputable al 
promotor de l’expedient. 
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Considerant, que el referit acord és susceptible de ser impugnat en recurs contenciós 
administratiu davant del TSJ de la Comunitat Valenciana, sent el Ple l’òrgan legalment 
competent per a la seua interposició, de conformitat amb el que estableix l’article 22 j) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el 
dia 18 de setembre del 2013, ha emés per unanimitat dels seus membres presents, 
dictamen favorable respecte a la proposta de no interposar recurs contra l’Acord adoptat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 17 de juliol del 2013 pel qual declara 
caducat l’expedient 2012/0069 relatiu a la Modificació Puntual del Pla General d’Oliva. 
  
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Aquest punt és similar al que vam votar fa un temps, referent a la 

caducitat dels sectors IV i 17 industrials, en què la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de València ens notificava la caducitat dels expedients i ens donava 
l’oportunitat de recórrer-los. En aquest cas també és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme qui ens ho notifica, i en concret fa referència al que vam aprovar 
inicialment en el plenari de 27 d’octubre de 2011, de redelimitació del Nucli 
Històric, en concret pel que fa al carrer de Garcia Ordóñez, que vam aprovar 
definitivament el dia 26 de gener de 2012, en el plenari de febrer, que per cert hi ha 
una errada en el dictamen, és 2012, i no 2013; i després d’un tràmit d’aprovació 
inicial, tràmit d’exposició pública, i enviar la documentació a la conselleria, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme ens notifica la caducitat de l’expedient, sobretot 
perquè faltaven alguns documents que eren de fàcil esmena, com ara plànols de 
diferents escala a la qual vam enviar, o alguna documentació de fàcil preparació per 
part dels serveis de l’ajuntament, però hi havia un punt que de forma més o menys 
anàloga amb el que va passar amb els sectors IV i 17 industrials, era de pràcticament 
impossible compliment amb el temps de què disposàvem, que era l’aprovació d’un 
catàleg de béns i espais protegits, perquè la Direcció General de Patrimoni havia 
notificat a la d’Infrastructures i Ordenació del Territori que havien de dirimir la 
qüestió de la redilimitació del nostre nucli antic, a través de la fitxa pertinent del 
catàleg de béns i espais protegits. Com que resultava materialment impossible amb 
el temps de què disposàvem poder articular aqueixa ferramenta i poder resoldre a 
través del catàleg el problema present a Garcia Ordóñez, la proposta és la de no 
recórrer la caducitat que ara ve, precisament perquè igual que passava en els sectors 
IV i 17 no tenim la possibilitat, en el temps que ens demanen, de poder presentar la 
documentació. Per altra banda, sí que diré que s’està treballant en la contractació de 
la redacció d’un catàleg de béns i espais protegits, que servirà per a aquesta qüestió i 
per al pla general d’ordenació urbana que es tramita en aquest moment; i que pel 
que fa al carrer de Garcia Ordóñez buscarem una solució distinta a la plantejada a 
través d’aquesta proposta.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, em resulta del tot curiós, primer que siga un tema 

similar als altres, perquè ací cadascun és independent. Però em resulta curiós perquè 
l’altre dia, en una reunió que vam tindre amb els veïns de sant Vicent, ens contaven 
com el dia que vostés es van traslladar al Centre Social de sant Vicent, i fins i tot 
van visitar el que passava als corrals de Garcia Ordóñez, els van dir que anava a 
solventar-se tot, i que no sé, s’anaven a tirar a terra i s’obriria el carrer; i ara hui 
tenim ací com ens notifiquen des de la Direcció Territorial de València com han 
deixat morir l’expedient, com posterior a l’1 de març de 2013, amb acusament de 
recepció del 21 de març de 2013, la Direcció Territorial suspén la modificació 
puntual del pla general d’Oliva; com sol·liciten un text refós a l’ajuntament, amb 
l’advertència que si en el termini de tres mesos no s’aporten les esmenes, es 
declararia caducat. Ja ha transcorregut el termini que ens han atorgat, el dia 17 de 
juliol va caducar, i ens diuen que la paralització de l’expedient, tot el que faig 
referència és de l’expedient que ens facilita la conselleria, i ens diuen que la 
paralització de l’expedient és imputable al promotor de l’expedient. Ens agradaria 
saber qui és el promotor, Sr. Canet, quin interés tenien vostés que caducara, i si 
pensen fer alguna cosa, que ja ho acaba de dir que no pensa recórrer. O el que volien 
és el que han aconseguir, si volien que cadurara, i per això l’han deixat morir. 
Simplement.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Jo crec que en l’exposició ha quedat clar. Vosté mateix ho ha dit. 

Fan falta, ens donaven un termini de tres mesos per esmenar les deficiències que 
presentava l’expedient; expedient que es va articular el 27 d’octubre de 2011, 
recorde. Però la tramitació d’un catàleg de béns i espais protegits, el seu termini de 
durada és entre un any i un any i mig si van bé les coses; o siga que, evidentment, en 
un termini de tres mesos no teníem la possibilitat d’esmenar el que ens estaven 
demanant. I per això he dit que és similar als sectors IV i 17, on també hi havia 
problemes d’inundabilitat, que no podíem resoldre la documentació que ens 
demanaven, en el termini que ens donaven.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No ha quedat clar, li ho puc assegurar; perquè el Partit 

Popular vam iniciar tota la tramitació, i vostés porten ací quasi un any i mig, per què 
no la van continuar? Vosté mateix es contradiu si diu que la tramitació costava un 
any i mig; què van fer? Deixar-ho morir. És el que la conselleria transmet, que 
deixen caducar l’expedient. I no són tres mesos, de forma reiterada van dient-los que 
aporten, que aporten, i d’ací no s’aporta res. És més, ara ni es dediquen a reclamar, 
ni res, el deixen morir i punt. Per tant, ja li dic que no queda clar; i vosté mateix es 
contradiu, si la tramitació és un any i mig, vostés porten quasi un any i mig; i 
l’expedient nosaltres el continuem, va endavant, no li feia falta l’any i mig que ha 
tingut. Què ha fet?” 
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� Sr. Canet Llidó: “Tres mesos, un any i mig; aqueixa és la referència fàcil per 
entendre el problema. I a més li afegiré que l’expedient es va iniciar el 27 d’octubre 
de 2011, quan podria haver-se contractat perfectament l’elaboració d’aqueix catàleg 
per a resoldre aqueix problema amb què ens trobaríem. Des que ens ho notifica la 
Comissió Territorial d’Urbanisme no hi ha temps suficient per poder articular el 
mecanisme a través del qual ho podem resoldre. Tres mesos, divuit mesos, crec que 
és bastant evident.” 

 
� Sr. alcalde: “Com ha recordat el Sr. Canet, dir-los que ja s’ha incoat expedient per a 

la contractació de la redacció del catàleg de béns i espais protegits d’Oliva, i que en 
breu eixirà a licitació i s’adjudicarà per a la redacció d’aqueix catàleg de béns i 
espais protegits; i poder continuar amb aquest expedient i amb altres.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. 
Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde, David González 
Martínez (13 vots a favor: 6 vots del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 vots del Grup 
Bloc-Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Municipal Gent 
d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascón Escrivá (7 abstencions del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- No interposar recurs contra l’Acord adoptat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme el 17 de juliol del 2013 pel qual declara caducat l’expedient 2012/0069 
relatiu a la Modificació Puntual del Pla General d’Oliva. 
 
Segon.- Traslladar el present acord al Departament d’Urbanisme, als efectes oportuns. 
 
 
CINQUÉ.- PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES DECLARA COM A 
ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ DOTZE LLOCS D’IMPORTÀNCIA 
COMUNITÀRIA. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. DICTAMEN APROVACIÓ 
INFORME MUNICIPAL. 
 
Vist el Projecte de Decret…/de…del Consell, pel qual es declaren com a zones 
especials de conservació dotze llocs d’importància comunitària que coincideixen amb 
espais naturals protegits i s’aproven les normes de gestió per als dits llocs i per a onze 
zones d’especial protecció per a les aus, que està tramitant la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport, Direcció General del Medi Natural (Servei de Vida 
Silvestre). 
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CONSIDERANT, que el procediment es troba en la fase de tràmit d’audiència per un 
termini de 45 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l’article 29 ter. i 47 de la 
Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat 
Valenciana. 
 
CONSIDERANT, que l’enginyera tècnica Agrícola municipal, en data 13 de setembre 
del 2013, emet un informe en què es recullen una sèrie d’observacions sobre el 
contingut del projecte presentat, i que diu literalment el següent: 
 
“Sol·licitant: DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI NATURAL (SERVEI DE VIDA 
SILVESTRE). 
 
S/ref.: EXP. 420/12/ENB 
 
Assumpte: SOL·LICITEN SUGGERIMENTS O OBSERVACIONS QUE ES CONSIDEREN 
OPORTUNES SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET…/… DE… DEL 
CONSELL PEL QUAL ES DECLAREN COM A ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ 
DOTZE LLOC D’IMPORTÀNCIA COMUNITÀRIA QUE COINCIDEIXEN AMB ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS, I S’APROVEN LES NORMES DE GESTIÓ PER ALS DITS 
LLOCS I PER A ONZE ZONES D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS.  
 
Emplaçament: LIC Marjal Pego-Oliva     ÉS 0000147 
 ZEPA Marjal Pego-Oliva ÉS 0000487 
 
Antecedents 
Una Zona Especial de Conservació (ZEC) és un lloc d’importància comunitària designat pel 
govern autonòmic, en el qual s’apliquen les mesures de conservació necessàries per al 
manteniment o el restabliment, en un estat de conservació favorable, dels hàbitats naturals i/o de 
les poblacions de les espècies per a les quals s’haja designat el lloc. Segons  la directiva 
europea, les dites mesures de conservació implicaran "adequats plans de gestió, específics als 
llocs o integrats en altres plans de desenvolupament, i les apropiades mesures reglamentàries, 
administratives o contractuals" que responguen a les exigències ecològiques dels tipus 
d’hàbitats naturals i de les espècies que s’intenten protegir.  
 
Carmen Santonja Beneito, enginyera tècnica agrícola municipal, en  relació a l’assumpte 
expressat  anteriorment emet el següent INFORME: 
 
Com s’indica en el preàmbul de la proposta del Decret … té com a objecte declarar Zones 
Especials de Conservació en compliment de la directiva europea. A Oliva es declara com ZEC  
el LIC Marjal Pego-Oliva i la Zona ZEPA Marjal Pego-Oliva. Atés que l’àmbit de la zona ZEC 
coincidix al 100% amb la delimitació del parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, en la proposta 
de decret es considera que el PORN aprovat per al parc Natural és  ja és un instrument suficient 
per a la gestió i conservació dels hàbitats i poblacions. 
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Revisada la documentació relativa al municipi d’Oliva, es realitzen les observacions següents:  
 
(1) Punt “altres proteccions vigents en la zona” de la fitxa descriptiva de l’annex II: 
 

- En la fitxa s’indica que coincideix parcialment amb la zona ZEPA Marjal Pego-Oliva 
(ES0000487), si bé cal indicar-se “que coincideix al 100% amb la zona ZEPA Marjal 
Pego-Oliva”. 

- En la fitxa s’indica que “En el seu àmbit trobem el parc Natural de la Marjal de Pego-
Oliva (declarat per la Llei 11/1994 de 27 de desembre, d’Espais Naturals Protegits de la 
Comunitat Valenciana)” si bé ha d’indicar-se “que coincideix al 100% amb la 
delimitació del parc Natural de la Marjal Pego-Oliva”. 

- En la fitxa s’indica “també existeixen en el seu àmbit zones catalogades……” es 
recomana   que  s’indique “que coincideix al 100% amb la zona humida catalogada 
Marjal Pego-Oliva, i parcialment amb les zona catalogada com a Desembocadura i front 
del Riu Racons”. 

- S’ha d’afegir  que coincideix al 100% amb el LIC Marjal Pego-Oliva.  
 
El que s’informa els efectes oportuns.  
 
L’enginyera tècnica agrícola municipal. Carmen Santonja Beneito. Oliva, 13 de setembre del 
2013.” 
 
Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió celebrada el 
dia 18 de setembre del 2013, ha emés per unanimitat dels seus membres presents 
dictamen favorable respecte del Projecte de Decret pel qual es declara com a zones 
especials de conservació dotze llocs d’importància comunitària. 
  
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació s’assenyalen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament, pràcticament s’ha dit tot; com ha llegit el 

secretari, el contingut del document, del dictamen, en aquest cas, és l’aprovació d’un 
informe que ha elaborat i redactat la mateixa tècnica agrícola i de medi ambient, i el 
que es pretén és afegir, completar l’informe que ens han tramés, sobre el projecte de 
Decret del Consell, per declarar com a zones d’especial conservació dotze llocs 
comunitaris d’interés comunitari, i onze de zones d’especial protecció per a aus. 
Tots ells coincideixen, efectivament, amb espais protegits i el que es pretén a través 
d’aquest decret és aprovar unes mesures de gestió per a optimitzar els recursos 
naturals d’aquestes zones. Al respecte, la veritat és que s’ha fet un informe, com he 
dit, de la tècnica; informe que és prou senzill, perquè tampoc hi havia massa a dir, 
perquè l’informe del Consell coincideix en una zona protegida, com és el parc 
natural, i en aquest sentit, ja té les seus normes de gestió, com és el pla d’ordenació 
dels recursos naturals, i per tant amb aquesta figura protectora està més que 
suficientment regulat, i pel que fa a l’aspecte ambiental està suficientment protegit. 
A banda d’afegir això, és evident que s’havien de matisar algunes qüestions, com és 
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la delimitació i el seu àmbit, que efectivament coincideix, no parcialmemnt sinó al 
cent per cent amb l’informe emés per la mateixa direcció general. En aquest sentit es 
ratifica el mateix informe i afig el que dic jo, la delimitació és al cent per cent i 
alhora també diu en la part final que s’ha d’afegir que coincideix al cent per cent 
amb el lloc d’interés comunitari la marjal de Pego-Oliva. Per tant, és un informe 
concís, senzill, i molt adequat a la realitat territorial que és la nostra zona protegida, 
que està dins d’aquest informe, com és el Parc Natural de la Marjal, i per tant es 
passa ací a la seua consideració, de tots els regidors, perquè s’emeta un dictamen, si 
pot ser de forma consensuada, perquè el tinga en compte la Direcció General de la 
Conselleria d’Infrastructures, Territori, i Medi Ambient, de la Generalitat 
Valenciana, l’aportació que es fa per part de l’ajuntament.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut de l’informe emés sobre Projecte de Decret, del Consell, 
pel que es declaren com a zones especials de conservació dotze llocs d’importància 
comunitària coincidents amb espais naturals protegits i s’aproven les normes de gestió 
per als dits llocs i per a onze zones d’especial protecció per a les aus, per l’Enginyera 
Tècnica Agrícola Municipal que es transcriu en el present acord. 
 
Segon.- Remetre certificació del present acord junt amb l’informe tècnic emés a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General del Medi 
Natural (Servei de Vida Silvestre), per a la seua presa en consideració en la fase 
d’audiència. 
 
Tercer.- Traslladar del present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 
efectes oportuns. 
 
 
SISÉ.- DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIO PRESSUPOSTÀRIA PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/03/2013. 
 
Vist l’expedient número S/03/20113 de modificació de crèdits per mitjà de  suplements 
de crèdits finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent. 
  
Resultant que, analitzats els gastos específics i determinats que es pretenen cobrir amb 
els Suplements de Crèdits no permeten que la seua realització es demore a exercicis 
futurs, així com que les baixes propostes no pertorben la prestació dels servicis, havent-
se motivat en la Memòria de data 17 de setembre del 2013, la necessitat  dur a terme 
determinats gastos, no previstos inicialment i que no han de demorar-se fins a l’exercici 
2014. 
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Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit,  regulat en els arts. 
177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost  
finançat amb baixes d’aplicacions pressupostàries per imports  no compromesos, la qual 
cosa no pertorba els respectius servicis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot 
això de conformitat amb el que disposen els arts. 50 i 51 del RD 500/90. 
 
Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 17 de setembre del 2013, en el que 
es fa constar que l’aprovació d’esta modificació està subjecta  als mateixos tràmits que 
l’aprovació del Pressupost, tal com consta en la Base 9.1, per la qual cosa la seua 
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals. 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 20 
de setembre de 2013, ha emès per majoria, amb l’abstenció de la Sra. Gascón Escrivá, 
dictamen favorable sobre la aprovació  de la  modificació pressupostària per suplements 
de crèdits S/03/2013. 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular ens abstindrem, perquè novament estem 

davant la meravellosa elaboració del pressupost; una altra modificació 
pressupostària. Tot estava superestudiat, i ara diu necessitat de dur a terme 
determinades despeses no previstes, no previstes, i que no han de demorar-se; això 
diu l’informe. Despeses per valor de 13.734,85 euros, i que trauen dels interessos de 
demora. Últimament tot ho trauen vostés d’ahí, encara que curiosament, com va 
passar en el Ple extraordinari passat, van traure de dos llocs diferents, perquè fan la 
modificació pressupostària, i també li diuen a la diputació això de voler pagar una 
cosa, és el que entenem, voler pagar una cosa justificant-la en dos llocs. Les 
modificacions pressupostàries del plenari extraordinari anterior, vostés també van 
demanar a la diputació que els ho pagara, i ací ja ho trauen també del mateix lloc 
que aquesta. Això es diu en el meu poble voler pagar una cosa justificant-la en dos 
llocs. Jo crec que no li quadra a ningú. Al PP, almenys, no ens quadra.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Jo crec que en l’anterior plenari ja vaig parlar molt bé sobre 

les ferramentes que té un ajuntament de poder fer modificacions de crèdits. Ho torne 
a repetir, perquè no tinc cap problema. Quan sobren diners, es poden passar els 
diners a unes altres perquè fan falta diners. Estem parlant de 13.000 euros, un poc 
més, que anirà a la partida de subministraments d’Esports. Si és molt o és poc, per 
donar una xifra, una factura de gas d’un mes, del poliesportiu, són 16.000 euros. És 
a dir, només passem 13.000 euros, per tindre la prudència que finalitzem el mes de 
desembre, i tenim diners suficients per garantir el subministrament. Per tant, no sé 
per què fa aqueixes manifestacions, i parla de les modificacions de crèdit, que són 
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unes ferramentes normals i lògiques que s’usen en tots els ajuntaments; que és llevar 
de la partida que sobra, que són préstecs bancaris, de la partida d’interessos, perquè 
a la fi s’havia consignat, pel sentit de prudència, més del que anava a gastar-se. Per 
tant, no sé quin problema hi ha.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “A vore, no hi ha cap problema. Jo conec les ferramentes. 

Vosté es veu que no m’ha entés a mi. Però jo, no passa res. Igual no m’he explicat i 
li ho repetiré. Mire, el plenari passat, que anava tot de la seua Regidoria, d’Hisenda, 
vosté va fer també modificacions pressupostàries, i després, curiosament des de la 
diputació se m’informa que vostés, aquella famosa partida que jo demane 200.000 
euros per a agarrar i rehabilitar la Cambra Agrària, que vostés la destinen per a altres 
menesters, criden i diuen que volen canviar els conceptes, que en lloc de dos 
conceptes ara en volen quatre; i va i resulta que aqueixes modificacions 
pressupostàries les inclouen per a demanar-les a la diputació. JO no m’ho invente 
perquè això està escrit. Per tant jo no parle de les ferramentes Sra. Morell, jo sé les 
ferramentes; d’acord? Li dic que això de voler pagar una cosa justificant-la en dos 
llocs a mi no em quadra. I la diputació em comunica i tampoc li quadra. Val? Això 
és el que no quadra. O siga, a mi no m’explique les ferramentes. Jo sé el que en 
l’altre plenari van demanar de modificacions pressupostàries, i sé també els 
conceptes que han demanat canviar els 200.000 euros. Val? Han demanat quatre 
conceptes. Si vosté no ho sap, pregunte-ho. El conveni. Modificar el conveni. Veig 
cares molt estranyades. Cares molt estranyades. Vagen a la diputació o qui degue 
cridar o va anar i enviar la documentació li ho pregunten. Però no he parlat de 
ferramentes. Val? Ferramentes no. Conceptes sí. Diferent.” 

 
� Sr. alcalde: “La Sra. Morell no li podrà explicar això, perquè com sap vosté, el 

conveni el va signar Alcaldia. Però no cal que pregunte, ni que li informes des de la 
diputació, perquè si vosté mira, que em consta que mira vosté o els seus companys, 
el registre d’eixida de l’ajuntament, hi ha una comunicació des de l’Alcaldia a la 
diputació, insistesc, per registre d’entrada, sense amagar ningú, criden per teléfon i 
les gestions es fan perquè com vosté diu s’envien els papers i després es crida per 
teléfon per fer el seguiment dels papers; i el que s’ha dit és que sense modificar, s’ha 
demanat, l’import global del conveni, una part vaja destinada i traent-la d’una 
partida, en concret de la reforma de la planta baixa, parcialment, de l’ajuntament, i 
es destine a accessibilitat per a l’Hort de Palau, i per a dependències municipals que 
ocuparan temporalment la Policia Local, també per a això. En la modificació 
pressupostària del plenari extraordinari de fa unes setmanes, no va passar res 
referent a això. Per tant no hi ha cap coincidència amb això. Això és el que s’ha fet. 
No s’ha amagat. Si l’han avisada des de la diputació em sembla molt bé, però en el 
registre d’eixa, l’onze de setembre, vosté podrà comprovar que hi ha una 
comunicació que explica per què es pretén augmentar aqueixes partides, sense 
modificar l’import global del conveni. Sra. Escrivá ha esgotat vosté els dos torns 
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d’intervencions que tenia. No he fet cap al·lusió. Simplement li he explicat el que 
havia d’explicar-li.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez,  Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. 
Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde, David González 
Martínez (13 vots a favor: 6 vots del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 vots del Grup 
Bloc-Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Municipal Gent 
d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. 
Gascon Escrivá (7 abstencions del Grup Partit Popular), ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient número S/03/2013 de modificacions de 
crèdit per mitjà de suplements de crèdit següent que es finançarà amb baixes de 
l’aplicació pressupostària  que s’indica:  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA  

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA. 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

34100-2210000 Esports (Poliesportiu)- 
Subministraments  

188.400,00 0,00 13.734,85 202.134,85 

 TOTAL AUGMENTS   13.734,85  

 
BAIXES: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA. 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

01100-3520000 Deute públic – interessos 
demora 

 
70.000,00 

 
0,00 

 
13.734,85 

 
56.265,15 

                                  TOTAL MODIFICACIONS 13.734,85  

 
Segon.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils a comptar de l’endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant a disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant este 
termini els interessats presentar reclamacions davant del Ple. 
 
Tercer.- En el cas que no es presenten reclamacions en termini, es considerarà 
definitivament aprovat l’acord provisional. 
 
Quart.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada haurà de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinqué.- De l’expedient definitivament aprovat es remetrà una còpia a l’Administració 
General de l’estat i de la Comunitat Autònoma. 
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SETÉ.- DICTAMEN CI SOBRE L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 
CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA AL SISTEMA 
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA PER L’EXCMA. DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL DE COMPRES. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 28 de maig de 2009, 
va adoptar l’acord d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Excma. Diputació Provincial de València. Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València. 
 
 
La finalitat d’aquesta Central de Compres de la Diputació de València creada en el seu 
moment mitjançant el marc legal de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i la 
Directiva Europea 2004/18 fonamentalment, es la d’agrupar els processos d’adquisició 
de béns i serveis per a tots els ajuntaments que així ho desitgen, amb la finalitat, d’una 
banda, de simplificar el procediment administratiu municipal, i d’una altra, d’aconseguir 
un estalvi en els costos gràcies a l’economia d’escala que permet les compres 
agrupades. 
 
Així, la Diputació va posar en funcionament una ferramenta electrònica que facilitava la 
Contractació Dinàmica –procés d’oferta inicial i d’oferta definitiva- així com la creació 
d’un catàleg electrònic que està a disposició dels ajuntaments i que els facilita accedir a 
la compra de béns i serveis de forma telemàtica, i que aquesta Entitat Local ha utilitzat 
en alguna ocasió. 
 
Atés l’escrit tramés per part del Diputat de la Central de Compres de l’Excma. 
Diputació de València, RE núm. 10724, de data 12 de setembre de 2013, posant en 
coneixement d’aquest Ajuntament la propera finalització del Conveni subscrit el dia 2 
de febrer de 2010 en uns mesos, i la proposta de prorrogar-lo per altres quatre anys. 
 
Atesa la conveniència de mantindre la vigència del Conveni i poder utilitzar els serveis 
derivats d’una contractació centralitzada. 
 
Atés igualment la Clàusula Quarta de l’esmentat Conveni, anomenada “Vigència del 
present Conveni”, on es contempla que la vigència del Conveni serà de quatre anys 
comptadors des del següent al de la seua formalització, i que es podrà prorrogar 
mitjançant acord exprés per igual termini de temps, si no existeix denúncia al mateix 
Conveni per alguna de les dues parts, prèvia comunicació a l’altra, amb, almenys, una 
antelació de tres mesos. 
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En els termes en què s’indiquen en l’esmentat escrit del Sr. Diputat de la Central de 
Compres de la Diputació de València, la pròrroga al Conveni que ens ocupa ha de ser 
aprovada pel mateix òrgan que en el seu moment va aprovar l’adhesió al Conveni, es a 
dir, el Ple de l’Ajuntament. 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 20 
de setembre de 2013, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre la aprovació 
de la pròrroga al conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva al sistema d’adquisició 
centralitzada per l’Excma. Diputació Provincial de València. Central de Compres. 
  
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir que és de gran importància continuar 

adherit a la central de compres de la diputació; i una exemple molt clar d’estar 
adherit és l’estalvi de diners en telefonia. Quan el Partit Popular vam entrar a 
governar, vam aconseguir, estant adherits a la central de compres de la dipu, pagar 
quatre vegades menys del que es pagava en els rebuts de teléfon.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga, per un termini de QUATRE ANYS mes, al Conveni 
d’Adhesió de l’Ajuntament d’Oliva al sistema d’adquisició centralitzada de l’Excma. 
Diputació Provincial de València. Central de Compres de la Diputació Provincial de 
València (Central), el qual va estar formalitzar el dia 2 de Febrer de 2010. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents que tinguen 
relació amb aquest assumpte. 
 
Tercer.- Trametre certificat de l’acord que s’adopta a la Central de Compres de 
l’Excma. Diputació de València, als efectes escaients. 
 
 
VUITÉ.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 186/2013, DE 16/05/2013, DEL 
JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE VALÈNCIA, 
OBRES “CENTRE POLIVALENT d’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS: 
PROPOSTES ACTA MESA CONTRACTACIÓ.  
 
D’ordre de la Presidència, el Sr. secretari acctal. procedix a donar compte de l’Acta de 
la reunió de la Mesa de Contractació convocada en execució de la Sentència 186/2013 
del 16/05/2013, del Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 6 de València, referent a 
la motivació de criteris tècnics i adjudicació de les obres de “Centre Polivalent 
d’Activitats Socioculturals”, de data 17 de setembre del 2013, Mesa que es constituïx en 
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virtut del que disposa la clàusula XXII del Plec de Condicions econòmiques 
administratives que regix la contractació indicada, plec que va ser aprovat en sessió 
plenària de 19 d’abril del 2010. 
 
En la dita Mesa, el seu secretari dóna compte de la resolució dictada en la Sentència 
al·ludida, derivada del Procediment Ordinari 0623/2010, del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 6 de València, pel que es resol textualment el següent: 
 
“ESTIMANT PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat per la procuradora 
Sra. María Somalo Vilana, en nom i representació de la mercantil ADESVAL, SL, contra 
l’acord adoptat per l’AJUNTAMENT D’OLIVA de data 14/06/2010 que va elevar a definitiva 
l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les obres del centre polivalent d’activitats 
socioculturals, HE D’ANUL·LAR I ANUL·LE 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 
la dita valoració, sense ser procedent una expressa imposició de costes processals.” 
 
En compliment i execució de la Sentència 186/2013, de data 16 de maig del 2013, 
recaiguda en el Procediment Ordinari núm. 0623/2010, del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 6 de València, promogut per ADESVAL SL, contra l’Ajuntament 
d’Oliva i com a part codemandada CONSTRUCCIONES JUST SA, en la resolució de 
la qual s’ordena retrotraure l’expedient administratiu a fi que l’administració valore 
novament les ofertes presentades amb estricta observança dels plecs aprovats i motivant 
la dita valoració, l’Alcaldia, va dictar una Providència, amb data 15 de juliol del 2013, 
mitjançant la qual s’ordenava als tècnics municipals que van participar en l’elaboració 
de l’informe tècnic emés amb data 24 de maig del 2010 (arquitecte municipal i cap del 
Departament de Contractació Administrativa), junt amb el tècnic extern que també va 
subscriure el dit informe (Sr. Joan Miquel García Pérez, arquitecte redactor del projecte 
bàsic i d’execució de la dita construcció), que procediren a redactar i confeccionar un 
nou informe valoratiu de les ofertes presentades, degudament motivat, amb la finalitat 
de donar compliment a la sentència assenyalada. 
 
Este nou informe valoratiu va ser emés amb efectes del dia 5 de setembre del 2013, i a 
diferència del ja redactat amb data 24 de maig del 2010, incorpora un resum del 
contingut de totes les ofertes presentades respecte al criteri de valoració núm. 3  previst 
en el plec de condicions economicoadministratives, denominat “Mesures de naturalesa o 
caràcter tècnic”, motivant així la puntuació que ja al seu dia es va proposar a cada 
licitador i que ara, amb el nou informe, no s’altera, constituint el dit criteri núm. 3 l’únic 
que tenia la consideració de criteri subjecte a judici de valor, informe el contingut literal 
del qual és el que a continuació es reproduïx en la seua integritat: 
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“Informe tècnic proposta distribució puntuació, emés en compliment de la Sentència núm. 
186/2013, de 16 de maig del 2013, pel Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 6 de València, 
procediment ordinari 0623/2010 . 
 
ANTONIO SALVADOR PÉREZ MENGUAL, arquitecte municipal i assessor de la Mesa de 
Contractació; JOAN-MIQUEL GARCÍA I PÉREZ, arquitecte redactor del projecte bàsic i 
d’execució de l’obra que ens ocupa, i JOSE-SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT, tècnic 
municipal en Contractació Administrativa i secretari de la Mesa de Contractació en el 
procediment obert convocat per este Ajuntament d’Oliva amb vista a la contractació de les obres 
de Construcció de “CENTRE POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS”, en 
compliment de la Sentència núm. 186/2013 dictada pel Jutjat i en el procediment anteriorment 
referenciat, tenen a bé elevar a la Mesa de Contractació, el present informe tècnic que conté una 
proposta de distribució de la puntuació prevista en la clàusula XXI del Plec de Condicions 
econòmiques administratives que regix el procediment assenyalat, plec que va ser aprovat per 
acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 d’abril del 2010. 
 
Este procediment va ser objecte de licitació pública per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, núm. 98, de 27 d’abril del 2010 , i conseqüentment, 
finalitzant el termini de presentació de pliques el dia 10 de maig del 2010. Es fa constar que a 
este procediment han presentat pliques o proposicions un total de trenta-dos empreses en el 
Registre General.  D’altra banda es fa constar expressament que no totes les proposicions 
presentades ho han sigut en el propi Registre General de l’Ajuntament d’Oliva, per la qual cosa 
des de la plica núm. 15 fins a l’última, plica núm. 32, totes elles han remés per correu les seues 
proposicions, anunciant per mitjà de Fax la dita circumstància, adjuntant còpia del certificat de 
l’enviament, en els termes que preveu el propi plec i en el Reglament de Contractes de les 
Administracions Públiques actualment vigent. 
 
L’obertura de proposicions econòmiques dels licitadors que han concorregut en el procediment 
obert per a l’adjudicació de les obres de construcció de “CENTRE POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS”, va tindre lloc el dia 18 de maig del 2010, assenyalant-
se que la totalitat de les trenta-dos empreses havien presentat degudament la corresponent 
documentació administrativa. 
 
A la vista de la documentació presentada en els sobres Núm. 2 (proposició econòmica i criteris 
de valoració), criteris que figuren degudament detallats en la Clàusula XXI del corresponent 
Plec de Clàusules Econòmiques  Administratives particulars que regix el present procediment, 
com abans ja s’ha assenyalat, es detecten una sèrie de deficiències que la Mesa de Contractació 
ja va advertir, de viva veu a tots els representants de les empreses que van comparéixer en el dit 
acte públic en el moment de dur a terme l’obertura d’estos sobres Núm. 2, que serien requerides 
amb vista que formularen aclariment sobre els extrems que a continuació s’especifiquen: 
- UTE Sociedad Valenciana de Servicios a la Construcción SL.; General de Obras San Isidro 

SL.; Rocisa Hispánica SL. 
• Planteja contractar deu treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 

el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 10+1=10 
- Edificaciones Castelló, SA. 
 



18 
 

• Planteja contractar deu treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 
el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 10+1=10 

- Cyes Infraestructuras SA. 
• Planteja contractar dos treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 

el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 2+1=2 
- Constructora San Jose SA. 

• Planteja contractar deu treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 
el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 10+1=10 

- Becsa SAU. 
• Planteja contractar vint treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 

el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 20+1=20 
- Construcciones Villegas SL. 

• Planteja contractar tretze treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-
li, el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 13+1=22 

- Noriega Edificación y Obra i Civil, SL. 
• Planteja contractar tretze treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-

li, el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 13+1=13 
- Constructora Hormigones Martínez SA. (CHM) 

• Planteja contractar trenta-quatre treballadors en condició legal de desocupació, però al 
sumar-li, el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 34+1=34 

- Construcciones Francés, SA. 
• Planteja contractar huit treballadors en condició legal de desocupació, però al sumar-li, 

el treballador establert en el plec com a obligació especial indica 8+1= 8 
- Valcomar SA. 

• Planteja contractar setanta  treballadors en condició legal de desocupació, però al 
sumar-li, el treballador establert en el plec com a obligació especial indica  70+1=70 

 
Aclarits i establerts els termes definitius de les respectives proposicions que formulen tots els 
licitadors que han pres part en este procediment contractual, a continuació s’entra en l’anàlisi i 
estudi de la documentació que cada licitador ha efectuat dins de la seua proposició econòmica, 
plantejant una distribució de puntuació de cada un dels sis criteris previstos en el dit plec i que 
resumidament són els següents: 
 
1. Millores valorades i detallades de forma individualitzada, pel conjunt dels quals s’atorgarien 

fins a un màxim de 7,00  punts. Limitació de les millores al 20% sobre el tipus màxim de 
licitació. 

2. Baixa econòmica del 2% sobre el tipus de licitació, valorada en 3,00 punts. 
3. Mesures de naturalesa o caràcter tècnic, la puntuació total del qual no podrà ser superior a 

3,00 punts. 
4. Mesures relatives al foment de creació d’ocupació (personal en situació legal de 

desocupació que es propose contractar), amb una puntuació màxima de fins a 3,00 punts. 
5. Ampliació del termini de garantia de l’obra, puntuació màxima de 2,00 punts. 
6. Reducció del termini d’execució de l’obra, amb una puntuació màxima de fins a 2,00 punts. 
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Ara bé, la Mesa de Contractació, en la reunió celebrada el dia 18 de maig del 2010, i 
immediatament abans de reunió de caràcter públic per la qual s’havia de procedir a l’obertura de 
les proposicions econòmiques, i per tant, prèviament a l’obertura de cap d’estes proposicions, i 
segons figura en l’Acta corresponent, establix dos criteris de puntuació, els quals vénen referits 
als punts precedents 3 i 4. 
 
En relació amb les mesures de naturalesa o caràcter tècnic, es determina que a banda dels tres 
subcriteris que ja figuren en el propi plec, s’afija un nou més, com ho és “altres aspectes de 
caràcter tècnic”, que unit als de “aspectes relacionats amb el personal qualificat que dispose 
l’empresa i el personal qualificat que la mateixa propose adscriure directament a l’obra”, 
“presentació d’aspectes mediambientals”, i “mesures extraordinàries en matèria de seguretat i 
salut”, distribuint la puntuació màxima total possible de 3,00 punts entre estos quatre 
subcriteris, i a raó de 0,75 punts cada un d’ells. 
 
En relació amb les mesures relatives al foment i creació d’ocupació, les respectives propostes 
seran puntuades tenint en compte els aspectes següents: 
- S’atorgarà la màxima puntuació prevista en este criteri 3,00 punts, a aquells plantejaments 

que incorporen en este criteri un total de SIS operaris desocupats, xifra que directament 
s’assenyala en l’estudi de seguretat i salut del projecte bàsic i d’execució de les obres que 
ens ocupen. 

- Els plantejaments que resulten inferiors a la dita xifra, seran puntuats de forma inversament 
proporcional. 

- Per a aquelles proposicions el nombre de les quals sobrepasse aquella xifra de sis operaris, 
seran considerats, a l’efecte de determinar la puntuació que pot correspondre’ls, com si 
hagueren efectuat la seua proposta amb un nombre equivalent al de la taula següent: 

 

Proposta Equivalència ocupació Puntuació 
7 5 2.50 
8 4 2.00 
9 3 1.50 
10 2 1.00 
11 1 0.50 
12 0 0.00 

 

Els informadors consideren que aquelles propostes referides al criteri corresponent a la reducció 
del termini d’execució de les obres que no vinguen justificades amb la corresponent planificació 
de treball, siguen penalitzades amb 1,00 punt.  
 
I finalment, els tècnics que elaboren el present informe consideren que les millores han de ser 
analitzades amb detall, comprovant els extrems que basant-se en el dit criteri de puntuació 
assenyala el plec, i, per això, no seran objecte de puntuació aquelles millores que no siguen 
individualitzades i que plantegen almenys, un mínim detall explicatiu.    
 
Es fa constar que, concretats estos últims aspectes, cinc dels sis criteris d’adjudicació passen a 
tindre la consideració de “matemàtics”, excepció feta del criteri núm. 3 de mesures de naturalesa 
o caràcter tècnic.   
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No obstant això, i derivat de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 
6 de València, en el Procediment Ordinari 0632/2010, sobre recurs contenciós administratiu 
promogut pel procurador dels tribunals Sra. María Somalo Vilana en nom i representació 
d’ADESVAL, es dóna compte, a continuació, i de forma extractada, del contingut de cada una 
de les pliques que van prendre part en este procediment obert, i això, en relació amb el Punt 3 
dels Criteris de Valoració, denominat, “MESURES DE NATURALESA O CARÀCTER 
TÈCNIC, LA PUNTUACIÓ TOTAL DEL QUAL NO PODRÀ SER SUPERIOR A 3,00 
PUNTS”, distingint-se la documentació en funció dels quatre subapartats anteriorment 
referenciats: 
Subcriteri 1.- personal qualificat del que dispose l’empresa i personal qualificat que la mateixa 
propose adscriure directament a l’obra 
Subcriteri 2.-  aspectes mediambientals 
Subcriteri 3.- mesures extraordinàries en matèria de seguretat i salut 
Subcriteri 4.- altres aspectes de caràcter tècnic 
Sent la puntuació màxima per subcriteri de 0,75 punts per cada un i conseqüentment, màxim de 
3,00 punts en el total d’este tercer criteri de valoració. 
 
EXTRACTE DE LA DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA PER LES OFERTES QUE A 
CONTINUACIÓ S’INDIQUEN, EN RELACIÓ AMB EL CRITERI 3, DE VALORACIÓ, 
DEL PLEC DE CONDICIONS, DIFERENCIANT ELS SEUS QUATRE SUBCRITERIS. 
 
PLICA NÚM. 1.- UTE SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN SL- GENERAL DE OBRAS SAN ISIDRO SL- ROCISA HISPÁNICA SL. 
Subcriteri 1.- Planteja un delegat d’obra - enginyer superior al 100% de dedicació, 1 cap d’obra 
- arquitecte tècnic així mateix amb un dedicació del 100%, i 1 cap d’oficina tècnica - arquitecte 
tècnic amb una dedicació del 30%, i diversos més. Incorporen un organigrama del personal, 
descripció de les funcions i currículums vitae.   Atés que el personal qualificat destinat a l’obra 
es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Du a terme una identificació d’impactes ambientals 
- Planteja un sistema de gestió de residus i control de la contaminació 
- Llista de gestors de residus autoritzats 
- Pla gestió de residus en obra 
- Aporta certificacions de qualitat ISO 9.001 i ISO 14.001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- Aporta pla organització de l’obra i certificació OHSAS 18001: 2007 
Es proposa s’atorguen 0,50 punts en este sentit per no incorporar una documentació més 
completa. 
Subcriteri 4. Acompanyen relació de maquinària a disposició de l’obra, llista de mitjans i 
recursos principals, llista de ferramentes i maquinària a l’efecte de moviment de terres.  Es 
proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,25 punts, per considerar que part d’esta 
informació facilitada ha d’interpretar-se com mitjans de solvència tècnica de l’empresa, açò és, 
com a requisit per a prendre part en la licitació. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
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PLICA NÚM. 2.- COPRUSA INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SLU. 
Subcriteri 1.- Planteja un cap d’obra-arquitecte tècnic amb dedicació total a l’obra, a més d’1 
arquitecte tècnic, 2 enginyers tècnics en Obres Públiques, 1 llicenciat en Medi Ambient. 
Incorporen un organigrama del personal i currículums vitae. Atés que el personal qualificat 
destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Certificació de qualitat ISO 9001 sistema de gestió ambiental 
- Certificació ISO 14001 
- Identificació zones i gestors de residus autoritzats 
- Conservació, manteniment i vigilància 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Recursos preventius 
- Sistemes de participació treballadors en la prevenció de riscos laborals 
- Canal d’informació i formació a treballadors en l’obra 
- Coordinació amb subcontractistes 
- Pla d’emergències 
- Diverses reunions 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. Acompanyen anàlisi tècnica del projecte, anàlisi del procés constructiu; detalla 
qualitats a disposar, empresa en acústica (Acústica Integral SL), ; planificació accessos fins a 
l’obra, reposicions d’infraestructures, anàlisis condicionants externs i climatològics; cartes 
compromís dels seus subministradors. Es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,75 
punts donada la gran informació que aporten en este sentit. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 3,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 3 .- DRAGADOS SA. 
Subcriteri 1.- Plantegen un delegat de l’obra-enginyer de camins, 1 cap obra-arquitecte; 1 
projectista arquitectura- enginyer OP, i 1 projectista instal·lacions-enginyer industrial; 
acompanyant igualment un organigrama del personal i currículums vitae. Atés que el personal 
qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 
0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Identificació d’impactes ambientals 
- Sistema de gestió de residus i control contaminació 
- Eficiències en consum d’aigua i energia 
- Alternatives i millores utilització de materials i components 
- Pla assegurament de la qualitat 
- ISO 14001 
- ISO 9001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
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- Formació i informació 
- Control d’accessos 
- Cartilla de prevenció 
- Millores en seguretat (tanques de tancament, grua-torre, estructura vertical-plataforma de 

treballat telescòpica) 
- Certificat prevenció Riscos Laborals OHSAS 18001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. Incorpora un excedent pla d’assegurament de la qualitat, si bé gran part del seu 
contingut ja ha sigut tingut en compte en l’apartat o subcriteri 2; i aporta una ruta crítica i 
activitats crítiques en la justificació de la reducció del termini (encara que açò correspon 
acreditar-ho dins del criteri de reducció del termini en l’execució de les obres, i no ací). 
Encara així, es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,25 punts per incorporar 
determinada informació no valorada en els apartats anteriors. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 4.- ORDOSA PROMOCIONES I CONSTRUCCIONES SL. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat de l’empresa incorporen 1 arquitecte, 1 arquitecte 
tècnic, 2 enginyers de Control d’Instal·lacions, més un altre personal. Respecte al personal 
concret adscrit a l’obra assignen 2 arquitectes tècnics, 1 enginyer tècnic en Topografia, a més de 
l’encarregat, i el responsable de seguretat i salut, tots ells a temps o jornada completa. 
S’acompanya igualment un organigrama del personal ,currículums vitae i còpia de les 
titulacions. Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es 
proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Estalvi energia 
- Gestió de residus 
- Identificació gestors autoritzats 
- Procés ambiental intern de l’empresa aplicat a l’obra 
- Organigrama mediambiental 
- ISO 14001 
- ISO 9001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Millora l’estudi de seguretat i salut (segons fases d’execució i treballs) 
- Formació i informació del personal 
- Mesures d’emergència 
- Sistema intern de seguretat laboral 
- Documents a entregar als subcontractistes 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta, encara que no acredita estar en possessió de la certificació OHSAS 
18.001. 
Subcriteri 4. Proposa una excel·lent justificació de la reducció del termini d’execució de l’obra 
(encara que açò correspon acreditar-ho dins del criteri de reducció del termini en l’execució de 
les obres, i no ací). 
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Es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,00 punts per no incorporar cap tipus 
d’informació que segons el parer d’estos tècnics puga enquadrar-se dins d’este Subcriteri. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 5.- UTE ASFALTOS GUEROLA SAU-ESTRUCTURAS GAVIR SL. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat de l’empresa incorporen 1 tècnic en Obres Públiques 
amb dedicació parcial; 1 arquitecte amb dedicació total, 1 arquitecte tècnic amb dedicació total; 
1 enginyer industrial amb dedicació total. S’acompanya igualment un organigrama del personal, 
currículums vitae i còpia de les titulacions. Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es 
considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Control de qualitat 
- Unitat de gestió mediambiental 
- ISO 14001 
- Identificació impactes 
- Sistema de gestió de residus i control contaminació 
- Consums energia i aigua, productes reutilitzables 
- Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la 

documentació plantejada, encara que no s’haja aportat el segell o certificació ISO 9.001 
Subcriteri 3.- 
- Sistema intern de seguretat i salut 
- Canals de formació i informació a treballadors 
- Brigada de seguretat 
- Mitjans i materials en prevenció d’obres 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta, encara que en este cas, no s’acredite disposar de la certificació 
OHSAS 18.001. 
Subcriteri 4. Planteja quant a altres aspectes, relació d’edificacions efectuades per estes 
empreses; mitjans materials i maquinària segons fases d’execució del projecte (grua-torre; 
xarxes horitzontals, pala carregadora, excavadora, miniexcavadora, minicarregadora, camines, 
grup soldadura etc.); maquinària i planta de formigó i pedreres propietat de l’empresa; elements 
afectats per les obres, servicis i equipaments públics en l’àrea d’afecció; coordinació amb obres 
limítrofs existents; personal tècnic adscrit al control de qualitat. ( Es fa costar que una xicoteta 
part d’esta informació ha de considerar-se com a solvència tècnica de l’empresa per a prendre 
part en el procediment de contractació que ens ocupa i no valorable en este subcriteri). 
Es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,75 punts donada la informació 
incorporada a este efecte. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 3,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 6.- CONSTRUCCIONES JUST SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat de l’empresa assignat a l’obra incorporen 1 enginyer 
tècnic industrial amb dedicació parcial; 1 arquitecte tècnic amb dedicació total, 1 Topògraf amb 
dedicació parcial, i 1 arquitecte tècnic amb dedicació parcial. Adjunta igualment un 
organigrama del personal de l’empresa i una relació del personal tècnic assignat a l’obra 
assenyalant la dedicació del mateix en hores setmanals i les seues funcions; incorpora igualment 
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còpia de les titulacions acadèmiques d’este personal. Atés que el personal qualificat destinat a 
l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Estudi gestió de residus 
- ISO 14.001 
- ISO 9.001 
- Identificació i avaluació aspectes mediambientals 
- Gestió de residus 
- Aporta carta acceptació residus per part d’empreses autoritzades 
- Gestió substàncies perilloses 
- Gestió de consums 
- Control operacional i punts d’inspecció 
- Pràctiques mediambientals en obra 
- Plans d’emergència 
- Pla d’assegurament de la qualitat 
- Mapa processos de qualitat 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Tipus de tanca, senyals, abalisament, orde i neteja 
- Activitats crítiques i franges horàries 
- Control d’emissions 
- Situacions d’emergència 
- Organització de la seguretat en l’obra i sistema integrat de seguretat i salut 
- Pla de subcontractació 
- Certificació OHSAS 18001 
- Personal tècnic en prevenció de riscos assignat a obra 
- Pla de prevenció 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. Planteja quant a altres aspectes, relació de fonts de subministrament de materials i 
unitats d’obra; relació d’equips, mitjans auxiliars, instal·lacions provisionals i ferramentes; 
registre industrial maquinària; principals equips assignats a l’obra; estudi del solar amb 
planimetria del terreny, canalitzacions de fecals i pluvials, línia d’enllumenat que discorren al 
voltant, electrificació UA Sector-15, planificació general amb canalitzacions i arquetes de 
telefonia i aigua potable; obres més significatives executades identificant també obres 
públiques. (Es fa costar que part d’esta informació ha de considerar-se com a solvència tècnica 
de l’empresa per a prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa i no valorable 
en este subcriteri). 
No obstant això, atés l’alt grau de detall i estudi de la zona/solar objecte d’actuació, junt amb els 
altres elements addicionals que incorpora en la seua oferta, es proposa s’atorguen per este 
subcriteri un total de 0,75 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 3,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 7.- UTE EDIFICACIONES FERRANDO SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA 



25 
 

Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat de l’empresa es plantegen més de 17 llocs de treball, 
entre el personal tècnic d’Edificaciones Ferrando i el de Pavasal, si bé, respecte al personal 
proposat per a assignar-lo a l’obra incorporen 1 cap d’Obra-arquitecte tècnic, 2 enginyers 
industrials i 1 enginyer d’Obres Públiques. Adjunten igualment currículums vitae del personal. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Descripció del sistema de gestió mediambiental a implantar 
- Edificaciones Ferrando SA ( EDIFESA) es troba en poder de la certificació ISO 9001 
- PAVASAL aporta certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001 
- Identificació d’impactes ambientals 
- Mesures de prevenció i control de la contaminació 
- Optimització del consum de recursos, criteris d’eficiència energètica, reutilització. 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Organització de la prevenció i la seguretat en l’obra 
- Mesures d’emergència 
- Formació i informació del personal 
- Actuacions en casos d’emergència 
- Organigrama de seguretat 
- Certificació de gestió en prevenció i riscos d’EDIFESA 
- Certificació OHSAS 18001 de la mercantil PAVASAL SA. 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. No aporta cap tipus de documentació que puga tindre cabuda en este subcriteri, per 
la qual cosa es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,00 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 8.- CONS-CIME SL. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat no es diferencia si es tracta del personal propi de 
l’empresa o del personal titulat adscrit a l’obra, assenyalant-se tan sols la figura d’1 arquitecte 
tècnic i d’1 arquitecte superior; tampoc es menciona si la dedicació a l’obra ho serà a jornada 
completa o parcial. No s’acompanya ni organigrama, ni currículums, ni titulacions. 
A pesar que el personal titulat a adscriure a l’obra es considera adequat, s’observa en esta oferta 
de CONSCIME SL, una certa indefinició, per la qual cosa es proposa se li atorgue a este 
licitador un total de 0,50 punts. 
Subcriteri 2.- No aporta cap documentació. Puntuació proposada de 0,00 punts. 
Subcriteri 3.- No aporta cap documentació. Puntuació proposada de 0,00 punts 
Subcriteri 4.- No aporta cap documentació. Puntuació proposada de 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 0,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 9.- EDIFICACIONES CASTELLÓ SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat proposat es planteja 1 enginyer de Camins, 3 
arquitectes tècnics, 1 enginyer agrònom, 1 llicenciat en Empresarials, 1 enginyer tècnic en 
Obres Públiques, 1 enginyer tècnic Industrial, concloent que el cap d’obra serà un arquitecte 
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tècnic. Adjunten igualment un organigrama, currículums vitae del personal i un organigrama 
funcional amb indicació de cada titulat identificat destinat a l’obra assenyalant la seua dedicació 
setmanal que oscil·la des de les 3h setmanals a 40 h setmanals (esta última en el cas de cap 
d’obra, de l’encarregat d’instal·lacions i del cap de prevenció de Riscos Laborals). Atés que el 
personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima 
puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Pla d’assegurament de la qualitat 
- Organització específica dedicada al control de qualitat 
- Certificació ISO 9001 
- Identifica unitats i processos amb generació d’impactes ambientals 
- Identificació residus rellevants i sistema de gestió 
- Millores d’estalvi i eficiència energètica 
- Alternatives o millores 
- Certificació ISO 14001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Certificació OHSAS 18001 
- Millora a l’estudi de seguretat i salut del projecte 
- Instal·lacions xarxes horitzontals davall encofrat 
- Barana perimetral en encofrat forjats 
- Barana perimetral en coberta 
- Barana en escales i finestres 
- Baranes amb xarxes a estructura metàl·lica 
- Protecció escales 
- Protecció contra soroll i pols 
- Memòria explicativa organització prevenció i seguretat 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. S’aporta documentació relativa a compromisos de subcontractes amb determinades 
empreses, i identificació de la llista de treballadors (no titulats) que proposa per a l’obra pel que 
es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,50 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,75 punts. 
 
PLICA NÚM. 10.- CONSTRUCCIONES PARRA SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat proposat es planteja 1 arquitecte superior, 1 arquitecte 
tècnic, 1 enginyer tècnic Industrial, 1 enginyer, tots ells identificats i assenyalant el número de 
col·legiat. Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es 
proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Política mediambiental 
- Planificació 
- Implantació i funcionament 
- Comprovació i acció correctiva 
- Revisió per la direcció 
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- Històric de modificacions 
- Certificats de recepció i acceptació de runes i restes 
- Manual de Qualitat 
Encara que la documentació que incorpora és prou completa, atés que esta mercantil no disposa 
de cap de les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001, es proposa s’atorgue la puntuació 
de 0,50 punts. 
Subcriteri 3.- 
Pla de seguretat i salut complet, aportant un pla d’organització general de l’obra, però es tracta 
d’un pla genèric, no concretat a l’obra l’adjudicació del qual ens ocupa. 
Es proposa s’atorguen només 0,25 punts per este subcriteri, per allò que s’ha manifestat així 
com la inexistència de certificació OHSAS, i el fet de no plantejar mesures extraordinàries 
concretes i específiques en seguretat i salut. 
Subcriteri 4. No s’aporta cap documentació que puga valorar-se dins d’este apartat, per la qual 
cosa es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,00 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 11.- ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa es proposen un total de catorze 
llocs, diferenciant entre equip directiu (economista, graduat social, i enginyer de Camins, Canals 
i Ports), departament d’edificació ( 3 arquitectes tècnics i 1 tècnic superior en AD. projectes de 
construcció i obra civil), i departament d’obra civil ( 1 enginyer de Camins, Canals i Ports, 2 
enginyers tècnics d’Obres Públiques, 1 enginyer tècnic Agrícola, i 1 enginyer tècnic en 
Topografia; departament de Decoració i interiorisme (1 delineant); departament de Prevenció, 
Qualitat i Medi Ambient (1 tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, i 1 enginyer 
agrònom). Respecte al personal tècnic adscrit directament a l’obra, incorporen 1 arquitecte 
tècnic amb dedicació exclusiva en l’obra, 1 arquitecte tècnic amb dedicació de 5 h/setmanals en 
els moments crítics de l’obra; 1 enginyer agrònom amb dedicació de 5 h setmanals, i 1 topògraf 
amb dedicació segons necessitats l’obra. Adjunten igualment una descripció completa de les 
funcions dels tècnics junt amb els seus currículums vitae. Atés que el personal qualificat 
destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Manual complet de qualitat mediambiental 
- Mapa de processos 
- Control de la documentació i dels registres 
- Selecció i formació 
- Compres 
- Control de subcontractes, autònoms i servicis externs 
- Gestió de no conformitats i accions correctives/preventives 
- Auditories internes 
- Manteniment control de dispositius de seguiment i amidament 
- Procediments de qualitat 
- Procediments de medi ambient 
- Gestió de residus 
- Certificació ISO 14001 
- Certificació ISO 9001 
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Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada 
Subcriteri 3.- 
- Certificació OHSAS 18001 
- Pla d’emergència i capacitat de resposta 
- Memòria de Seguretat i Salut 
- Obtenció del Premi “Antonio Baro” VII edició, a la Prevenció de Riscos Laborals 
- Actuacions específiques dels responsables de les diferents unitats funcionals i organigrama 

de prevenció de riscos laborals 
- Identificació del servici de prevenció alié concertat 
- Equips d’intervenció i primers auxilis 
- Anàlisi de les possibles situacions d’emergència 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa la completa informació que 
s’incorpora en la seua oferta. 
Subcriteri 4. S’aporta documentació relativa a experiència en obres d’idèntica naturalesa amb 
documentació gràfica il·lustrativa de les actuacions; relació d’obres contractades en el 2010 tant 
de caràcter social com d’un altre caràcter sense informació gràfica; especificacions tècniques del 
projecte (es diferencien les diferents fases, actuacions prèvies, condicionament del terreny ….). 
Es plantegen igualment una sèrie d’actuacions tècniques, dins de l’anàlisi exhaustiva del 
projecte d’execució que du a terme esta mercantil -i que, segons el nostre parer, no han de ser 
considerades en cap cas com a millores ja que no són objecte de valoració econòmica-, i que 
entenem poden guardar relació dins d’este subcriteri, referides a soterrament de col·lectors, 
esquerdejat d’arquetes, augment de la grossària en la capa de formigó de neteja, col·locació 
làmina de polietilé, farcit dels sins en els murs de càrrega amb formigó, un revestiment de mini 
electrolític en l’estructura d’acer; col·locació de junta estanca en la part inferior i de junta 
acústica en la part superior en les unitats d’obra que comprendre trasdosats de pladur, i diferents 
aspectes més referents a defenses exteriors, acabaments exteriors, vidres, …; aporten a més, 
indicacions tècniques i gràfiques en el camp de l’aïllament acústic i del comportament de 
plaques davant del foc, i finalment aporten perfils de façana arquitectònica. Finalment, adjunten 
document d’interacció de l’obra amb l’entorn; pla de trànsit junt amb plans il·lustratius; pla 
d’instal·lacions i amuntonaments; més un complet pla de comunicació veïnal a què s’adjunten 
reportatges fotogràfics. Amb els seus corresponents plans. 
Per tot això, i per l’alt grau de detall i estudi de la zona/solar objecte d’actuació que efectua este 
licitador, es proposa s’atorguen per este criteri la màxima puntuació possible de 0,75 punts, a 
pesar que algun dels aspectes incorporats dins d’este subcriteri, només han de ser considerats 
com a solvència tècnica de l’empresa exigible per a poder prendre part en el procediment obert 
que ens ocupa.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 3,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 12.- CYES INFRAESTRUCTURAS SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa s’especifica 1 enginyer de Camins, 
1 arquitecte Superior, 2 enginyers Industrials, 1 enginyer tècnic Obres Públiques, 3 arquitectes 
tècnics, i 1 topògraf; pel que fa referència al personal tècnic titulat adscrit a l’obra incorporen 1 
cap d’Obra-arquitecte tècnic amb dedicació del 100%, 1 arquitecte tècnic dedicació del 100%, 1 
delegat de l’Obra-enginyer de Camins amb dedicació del 100%, i 1 enginyer industrial així 
mateix amb dedicació 100%. Adjunten igualment un organigrama de l’obra, i currículums vitae 
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del personal. Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es 
proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Sistemes de bona gestió mediambiental 
- Integració dels subcontractistes en el dit sistema 
- Disponibilitat d’instruccions de treball 
- Mesures específiques de control mediambiental 
- Identificació, avaluació i revisió d’aspectes mediambientals 
- Certificació ISO 14001 
Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada, encara que en este cas no s’acompanye la Certificació ISO 9001. 
Subcriteri 3.- 
- Millores en proteccions col·lectives 
- Barana security plast 
- Casetes aïllades acústicament 
- Maquinària per a domiciliació que reduïx impacte sonor 
- Plataformes elevadores 
- Millores en proteccions individuals 
Es proposa s’atorgue la puntuació de 0,50 punts per no disposar o acreditar la possessió de la 
certificació OHSAS 18001 de qualitat en seguretat i prevenció, i no presentar una documentació 
tan àmplia i completa com han fet altres licitadors. 
Subcriteri 4. S’aporta documentació relativa a l’ús i manteniment posterior de l’edifici, per la 
qual cosa es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 13.- CONSTRUCCIONES SALVADOR MICÓ, SLU. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa s’especifica 1 arquitecte superior, 2 
arquitectes tècnics, 1 enginyer tècnic Obres Públiques, 1 tècnic superior en Prevenció-enginyer 
tècnic Forestal, 1 enginyer Civil i 1 topògraf. Pel que es referix al personal tècnic titulat adscrit 
a l’obra s’especifica en la seua oferta que es declara la disponibilitat d’incorporació immediata i 
dedicació plena durant el temps d’execució de l’obra de tot el personal tècnic assenyalat 
anteriorment. Adjunten igualment un organigrama del personal, i currículums vitae del personal. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Criteris mediambientals aplicables durant l’execució del projecte 
- Propostes de mesures protectores i correctores 
- Plans de punt d’inspecció 
- Proposta d’utilització de productes reutilitzables o reciclables 
- Actuacions mediambientals i criteris de sostenibilitat 
- Pla d’assegurament de la qualitat 
- Mesures específiques de control mediambiental 
- Identificació, avaluació i revisió d’aspectes mediambientals 
- Certificació ISO 14001 
- Certificació ISO 9001 
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Es proposa s’atorgue la màxima puntuació de 0,75 punts atesa l’amplitud de la documentació 
plantejada. 
Subcriteri 3.- 
- Memòria de Pla de Seguretat i Salut 
- Pla de prevenció de riscos 
- Equips tècnics 
- EPIs (protecció auditiva, del cap, contra caigudes, de la cara i dels ulls, de mans i braços, de 

peus i cames, protecció respiratòria, vestuari de protecció) 
- Proteccions col·lectives 
- Pla de prevenció de riscos específics per a l’obra. 
Es proposa s’atorgue la puntuació màxima en este apartat o subcriteri de 0,75 punts, a pesar de 
no disposar o acreditar la possessió de la certificació OHSAS 18001 de qualitat en seguretat i 
prevenció, a causa de la completa, extensa i específica documentació que esta mercantil 
incorpora a este efecte. 
Subcriteri 4. S’aporta documentació relativa als mitjans personals afectes l’obra, indicant el nom 
del treballador i la categoria professional que ostenten, (encarregat, peó especial, oficials de 1a, 
oficials de 2a, peons i xofers…), junt amb una relació d’equips de maquinària i mitjans auxiliars 
a aportar en l’execució de l’obra, per la qual cosa es proposa s’atorguen per este subcriteri un 
total de 0,25 punts, a pesar que algun d’estos aspectes han de considerar-se com a acreditació de 
la solvència tècnica de l’empresa.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 14.- TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA. 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat s’adjunta un organigrama funcional de l’equip d’obra, 
del qual es desprén que el personal titulat de l’empresa és un 2 enginyers de Camins, Canals i 
Ports, 4 arquitectes tècnics, 1 enginyer tècnic en Obres Públiques, 1 tècnic superior comptable, 
1 topògrafa, 2 tècnics en prevenció, 1 tècnic qualitat i medi ambient-llicenciat en Ciències 
ambientals, 2 tècnics superiors comptables, 1 enginyer tècnic Industrial, i 1 delineant, si bé el 
personal dedicat a l’obra, estarà constituït per 2 arquitectes tècnics (un d’ells cap d’obra al 100% 
i l’altre cap de producció), 1 tècnica en qualitat i medi ambient, 1 tècnic superior comptable, 1 
enginyer tècnic Industrial, 1 tècnic en prevenció i 1 delineant. 
Adjunten igualment currículums del personal adscrit a l’obra. Atés que el personal qualificat 
destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Aspectes mediambientals 
- Residus no perillosos (assimilables a urbans) 
- Residus perillosos 
- Mesures de prevenció i minimització de residus en l’obra 
- Comunicació i formació ambiental en l’obra 
- Mesures de gestió en els residus; reutilització, valoració o eliminació 
- Gestió inerta i residus inerts 
- Pla de vigilància ambiental 
- Relació de gestors autoritzats 
Es proposa s’atorgue una puntuació de 0,50 punts per no aportar-se ni acreditar-se estar en 
possessió de cap de les Certificacions ISO 9001 i ISO 14001. 
Subcriteri 3.- 
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- Tècnic de prevenció i les seues funcions 
- Brigada de seguretat i salut 
- Control d’accessos 
- Vigilància de la seguretat pels recursos preventius 
- Formació dels treballadors i reconeixements mèdics 
- Augment de proteccions col·lectives (per exemple, xarxa de protecció horitzontal) 
- Certificació OHSAS 18001 
Es proposa s’atorgue la puntuació màxima de 0,75 punts en este apartat o subcriteri atesa 
l’adequació de les mesures extraordinàries propostes.  
Subcriteri 4. No s’aporta documentació addicional que puga ser valorada en altres aspectes 
tècnics, per la qual cosa es proposa s’atorguen per este subcriteri un total de 0,00 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 15.- CIAMED DE CONSTRUCCIONES DEL XÚQUER SLU. 
Esta mercantil no presenta cap documentació per a poder ser valorada dins del criteri genèric 
núm. 3, Mesures de naturalesa o caràcter tècnic, ni per tant, en cap dels quatre subcriteris 
aplicats, per la qual cosa es proposa s’atorguen 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 0,00 punts 
 
PLICA NÚM. 16.- INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, SA. ( INTERSA) 
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat de l’empresa, incorpora es planteja l’assignació de 3 
enginyers de Camins, Canals i Ports (un d’ells com a cap d’obra i a dedicació total adscrit a 
l’obra), 2 enginyers Químics, 1 enginyer tècnic Agrícola-llicenciat en Ciències Ambientals, 1 
llicenciat en Economia, 1 tècnic superior en prevenció de riscos laborals, 2 enginyers tècnics 
Obres Públiques, 2 topògrafs. Planteja adscriure directament a l’obra, a banda de l’enginyer de 
Camins-cap d’obra ja assenyalat, 2 enginyers tècnics en Obres Públiques, 2 topògrafs, i 1 tècnic 
superior en prevenció de riscos laborals. Aporta igualment organigrama de l’obra, detallant els 
llocs amb dedicació total o amb dedicació parcial, la relació de les funcions de dites tècniques i 
els currículums vitae. Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que 
suficient, es proposa la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- No s’incorpora cap documentació per a la seua valoració en este apartat, per la 
qual cosa es proposa s’assignen 0,00 punts en este apartat. 
Subcriteri 3.- No s’incorpora cap documentació per a la seua valoració dins d’este subcriteri, per 
la qual cosa es proposa s’assignen 0,00 punts. 
Subcriteri 4. S’aporta documentació relativa a: compromís d’adscripció de mitjans tant 
personals com materials; relació de maquinària propietat del grup INTERSA; fitxes de tota la 
maquinària amb indicació de les dades tècniques de cada una i reportatge fotogràfic; disposició 
d’una recicladora; disposició de quatre plantes de fabricació, una planta SIM CB-250, una 
planta INTRAME CCM-220, una planta INTRAME UM_260, i una planta MARINI M-240 E-
274L; relació del volum de mà d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte; i, finalment, 
incorpora una relació de les obres més significatives executades per dita mercantil. Atés el 
contingut detall i amplitud de la informació aportada, i a pesar que algun d’estos aspectes puga 
tindre cabuda com a solvència tècnica empresarial, es proposa s’atorguen per este subcriteri un 
total de 0,75 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,50 punts. 
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PLICA NÚM. 17.- UTE. ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES SA-SERRANO 
AZNAR OBRAS PÚBLICAS SL  
Subcriteri 1.- Respecte al personal en plantilla propi de l’empresa ECISA, dades referides al 
2009 s’assenyalen un total de 197 llocs fixos i 83 eventuals; per la seua banda, l’altra entitat en 
UTE, Los Serranos, dades de 2008, planteja un total de 137 llocs de treball. Entre ambdós, i a 
títol d’exemple, personal titulat contemplen; 1 enginyer de Camins, 4 enginyers d’Obres 
Públiques, 1 arquitecte tècnic, 1 enginyer tècnic Industrial, 1 enginyer tècnic en Topografia, etc. 
Respecte al personal facultatiu que es proposa adscriure a l’obra, indiquen els següents: 1 cap 
d’obra (arquitecte tècnic) a dedicació total; 1 arquitecte tècnic amb 10 h de dedicació setmanals; 
1 enginyer tècnic Agrícola amb 5h setmanals de dedicació, i 1 topògraf, segons necessitats. 
Incorporen un organigrama del personal adscrit a l’obra junt amb currículums del dit personal. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Certificació ISO 9001 per part d’ambdós mercantils que pretenen constituir-se en UTE 
- Identificació d’aspectes mediambientals 
- Mesures mediambientals 
- Pla de gestió de residus 
- Acompanya abocadors i gestors autoritzats 
- Pla de gestió mediambiental 
- Qualitat sistemes i aspectes concrets. 
A pesar de plantejar-se un pla de gestió de mediambiental molt complet, es proposa reduir la 
puntuació màxima en este apartat per considerar que es tracta d’un pla genèric efectuat per a una 
altra obra, i per tant, en alguns aspectes, no aplicable en l’edificació o construcció del Centre 
Polivalent d’Oliva; de la mateixa manera, tampoc acrediten la possessió de la Certificació ISO 
14001. Per això, la puntuació total proposada és de 0,50 punts. 
Subcriteri 3.- 
- Organigrama preventiu; sistema de participació del personal 
- Contractistes i subcontractistes 
- Processos de formació i informació 
- Anàlisi de possibles situacions d’emergència 
- OHSAS 18001 
- Homologació per a impartir la formació de la TPC 
- Tècnic de prevenció (Enginyer tècnic Agrícola) 
- Rutes d’evacuació. 
Es proposa s’atorguen la puntuació de 0,50 punts en este apartat o subcriteri atés que les 
mesures proposades es troben formulades de forma genèrica i igualment no es proposa cap 
mesura extraordinària en matèria de seguretat i salut.  
Subcriteri 4. Es planteja valorar dins d’eixe subcriteri el fet que la mercantil ECISA dispose de 
la norma UNIX 166002:2006, sistema de gestió en I+D+I, proposant-se s’atorguen per este 
subcriteri un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 18 .- CONSTRUCTORA SAN JOSE SA.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal a incorporar en l’obra, planteja en primer lloc un 
organigrama de l’obra, assenyalant i identificant el càrrec o denominació del lloc amb l persona 
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concreta que ho ocupa o ha d’ocupar-ho, així com la titulació que es posseïx i els anys 
d’experiència en el lloc, i en alguns casos, junt amb una breu descripció de les comeses a 
desenrotllar en l’obra que ens ocupa. Planteja per tant un director de Producció (arquitecte 
tècnic), 1 delegat d’Obra (arquitecte tècnic), i responsable de qualitat i medi ambient (enginyer 
Industrial), 1 responsable d’instal·lacions (enginyer Industrial), 1 responsable de Seguretat i 
Salut (enginyera tècnic Industrial), cap d’obra (arquitecte tècnic), tesponsable d’Administració 
(llicenciat en Econòmiques), oficina tècnica (arquitecte tècnic), Topografia, cap d’Instal·lacions 
(enginyer Industrial), i encarregat d’Obra (estudis primaris). D’altra banda s’acompanyen 
currículums del personal tècnic, i finalment un quadro de distribució de les hores totals de 
dedicació del personal proposat i indicat amb anterioritat, en funció dels mesos de duració de 
l’execució de l’obra, concretant-se un total de 5 tècnics (amb un 100% d’estada en obra), a més 
d’altres dedicacions de la resta de personal que oscil·len entre un 50 i un 30%. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Aporta un sistema de control de qualitat i mediambiental propis de l’empresa. 
- Sistemes de revisió del projecte 
- Control de documents d’obra, d’equips d’inspecció i mesurament, així com en l’execució de 

les unitats d’obra. 
- Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals 
- Plans d’assaig de laboratori 
- Aporta així mateix una organització específica dedicada al control de qualitat de l’obra, 

detallant, en este sentit, les funcions que corresponen al Cap d’Obra, al Responsable de 
Producció, Responsable d’Instal·lacions, i Encarregat d’Obra.  

- Incorpora Certificació de qualitat UNE-IN ISO 9001 
- Així mateix disposa de la certificació-segell de gestió mediambiental ISO-14001 
- Identificació d’impactes ambientals durant els treballs 
Planteja, per tant, una completa documentació quant a aspectes mediambientals, per la qual cosa 
es proposa se li atorguen, en este subcriteri, la màxima puntuació prevista de 0,75 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Criteris de gestió de prevenció 
- Organització de prevenció i seguretat per a l’obra, incorporant un organigrama preventiu ( 

Cap de Seguretat Direcció de Zona-Cap de Seguretat i Salut de Projecte, i per davall d’ells, 
l’encarregat de brigada de seguretat; l’encarregat general, l’encarregat d’estructura i 
l’encarregat d’instal·lacions, assenyalat les funcions que corresponen a cada un d’ells. 

- Coordinació amb subcontractes i autònoms  
- Recursos preventius a peu d’obra, sistemes de participació del personal de contracta i 

subcontractistes. 
- Sistema intern de seguretat de l’empresa 
- Certificació-segell de prevenció de riscos OHSAS 18.001 
Estes mesures proposades també es consideren totalment adequades, tractant-se igualment d’una 
documentació prou completa i desenrotllada. Es proposa per tant se li atorgue a esta mercantil 
un total de 0,75 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, este 
licitador incorpora en la seua documentació els aspectes següents: 
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- Relació d’obres anàlogues executades per esta empresa i fitxes tècniques de les mateixes les 
quals incorporen mostres gràfiques i detall pressupostari d’aquelles obres 

- Anàlisi detallada dels processos constructius més rellevants del projecte, anàlisi que 
incorpora una documentació detallada i exhaustiva  

- Recursos de rendiments de maquinària i equips adscrits a l’obra, distribuïts segons capítols 
d’execució del pressupost d’obra, i aportant inclús el detall del nombre de dies tant 
laborables com naturals que tals maquinàries o equips romandran en l’obra 

- Planteja finalment una organització general de l’obra, el qual incorpora una pla 
d’implantació, justificant-se així mateix el dit pla d’implantació.  

Si bé i com ja hem referenciat en alguna ocasió anterior, part d’esta informació ha de 
considerar-se com a solvència tècnica de l’empresa per a prendre part en el procediment de 
contractació que ens ocupa i no valorable en este subcriteri (en particular el primer dels aspectes 
referenciats), i vist l’estudi detallat del projecte que ha dut a terme este licitador, junt amb la 
resta d’aspectes indicats, la qual cosa suposa un alt grau de detall i estudi de la zona/solar 
objecte d’actuació, es proposa se li atorgue per este subcriteri un total de 0,75 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 3,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 19.- OTP CONSTRUCCIONES SL.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal a incorporar en l’obra, esta mercantil proposa incorporar 1 
enginyer de Camins, 2 arquitectes tècnics, 1 encarregat amb experiència de 24 anys, 1 
encarregat d’instal·lacions (enginyer industrial), 1 cap d’administració, 1 cap de seguretat i salut 
(tècnic de prevenció en riscos laborals), i 1 cap de control de qualitat (arquitecte tècnic). 
Incorpora igualment un organigrama d’este personal així com la relació de currículums, per la 
qual cosa els tècnics proposats queden identificats de forma personal. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- S’identifica la legislació aplicable 
- Es du a terme una avaluació d’aspectes mediambientals. 
Atés que dins dels aspectes mediambientals, esta mercantil no concreta els gestors autoritzats de 
residus ni presenta compromís amb ells, i igualment no acredita i ni tan sols indica estar en 
possessió de les certificacions o segells de qualitat ISO 9.001 i ISO-14.001, es proposa que per 
este subcriteri se li atorguen tan sols 0,25 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Contempla un sistema intern de seguretat i salut laboral adequat. 
- Acredita estar en possessió del segell de qualitat OHSAS 18001 
- Acreditació del servici de prevenció i riscos amb la mercantil Prevenció 21 S.L. 
- Acreditació de l’empresa d’assistència tècnica en seguretat i salut ( Prevenció i 

Medioambiente S.L.) 
- Premi FEVE-AVEA 2007 en prevenció de riscos laborals 
- Organització de la prevenció i seguretat en l’obra. 
Estes mesures proposades també es consideren totalment adequades, per la qual cosa es proposa 
se li atorgue la màxima puntuació en este subcriteri de 0,75 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic no s’afig cap tipus de documentació que 
puga valorar-se en este subcriteri, per la qual cosa es proposa s’atorguen 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,75 punts. 
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PLICA NÚM. 20.- PROYME ALGINET SL.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal a incorporar en l’obra, planteja assignar a l’obra el següent 
personal tècnic: 2 enginyers tècnics en Obres Públiques, 1 arquitecte tècnic, 1 topògraf, i 1 
enginyer Industrial. En la documentació que s’incorpora en este sentit, s’adjunta un 
organigrama, els currículums vitae del personal proposat, i s’assenyala el tipus de dedicació de 
cada un d’ells, bé siga de forma total o de forma parcial. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa la 
màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Aporta un programa d’assegurament de la qualitat 
- Aporta de la mateixa manera un programa de gestió de residus 
- Es localitzen abocadors i pedreres i s’identifiquen empreses autoritzades. 
- Pràctiques orientades a la preservació ambiental. 
- Certificació o segell de qualitat ISO 9.001 
Encara que la documentació aportada és prou àmplia, no disposa de la certificació del sistema 
de gestió ambiental ISO 14.001, per la qual cosa en este sentit es proposa se li atorguen 0,50 
punts en este subcriteri.  
Subcriteri 3.- 
- Revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte, detectant deficiències i millores 
- Adaptació de l’estudi de seguretat i salut 
- Organigrama preventiu 
- Justificació reconeixements mèdics  
Estes mesures proposades es consideren prou adequades, encara que s’observa que dita 
mercantil no acredita estar en possessió de la certificació de qualitat OHSAS 18.001 de 
prevenció de riscos laborals, per la qual cosa es proposa se li assigne a esta mercantil, dins 
d’este subcriteri, un total de 0,50 punts.  
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos aspectes puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica 
per a prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora: 
- Relació de maquinària i mitjans auxiliars adscrits a l’obra 
- Fitxes tècniques dels vehicles adscrits. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 21.- BECSA SAU.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat a incorporar en l’obra, planteja assignar a l’obra el 
següent personal tècnic: 1 enginyer de Camins en qualitat de cap d’obra, i 1 arquitecte tècnic 
com a encarregat. S’aporta així mateix un organigrama així com els currículums complets i 
detallats d’este personal tècnic proposat. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera correcte, es proposa la màxima 
puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
Només s’aporten acreditacions d’estar en possessió de les certificacions de qualitat ISO 9.001 i 
ISO 14.001. 
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Per això, es proposa s’atorguen en este subcriteri la puntuació de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
Només s’adjunten instal·lacions de seguretat i salut ( menjadors, vestuaris, farmaciola, neteges, 
etc.) 
Estes mesures proposades es consideren insuficients, a la qual cosa s’afig el fet que s’observa 
que dita mercantil no acredita estar en possessió de la certificació de qualitat OHSAS 18.001 de 
prevenció de riscos laborals, per la qual cosa es proposa se li assigne a esta mercantil, dins 
d’este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos aspectes puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica 
per a prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora: 
- Relació de maquinària i mitjans auxiliars adscrits a l’obra 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,75 punts. 
 
PLICA NÚM. 22.- JARQUIL ANDALUCIA SA.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa s’incorpora un organigrama amb 
més de 200 titulats. Si bé, i pel que afecta el personal titulat que de forma concreta s’adscriurà a 
l’obra, planegen destinar 2 arquitectes tècnics amb una dedicació del 100%, 1 enginyer tècnic 
Industrial amb dedicació del 50%, i 1 enginyer tècnic en Topografia amb dedicació del 25%. 
Junt amb l’organigrama, es procedix a explicitar les funcions del cap de producció, del cap 
d’obra, de l’encarregat, tècnic d’instal·lació, etc. Acompanyen així mateix currículums vitae. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera adequat, es proposa la màxima 
puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Es duen a terme la identificació dels impactes ambientals 
- Aporta un sistema complet de gestió de residus, identificació de gestors  
- Eficiències en els consums 
- Ocupació de productes reciclables 
- Certificació de qualitat ISO 9.001 
- Certificació de qualitat ISO 14.001 
Atés que tots estos aspectes s’estimen convenients, es proposa s’atorguen en este subcriteri la 
màxima puntuació de 0,75 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Organització de prevenció i seguretat per a l’obra 
- Sistema de seguretat laboral del licitador i subcontractació 
- Certificat de qualitat OHSAS 18.001 
Esta organització de prevenció i seguretat així com el sistema de seguretat laboral tant del propi 
licitador com de la posterior subcontractació, es plantegen en termes excessivament genèrics, 
per la qual cosa per tal motiu, i a pesar de la completa documentació que es planteja en este 
criteri, es proposa s’atorguen 0,50 punts 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos aspectes puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica 
per a prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora: 
- Una relació d’obres semblants executades (més de 40 obres) 
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- Acompanya certificats de bona execució dels treballs en moltes d’eixes obres executades 
per esta mercantil. 

Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 23.- CONSTRUCCIONES VILLEGAS SL.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa a adscriure directament a l’obra es 
planteja un organigrama de l’obra amb el següent personal: 1 cap d’obra (arquitecte tècnic) amb 
dedicació exclusiva; 1 Cap d’execució també amb dedicació exclusiva (arquitecte tècnic); 1 cap 
d’Instal·lacions (enginyer tècnic Industrial), i 1 delegat d’obra (arquitecte), este últim segons 
necessitats. S’acompanyen titulacions acadèmiques de divers personal. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera adequat, es proposa se li atorguen a 
esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Certificació de qualitat ISO 9.001 
- Certificació de qualitat ISO 14.001 
Atés que només s’han aportat ambdós segells de qualitat, però no hi ha especificació concreta 
respecte a gestió de residus, ni gestors autoritzats, es proposa s’atorguen en este subcriteri un 
total de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
Presenta un certificat amb empresa privada (IBERMUTUAMUR), a fi de dur a terme, o 
concertar amb ella, la prevenció de riscos laborals.  
Atesa l’escassa documentació que presenta esta mercantil quant a este subcriteri, es proposa se 
li atorguen 0,25 punts. 
Subcriteri 4. No s’aporta cap documentació que puga considerar-se dins d’este subcriteri, per la 
qual cosa es proposa se li atorguen en este sentit 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 24 .- NORIEGA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. SL.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal titulat propi de l’empresa, esta mercantil adjunta un 
organigrama de la mateixa, on figura una relació de tècnics titulats superior a 50. Per la seua 
banda, incorpora igualment un organigrama concret respecte a l’equip d’obra consistent en 1 
cap d’Obra (arquitecte tècnic), 1 enginyer d’Instal·lacions, i 1 director delegat en l’obra.  
Si bé el personal qualificat destinat a l’obra es considera adequat, atés que no s’aporta còpia 
alguna de la titulació dels mateixos ni currículums vitae, es proposa se li atorguen a esta 
mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Proposta d’un Pla de Gestió Mediambiental 
- Planificació i racionalització de l’obra que reduïsca al seu impacte ambiental 
- Gestió de residus 
- Presentació de gestors autoritzats 
- Organització de la unitat de medi ambient 
- Certificació de qualitat ISO 9.001 
- Certificació de qualitat ISO 14.001 
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Els tècnics informadors consideren prou completa i convenient la documentació presentada en 
este subcriteri, per la qual cosa es proposa s’atorguen en este subcriteri la màxima puntuació de 
0,75 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Presenta certificats acreditatius gestió de salut, tant públics com privats. 
- Establiment i contingut sistema intern de seguretat i salut i la seua aplicació a 

subcontractistes 
- Canals d’informació i formació 
- Segell de qualitat OHSAS 18.001. 
- Mesures extraordinàries en matèria de seguretat i salut innovadores en diverses fases de 

l’execució de les obres. 
Atesa la completa i adequada documentació que presenta esta mercantil quant a este subcriteri, 
es proposa se li atorguen 0,75 punts. 
Subcriteri 4. No s’aporta cap documentació que puga considerar-se dins d’este subcriteri, per la 
qual cosa es proposa se li atorguen en este sentit 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 25 .- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ SA. ( CHM).  
Subcriteri 1.- Respecte al personal propi de l’empresa, esta mercantil adjunta un informe de vida 
laboral d’un codi de compte de cotització on figuren els treballadors totals de l’empresa. 
Acompanya així mateix un organigrama funcional de l’obra. Respecte al personal titulat que de 
forma específica han d’estar destinats a l’obra que ens ocupa, proposen, i amb dedicació total, 1 
arquitecte tècnic; 1 llicenciat en Ciències Ambientals, 1 enginyers tècnics d’Obres Públiques, i 1 
enginyer tècnic en Topografia; a més, i amb dedicació d’un 30% incorporen 1 enginyer Industrial.  
D’altra banda, s’adjunten còpies de les titulacions del personal tècnic, i currículums vitae. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Planteja mesures mediambientals ( correctores generals, relacionades amb la qualitat de 

l’aire, amb el soroll, amb la geologia i geomorfologia, amb la hidrologia superficial i 
subterrània, amb el sòl) 

- Mesura addicional ( col·locació de zones d’instal·lació de parcs de maquinària, i un sistema 
de neteja de rodament dels vehicles utilitzats) 

Els tècnics informadors consideren prou completa la documentació presentada en este subcriteri, 
encara que s’advertix que no presenta gestors autoritzats de residus, i no acredita estar en 
possessió de les certificacions de qualitat ISO 9.001 i ISO 14.001, per la qual cosa es proposa 
s’atorguen en este subcriteri la màxima puntuació de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
- S’identifiquen els riscos i es presenten mesures preventives a adoptar 
- Proteccions en rases, escales, passarel·la vianants, llums roges… 
- Sistema d’instal·lació de bombones d’oxigen i acetilé. 
- Grup oxicorte amb doble vàlvula antiretorn 
- Estudi de seguretat i salut de la maquinària en general 
Entenem que la documentació presentada en este subcriteri és prou completa, encara que no es 
proposa la màxima puntuació per no tindre la certificació o segell de qualitat OHSAS 18.001, 
per la qual cosa es planteja li siguen assignats a esta mercantil un total de 0,50 punts. 
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Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora una 
relació d’equips de maquinària i de mà d’obra, si bé, desglossats en funció de les fases 
d’execució de l’obra. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 26.- CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal que esta empresa assigna directament a l’obra, 
Construcciones Francés SA. Es compromet a assignar específicament les persones següents: 1 
delegat del contractista, 1 arquitecte pertanyent a la plantilla pròpia de l’empresa; 1arquitecte 
tècnic igualment pertanyent a la pròpia plantilla empresarial; 1 assistent tècnic d’obra ( titulació 
de batxiller), 1 administrativa, 1 tècnic responsable de Topografia (per mitjà de contractació en 
prestació de servicis); 1 responsable de qualitat i medi ambient; 1 enginyera tècnica Industrial 
responsable d’instal·lacions a contractar en qualitat de prestació de servicis; 1 encarregat 
(estudis primaris); 1 diplomat en Relacions Labors-tècnic de Prevenció de Riscos Laborals; i 1 
diplomat en Ciències Empresarials com a cap de comptabilitat. 
D’altra banda s’identifiquen amb noms i cognoms concrets tot este personal proposat, i en 
alguns casos s’especifica el número de col·legiat. 
Si bé el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts al no acompanyar-se còpies 
de les titulacions ni currículums d’este personal proposat. 
Subcriteri 2.- 
- Planteja mesures mediambientals pròpies de l’empresa 
- Organigrama de posicions 
- Certificació de la norma ISO 14.001  
- Certificació de la norma ISO 9.001 
- Disposa de la catalogació com a gestor autoritzat de residus no perillosos de la Comunitat 

Valenciana núm. 216/RT/RNP/CV 
- Disposició de vehicle portacontenidors 
- Parc de contenidors propi 
- Trasllat de tots els residus generats en les seues obres a plantes de tractament adequades. 
Els tècnics informadors consideren prou completa la documentació presentada en este subcriteri, 
per la qual cosa es proposa s’atorguen en este subcriteri la màxima puntuació de 0,75 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Planteja una sèrie de millores en seguretat i salut consistents en inspeccions internes de 

seguretat, elaboració de procediments específics, etc en relació amb diverses fases 
d’execució de les obres. 

- Premi FEVEC-AVEA 2009, en prevenció de riscos laborals  
- Finalista en la II Edició dels Premis Llum com a Trajectòria Empresa Segura 
- Certificat de qualitat en el sistema de gestió en seguretat i salut OHSAS 18.001. 
Entenem que la documentació presentada en este subcriteri és prou completa, encara que ha de 
fer-se constar que les millores en seguretat i salut que s’indiquen són totes elles de caràcter 
genèric, no plantejades de forma específica per a l’obra objecte d’adjudicació, per la qual cosa 
es proposa en este subcriteri se li atorgue a esta mercantil 0,50 punts. 
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Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora una 
relació de maquinària més significativa de l’empresa, la qual pot intervindre, segons 
especifiquen, en qualsevol moment en l’execució de les obres que ens ocupen, i adjunten un full 
de comunicació de dades tècniques i econòmics al registre d’establiments industrials. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,00 punts. 
 
PLICA NÚM. 27.- EDIFICACIÓN Y LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y TERCIARIA, SL 
(ELIT). 
Subcriteri 1.- Respecte al personal que esta empresa assigna directament a l’obra, s’especifica el 
següent: 1 enginyer tècnic Industrial (com delegat d’obra); 1 cap d’obra (arquitecte tècnic), 1 
enginyer tècnic Agrícola, i dos enginyers tècnics Industrials més. S’acompanya organigrama de 
funcions. 
Si bé el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts al no acompanyar-se còpies 
de les titulacions ni currículums d’este personal proposat. 
Subcriteri 2.- 
- Identificació requisits legals ambientals 
- Organigrama mediambiental 
- Certificació de la norma ISO 14.001  
- Certificació de la norma ISO 9.001 
- Compromís de gestor autoritzat  
- Control de qualitat  
- Gestors autoritzats  
Els tècnics informadors consideren prou completa la documentació presentada en este subcriteri, 
per la qual cosa es proposa s’atorguen en este subcriteri la màxima puntuació de 0,75 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Estudi de seguretat i salut 
- Recursos preventius 
- Pla de seguretat i salut 
- Organigrama preventiu 
- Coordinació amb subcontractistes i treballadors autònoms. 
Entenem que la documentació presentada en este subcriteri és prou completa, encara que ha de 
fer-se constar que esta mercantil no disposa de la certificació o segell de qualitat OHSAS 
18.001, per la qual cosa es proposa en este subcriteri se li atorgue a esta mercantil 0,50 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora: 
- Comprovació, anàlisi i descripció del projecte 
- Mesures de caràcter tècnic 
- Maquinària a disposició de l’obra 
- Relació d’obres executades incorporant documentació gràfica dels edificis construïts. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,50 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
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PLICA NÚM. 28.- VALCOMAR SA.  
Subcriteri 1.- Respecte al personal directiu d’esta empresa, la mateixa aporta una estructura 
directiva amb un organigrama funcional de VALCOMAR SA. D’altra banda, i respecte al 
personal titulat a adscriure a l’obra, es planteja el següent: 1 cap de producció-arquitecte tècnic 
amb dedicació del 100%; 1 tècnic de Prevenció-arquitecte tècnic amb dedicació del 100%, i 
finalment, 1 tècnic d’Instal·lacions (enginyer tècnic) amb dedicació del 50%. S’incorpora 
organigrama d’este personal últim assenyalat. 
Si bé el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts al no acompanyar-se còpies 
de les titulacions ni currículums d’este personal proposat. 
Subcriteri 2.- 
- Identificació requisits legals ambientals 
- Aporta aspectes diversos relacionats amb la millora de l’eficiència energètica de les 

instal·lacions. 
- Certificació de la norma ISO 9.001 
Els tècnics informadors consideren correctes les mesures o millores plantejades quant a 
eficiència energètica, si bé, com es desprén de l’anàlisi comparativa entre les diferents pliques 
presentades, no disposa de la certificació ISO 14.001, ni s’ha ce menció de la qüestió de gestors 
autoritzats, per la qual cosa es proposa s’atorguen en este subcriteri la puntuació de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
Esta entitat no aporta cap aspecte que puga tindre cabuda dins d’este subcriteri, per la qual cosa 
es proposa una puntuació de 0,00 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora una 
relació de les obres més rellevants executades per Valcomar S.A., amb documentació gràfica 
d’aquelles. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, un total de 0,25 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 29.- CLASICA URBANA SL.  
Subcriteri 1.- Quant al personal qualificat propi d’esta empresa s’aporta relació a este efecte. 
Així mateix, incorporen un organigrama específic del personal assignat directament a l’execució 
d’esta obra, consistent en 1 delegat d’obra (enginyer de Camins), 1 cap d’obra (enginyer tècnic 
en Obres Públiques), i 1 cap d’instal·lacions (enginyer industrial), a més d’un auditor de 
qualitat. 
Incorporen com a documentació també els currículums vitae així com còpies de les titulacions 
del personal proposat. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Aporta planificació ambiental i aspectes ambientals 
- Pla de gestió de residus 
- Mesures de control per a garantir la qualitat 
- Homologació i avaluació contínua de proveïdors 
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- Programes de punts d’inspecció ( mostratge tècnic) 
- Indiquen que han iniciat el procés per a obtindre la certificació de la norma ISO 14.001  
Els tècnics informadors consideren que atés que no s’acredita estar en possessió de cap de les 
certificacions de qualitat ISO 9.001 i ISO 14.001, ha de proposar-se se li atorguen a esta 
mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Propostes de millores en seguretat i salut segons fases d’execució de l’obra 
- Plataforma elevadora 
- Encofradores amb sistemes anticaigudes  
- Arnés seguretat i ancoratges en obra 
- Proteccions individuals  
- Memòria de seguretat i salut 
- Protocol d’actuació en accidents laborals 
Considerem que la documentació presentada en este subcriteri és prou completa, encara que ha 
de fer-se constar que esta mercantil no disposa de la certificació o segell de qualitat OHSAS 
18.001, per la qual cosa es proposa en este subcriteri se li atorgue a esta mercantil 0,50 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora: 
- Principals contractes executats tant públics com privats 
- Documentació gràfica de diferents edificis de semblants característiques a què es pretén. 
- Nombrosos certificats de bona execució  
- Construcció de l’Hotel de 5 estreles Barceló a València. 
Per això es proposa se li assignen a esta mercantil, per este subcriteri, i fonamentalment per la 
construcció de l’indicat Hotel, la màxima puntuació possible en este subcriteri de 0,75 punts.  
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,50 punts. 
 
PLICA NÚM. 30.- VIA LATINA SA.  
Subcriteri 1.- Quant al personal qualificat a adscriure a l’obra, no s’aporta cap documentació 
respecte d’això. 
Donada la inexistència de proposta o documentació a valorar en este subcriteri, es proposa se li 
assignen a esta mercantil, 0,00 punts. 
Subcriteri 2.- 
Igual que succeïx amb el subcriteri anterior, Via Latina SA, tampoc aporta cap documentació 
per a ser valorada, per la qual cosa es proposa se li assignen 0,00 punts. 
Subcriteri 3.- 
No es fa constar en la plica plantejada per esta mercantil que ens ocupa, documentació o cap 
proposició, per la qual cosa, igual que en els subcriteris anteriors, es proposa se li atorguen en 
este subcriteri, 0,00 punts. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, i amb 
independència que algun d’estos puga considerar-se com a criteri de solvència tècnica per a 
prendre part en el procediment de contractació que ens ocupa, este licitador incorpora una 
relació dels mitjans auxiliars i la maquinària que destinarà a l’execució de l’obra, per la qual 
cosa es proposa se li atorguen en este subcriteri 0,25 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 0,25 punts. 
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PLICA NÚM. 31.- AZARBE OBRAS Y SERVICIOS S.A 
Subcriteri 1.- Quant al personal qualificat de l’empresa a adscriure a l’obra s’acompanya 
organigrama de la plantilla, de la qual es fa constar que es destinarà 1 cap d’obra (arquitecte 
tècnic) amb una dedicació del 100%, 1 cap de producció (arquitecte tècnic) al 100% de 
dedicació, i finalment 1 cap d’instal·lacions-enginyer tècnic al 50%. 
S’aporten igualment currículums vitae. 
Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, un total de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Aporta proposta de gestió ambiental 
- Pla de gestió de residus (pla, classificació residus, càlcul residus generals en obra) 
- Proposta de millores ambientals en el procés constructiu 
- Planificació i racionalització de l’obra 
- Utilització energies renovables (biodièsel) 
- Utilització maquinària poc sorollosa 
Els tècnics informadors consideren que atés que no s’acredita estar en possessió de cap de les 
certificacions de qualitat ISO 9.001 i ISO 14.001, ha de proposar-se se li atorguen a esta 
mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
- Adaptació de l’estudi de seguretat i salut 
- Mesures tècniques per a evitar riscos laborals 
- Anàlisis mesures preventives 
- Seguiment mesures a adoptar 
Considerem que la documentació presentada en este subcriteri és prou completa i adequada, 
encara que si bé no s’acredita estar en possessió de la certificació de qualitat OHSAS 18.001, 
motiu pel qual es proposa se li assigne la puntuació de 0,50 punts en este subcriteri. 
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, es 
planteja una memòria descriptiva del projecte que ens ocupa, amb indicació de les afeccions, 
subministraments i servicis afectats, per la qual cosa es proposa se li assigne a estar mercantil, 
per este subcriteri, un total de 0,50 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 2,25 punts. 
 
PLICA NÚM. 32.- ADESVAL SL.  
Subcriteri 1.- Quant al personal qualificat que disposa esta empresa, s’incorpora una relació 
d’un total de 12 treballadors. 
Es planteja a continuació un organigrama i planificació de l’obra quant al personal que es pretén 
adscriure directament en l’execució de les obres que ens ocupen, detallant-se les funcions dels 
llocs de major rellevància en l’organització. 
Així, entre ambdós documents, s’identifiquen de forma personal els següents tècnics adscrits a 
l’obra: 1 delegat d’obres-enginyer Industrial; 1 cap d’obres-arquitecte tècnic (s’adjunten els dos 
currículums vitae d’estos dos titulats). 
Finalment s’aporta un quadro de dedicació dels recursos humans, computant la dedicació del 
personal en hores setmanals , tant presencials com no presencials, respecte al següent personal 
qualificat: delegat d’obra, cap d’obra, responsable de prevenció, responsable de qualitat i medi 
ambient, encarregat d’obra, cap d’instal·lacions, delineant, i administratiu.  



44 
 

Atés que el personal qualificat destinat a l’obra es considera més que suficient, i encara que no 
s’han aportat tots els currículums personals dels titulats adscrits a l’obra, es proposa se li 
atorguen a esta mercantil, en este subcriteri, la màxima puntuació de 0,75 punts. 
Subcriteri 2.- 
- Identificació d’impactes ambientals 
- Sistema de gestió de residus i control de contaminació 
- S’identifiquen determinades pedreres o abocadors amb autoritzacions preceptives (encara 

que no s’aporten compromisos per escrit en este sentit) 
- Propostes d’eficiències de consums d’aigua i energia, energies renovables. 
- Productes reciclables o reutilitzables 
Els tècnics informadors consideren que atés que no s’acredita estar en possessió de les 
certificacions de qualitat ISO 9.001 i ISO 14.001, ha de proposar-se se li atorguen a esta 
mercantil, en este subcriteri, un total de 0,50 punts.  
Subcriteri 3.- 
L’única documentació que ADESVAL S.L. Incorpora per a la seua valoració dins d’este 
subcriteri, es tracta d’un full en què el representant d’esta empresa àmplia el pressupost de 
seguretat i salut en 0,5% del PEM del projecte, sent este import de 9.096,50€, sense detall 
específic ni concreció de cap classe.  
Segons el parer dels informadors esta documentació no constituïx, en si mateix, una mesura 
extraordinària en matèria de seguretat i salut, sinó senzillament una millora genèrica 
quantificada de forma econòmica, per l’esta millora s’haguera pogut tindre en compte, si és el 
cas, dins de l’apartat de MILLORES, a valorar a través de criteri matemàtic. No obstant això, i 
atés que les millores específiques, com a tals, oferides per esta mercantil, suposen el 20% del 
tipus de licitació, i tals millores, en els termes del Plec de Clàusules Econòmiques 
Administratives, no poden superar el dit percentatge, l’anterior documentació assenyalada, no 
pot ser tinguda en compte, per la qual cosa es proposa s’assigne a esta mercantil, en este 
subcriteri, 0,00 punts.  
Subcriteri 4. Com altres aspectes de caràcter tècnic que poden ser objecte de consideració, no 
s’aporta ni pot es tinguda en compte, cap documentació, a la vista de la plica o proposició 
presentada per este licitador, per la qual cosa es proposa li siguen atorgats 0,00 punts. 
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERI 3: 1,25 punts. 
 
A la vista doncs de totes estes consideracions els tècnics que subscriuen, complint amb la 
Sentència recaiguda a este efecte, i una vegada motivada la puntuació atorgada en seu dia quant 
al criteri de “Mesures de naturalesa o caràcter tècnic”, eleven a la Mesa de Contractació, la 
mateixa proposta de distribució de puntuació segons tots els criteris previstos en el plec i 
consideracions i subcriteris apuntats, que ja van ser notificats en el seu dia a totes les entitats 
que van presentar proposicions en este procediment obert, puntuació que es recull en els termes 
que figuren en la taula de puntuació que s’incorpora com a annex. 
 
Tal és la proposta d’atorgament de la puntuació que s’assenyala en cada un dels criteris que són 
objecte de valoració, i que els tècnics informadors eleven a la Mesa de Contractació que actua 
per a les obres de construcció del CENTRE POLIVALENT D’ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS en esta Ciutat d’Oliva, en l’Expte. OBRESO/SEC/2010-02, en el sentit 
que el contracte administratiu per a l’execució d’estes obres siga adjudicat provisionalment a 
favor de la mercantil CONSTRUCIONES JUST SA, per haver sigut la mercantil que major 
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puntuació ha aconseguit en el procediment referenciat i concretada en un total de 19,841 punts, 
proposta que de ser acceptada en tots els seus termes per la pròpia Mesa de Contractació, no 
alteraria ni modificaria el fons dels acords d’adjudicació provisional ni el d’adjudicació 
definitiva adoptats, en el seu moment, pel Ple de l’Ajuntament en relació al contracte que ens 
ocupa.” 
 
Considerant les propostes que per unanimitat eleva la Mesa de Contractació en la seua 
reunió celebrada el dia 17 de setembre del 2013. 
 
Obert el torn d’intervencions es produïxen les que a continuació s’assenyalen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Aquest punt fa referència al compliment d’una sentència del 

jutjat del contenciós administratiu núm. 6 de València, com ha llegit el Sr. secretari, 
respecte a la motivació dels criteris tècnics de la mesa de contractació a l’hora 
d’adjudicar les obres del Centre Polivalent. Com ja vam avançar en el plenari del 
mes de juliol, es tractava de reunir la mesa de contractació i que els tècnics 
motivaren la puntuació del criteri que fa referència a les mesures de naturalesa o 
caràcter tècnic. Amb això hem donat compliment a aquesta sentència. Per tant és 
falç, ja ho vam dir en el plenari del mes de juliol, que aquest ajuntament haja 
d’abonar a l’empresa que demanda ni un sol euro. Ni per suposat l’animalada de 
diners, i perdonen l’expressió, que es va atrevir a publicar un mitjà de comunicació 
després de les declaracions d’un grup polític d’aquest ajuntament. Per tant, entenem 
que queda suficientment esclarit l’assumpte amb el compliment de la sentència. 
Mesa de contractació convocada en temps i forma, motivació de criteris esposada 
per part dels tècnics municipals; i acord per unanimitat, que no podia ser d’altra 
forma, de tots els assistents.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular ens abstindrem; i ens abstindrem perquè 

pense que és una forma de manifestar que no tenim per què vore’ns involucrats, i 
estar contínuament el ciutadà havent de pagar sentències i coses que no toquen. Està 
clar que tot no estava tan clar si el jutjat va decidir que es tornara a repetir. Per tant, 
tot no estava tan clar. Si s’ha esclarir, és el que ha de fer-se. Però deixem de vore’ns 
involucrats en tonteries, i fer les coses ben fetes.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels Regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. López Fernández, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. 
Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde David González 
Martínez (13 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb l’abstenció 
dels Regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Escrivá Gascón (7 
abstencions del Grup del Partit Popular), acorda:  
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Primer.- Estimar el contingut íntegre de la proposta de distribució de puntuació que 
s’incorpora en el nou informe tècnic emés el 5 dels corrents, i conseqüentment, que 
s’atorgue a cada un dels trenta-dos licitadors que van prendre part en el procediment 
obert que ens ocupa, la puntuació total que a cada proponent s’indica en les taules que 
com a annex a l’indicat informe s’incorporen, fent-se constar que la dita puntuació és 
totalment coincident amb l’atorgada en el seu dia segons acord plenari d’adjudicació 
provisional de data 27 de maig del 2010, i posterior acord d’adjudicació definitiva de 14 
de juny del 2010. 
 
Segon.- Determinar que la mercantil que ha obtingut la major puntuació d’entre les 32 
proponents concurrents al procediment obert convocat a este efecte, és coincident amb 
la mateixa a la qual es va adjudicar definitivament el contracte en el seu moment, açò 
és, CONSTRUCCIONES JUST SA, amb un total de puntuació de 19,841 punts. 
 
Tercer.- Declarar la conservació i validesa de tots aquells tràmits i actes que no hagen 
patit modificació o alteració de cap tipus, a conseqüència de l’execució de la Sentència 
Núm. 186/2013 del Jutjat del Contenciós Administratiu Número 6 de València. 
 
Quart.- En conseqüència, adjudicar el contracte administratiu per a la construcció del 
“Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals” en execució de la repetida Sentència a 
favor de la mercantil CONSTRUCCIONES JUST SA, CIF A-46074647, per haver 
obtingut la major puntuació, d’entre tots els licitadors, proposada per la Mesa de 
Contractació. 
 
Cinqué.- Que el present acord es notifique en legal forma a la mercantil que ha resultat 
adjudicatària, en execució de sentència, a la mercantil que va interposar el corresponent 
recurs contenciós administratiu, així com a la resta de licitadors que van prendre part en 
el procediment obert per a l’adjudicació de les obres referenciades. 
 
 
NOVÉ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2909/13, 
SOBRE OBRA MILLORA FERM CAMINS RURALS: CAMÍ DEL XIRICULL 
(FASE III), CAMÍ VELL DE DÉNIA (FASE I). 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2909/13, de 17 de setembre del 2013, que transcrit 
literalment diu: 
 
“Vist que en data 21 de gener del 2013 esta administració sol·licita, telemàticament la inclusió 
de l’obra de referència en el Pla Provincial de Camins Rurals (PCR) corresponent a l’exercici 
2013, de conformitat amb la circular remesa per la Diputació Provincial de València. 
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El Ple de la corporació Provincial va acordar, en sessió celebrada el dia 16 d’abril del 2013, la 
inclusió d’este municipi en el Pla de Camins Rurals de 2013, incloent l’obra que ens ocupa, amb 
un import total d’execució per contracta de 10.000,00 euros, finançant-se el dit import totalment 
per l’Excma. Diputació Provincial de València.  
 
Vist el projecte bàsic i d’execució de les obres assenyalades, incorporat a l’expedient de 
contractació i redactat per la l’arquitecte municipal D. Antonio Salvador Pérez Mengual i per 
l’arquitecte tècnic municipal D. Vicente Mayans Peiró i vist que este projecte va ser remés a la 
Diputació Provincial amb data 27/06/2013. 
 
Considerant que, d’acord amb les instruccions rebudes de la Diputació Provincial de València a 
través de la plataforma digital, se sol·licita l’acceptació de la delegació per a contractar, el 
nomenament del director de les obres i l’aprovació del Projecte. 
 
Atenent a les atribucions que conferixen a esta Alcaldia, l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar el Projecte de les obres “MILLORA FERM CAMINS RURALS: CAMÍ 
DEL XIRICULL (Fase III), CAMÍ VELL DE DÉNIA (fase I)”. Redactat pels tècnics 
municipals D. Antonio Salvador Pérez Mengual i D. Vicente Mayans Peiró. 
 
SEGON.- Acceptar la delegació, efectuada per la Diputació Provincial de València, per a 
contractar l’obra que ens ocupa. 
 
TERCER.- Nomenar l’arquitecte municipal, D. Antonio Salvador Pérez Mengual, director de 
les obres de “MILLORA FERM CAMINS RURALS: CAMÍ DEL XIRICULL (Fase III), CAMÍ 
VELL DE DÉNIA (fase I).  
  
QUART.- Nomenar l’arquitecte tècnic municipal Vicente Mayans Peiró, director d’execució 
material de les obres MILLORA FERM CAMINS RURALS: CAMÍ DEL XIRICULL (Fase 
III), CAMÍ VELL DE DÉNIA (fase I).  
CINQUÉ.- Nomenar l’arquitecte tècnic municipal Vicente Mayans Peiró, coordinador de 
seguretat i salut en execució, de les obres MILLORA FERM CAMINS RURALS: CAMÍ DEL 
XIRICULL (Fase III), CAMÍ VELL DE DÉNIA (fase I). ”  
 
SISÉ.- Que la present Resolució la ratifique el Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se 
celebre, i que de l’acord que recaiga es remeta certificat a la Diputació Provincial de València. 
 
SETÉ.- Traslladeu el present acord al Departament de Contractació Administrativa, al 
Departament d’Intervenció - Tresoreria, als tècnics que conformen la direcció de les obres que 
ens ocupen així com a la Diputació Provincial de València a través de la Plataforma Digital.”  
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Dir que gràcies a la Diputació Provincial de València, la 
millora dels camins rurals, en aquest cas la tercera fase del camí del Xiricull, i la 
primera del camí vell de Dénia, és una realitat. També anem a lligar-ho amb coses 
que no tenen res a vore amb aquest punt, però que alhora van lligades. Llàstima dir, 
per continuar, que l’ajuda als nostres llauradors no fóra també una realitat, la 
Cambra Agrària, ja que l’equip de govern actual considerara molt més important 
dedicar aqueixos diners a la modernització de l’administració, que no sabem on està 
la modernització; i ahí és on lligue. Perquè la policia ha efectuar varis registres, i no 
m’ho invente perquè els tinc ací, per protestar que tenen les pantalles dels 
ordinadors foses, que no tenen walkies, ja que els que vam comprar quan governava 
el Partit Popular, estan assignats de forma personal per a l’inspector. Diumenge, dir 
que es van vore en greu compromís, en el triatló, i es van haver de comunicar amb 
els seus teléfons mòbils particulars pel whats-ap; i l’altre també que no entenem, 
lligant-ho, ara que estem parlant de la policia, i tinc temps de sobra, dir que l’altre 
que no entenem és com es diu, que és un altre dels registres, que fan pràctiques de 
tir en el Club de Tir d’Oliva; si vostés, en llevar-los la subvenció al Club de Tir, 
aquestos no ho permetran, No escoltarem el soroll de les bales, està clar, en les 
pràctiques de tir, perquè no hi ha diners; però sí per a escoltar els cantants en la 
primera Festa Estellés.” 

 
� Sr. alcalde: “Efectivament se n’ha anat vosté moltíssim del que debatem ací. Hauria 

pogut llevar-li la paraula, perquè no s’ajusta, ni molt menys al punt; però he preferit 
deixar-la perquè després no em diga els adjectius tan carinyosos que vosté acostuma 
a dir a aquest alcalde. La diputació supose que no gestiona més que els diners de 
tots. Per tant, si gestiona els diners de tots, Oliva també contribueix a l’estat, amb 
tributs, els ciutadans d’Oliva, i també contribueixen a la diputació amb aqueixos 
tributs. Per tant, com gestiona diners de tots, igual que la Generalitat, igual que 
l’Ajuntament d’Oliva, i no gestiona diners del Partit Popular, jo crec que l’obligació 
de la diputació, i la de totes les administracions, és repartir els diners entre tots els 
ciutadans del País Valencià. La policia van comprar vostés uns quants walkies; va 
ser l’única cosa que van comprar, perquè si ens hagueren deixat vostés tot arreglat, 
òbviament no caldria que compràrem cotxes, no caldria que compràrem walkies, 
com sap vosté, que es compraran, perquè va haver una modificació pressupostària 
en el Ple extraordinari de fa unes setmanes, on tots els grups polítics ens vam 
alegrar, i estàvem satisfets perquè es destinaria una partida per millorar uniformitat, 
comprar uniformitat, comprar walkies, comprar un vehicle per a la policia, i tot això; 
per tant, van a comprar-se walkies per a la policia; en aquest moment està en fase de 
publicació, la modificació pressupostària, i en entrar en vigor, no tinga cap dubte 
que aqueixos diners es destinaran a comprar walkies, i també a millorar uniformitat i 
alguna cosa més de la Policia Local. Insistesc que tot això ho podrem fer perquè 
vostés no ho van fer; si no, no caldria. En segon lloc, ha dit vosté, ja sé que vosté té 
una fixació especial per l’inspector de policia; vosté sabrà per què la té. Ha dit vosté 
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walkies assignats a l’inspector de la policia. Bé. El cap de la policia, l’intendent i 
l’inspector, ja tenen ordre que hi haja un millor repartiment dels walkies, i així vam 
quedar en una reunió que vam realitzar; en canviar a les dependències temporals, 
que estaran en l’Hort de Palau, perquè la Conselleria de Governació no té a bé, 
aqueixa conselleria que segons vosté quan encara era alcaldessa anava a acabar 
immediatament les dependències de la policia, i com no té a bé acabar-les, passarem 
temporalment a les dependències municipals de l’Hort de Palau. I en passar allí, 
totes les taquilles es buidaran segons m’informa l’intendent de la policia en la reunió 
que tenim, i hi haurà una redistribució dels walkies, juntament amb els walkies nous 
que es compraran. Per tant, ja que se n’ha anat vosté tant de l’ordre del dia, em 
permet a mi també que me’n vaja de l’ordre del dia i donar-li una contestació. Per 
cert, el projecte que vosté no tenia de la Cambra Local Agrària, els números que 
tenia, posats en contacte amb l’arquitecte extern que vosté va contactar, era 
totalment inviable com se li va informar.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Simplement per completar un poc la informació, recorde que 

estem parlant de l’adequació de dos camins, camí del Xiricull i la primera fase del 
camí vell de Dénia. Crec que ens hem desviat un poc. Però per esclarir-li també un 
poc la situació a la regidora, a la Sra. Escrivá, dir-li que al Club de Tir no se li ha 
llevat cap subvenció per part de l’ajuntament. Per tant, no serà cap obstacle, si així 
ho considera el Club de Tir i la Policia Local, que es puguen fer les pràctiques de tir. 
I quan vulguen parlem també de l’edifici de la policia, que fa uns quants anys que 
està parat.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Estem parlant en aquest punt dels camins rurals i hem parlat 

de moltes més coses. Em pertoca un segon torn i li agraesc que vosté no em lleve la 
paraula. Paraula forta això de llevar. No m’agrada massa. Mire, jo ací transmet 
simplement el que em trameten que diga, perquè tot el món o té veu i vot en aquest 
plenari, però els regidors sí que el tenim. Per tant sàpiga que no m’ho invente. I ho 
he portat en dos registres. Per tant. això vull dir-li. M’agradaria que vosté basara les 
acusacions de la meua fixació especial per a l’inspector de la Policia Local, i les 
demostrara. Perquè pense que ni el perseguesc, ni li faig cap encalçament. De totes 
formes, aqueixa acusació cap a mi de la fixació que tinc especial per l’inspector de 
policia, les seues paraules textuals, m’agradaria Sr. alcalde que les demostrara. I de 
veritat, Sr. Fuster, esclaresca als del Club de Tir el que passa, que ho han transmés. 
Simplement i planament. I no passa res. Ja està.” 

 
� Sr. alcalde: “Per acabar; demà hi ha una reunió d’aquest alcalde amb el president 

del Club de Tir, precisament per tractar aqueixa qüestió. També hi ha una proposta 
feta, pel que fa a les pràctiques de tir, feta al lloc de la Comandància de la Guàrdia 
Civil, per tal que, allí hi ha una galeria per arreglar, l’ajuntament firmara un conveni 
amb la delegació del govern, de forma que col·laborara en les tasques de millora 
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d’aqueixa galeria, a canvi que els nostres agents pugueren realitzar allí les 
pràctiques de tir. Resposta que encara estem esperant, perquè el tinent del Lloc 
d’Oliva li sembla molt bé.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres presents, acorda ratificar el 
Decret de l’Alcaldia transcrit. 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
ONZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
El Sr. secretari acctal. dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 
2.401, de 23 de juliol de 2013, fins el Decret núm. 2.946, de 20 de setembre de 2013. 
 
Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sr. alcalde, com ha dit vosté, és un seguiment de la 

forma de governar que tenen vostés; i atesa la importància dels decrets que vosté ha 
firmat, m’agradaria que em resolguera un munt de qüestions, independentment que 
comence a parpellejar el llum, em deixara acabar, perquè és molt important que el 
ciutadà sàpiga tota aqueixa forma de treballar que tenen. Mire, hi ha diversos 
decrets, com és el 2.401, 2.493, 2.494, i 2.630, que inclou quatre demandes, on 
s’emplaça l’ajuntament en qualitat de demandat. Hem demanat còpia de les 
demandes, i ens agradaria que puguera informar, ja que van els decrets d’aqueixes 
demandes a Ple. També m’agradaria dir-li que el Decret 2.630, s’adjudica al lletrat 
Luís Fernando i Calatayud, quatre procediments ordinaris, que he nomenat en el 
Decret 2.630, on entenem que l’ajuntament està demandat. Ens agradaria que ens 
puguera dir el que ens costarà a tos els ciutadans aqueix advocat que han contractat. 
Hi ha dos decrets alarmants, que són el 2.659 i 2.837, on vosté mateix s’aprova el 
pagament, aprova el pagament a David González, un pagament pendent de justificar 
de dos viatges a Villena, amb taxi, per import de 100 euros cadascun. És a dir, un 
total de 200 euros. ens agradaria saber, ja que ho paguen tots els ciutadans, quin era 
l’assumpte a Villena, i per què no l’ha justificat. També dir-li que vosté sap que hi 
ha dos cotxes, a disposició, un BMW i un Ford Mondeo, i que ens alarma moltíssim 
que no hi haja diners per a un espill molt important i que no perjudique i puga passar 
cap accident en un carrer sol·licitat pels veïns, i 200 euros per anar a Villena, no 
sabem a què. M’agradaria que ens explicara també dos decrets, el 2.662 i 2.868, on 
fa un manament de pagament a favor del Sr. Santacatalina, en concepte de dos 
multes de trànsit del mateix vehicle; una en agost i l’altra en setembre. Ens agradaria 
saber què ha de dir d’això. No entenem com li fa un manament de pagament a 
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justificar al Sr. Santacatalina, regidor, si és perquè ell ha pagat abans la multa i ara 
vosté amb un decret li la torna; i el que sí que hem pogut averiguar és que són dues 
multes de trànsit, per portar un vehicle enganxat a la grua, passar per la carretera 
general i que no portava la matrícula darrere enganxada. També ens agradaria saber 
per què se li paga això al Sr. Santacatalina, aqueixes dues multes. Està també el 
Decret 2.861, on dóna un complement de productivitat de 1.338 euros, a la Sr. 
Alicia Morant, funcionària, que curiosament era la presidenta del tribunal de la seua 
cunyada. Hi ha un altre decret, el 2.870, un manament de pagament a favor de la 
Sra. Imma Ibiza, on no consta l’import, almenys en el que a nosaltres se’ns facilita, 
que és la relació, per la Fira d’Utrech 2013. Volem saber quant ens ha costat l’estada 
de la Sra. Imma Ibiza, i de pas quin idioma parlava vosté allí a Holanda. Està 
després el Decret 2.887, on a la funcionària Ana Estruch, dedicada a la dependència, 
li redueix la jornada a un 69% , ja que la subvenció ha vingut al 69%. Ens agradaria 
que ens diguera si no considera important la dependència, i si també pensa reduir a 
la resta de treballadors en funció de com ve la subvenció, o únicament a la Sra. 
Estruch que porta la dependència. Després tenim el Decret 2.910, de data 16 de 
setembre de 2013, on s’aprova amb efectes del 10 de setembre de 2013, és a dir, sis 
dies, l’assignació de 1.861,70 euros al Sr. interventor, com una gratificació de la 
plaça acumulada que té una dedicació del 30%. No sabem per què és a través de 
gratificació i no a través de nòmina. I també volem saber què costarà, encara que ens 
semble perfecte tindre un interventor, si la nostra està de baixa, què ens costarà 
aqueixa dedicació del 30%. I quin és el cost de l’altre funcionari, quan el Sr. Jordi 
Garcia no està; el del Sr. Picornell.” 

 
� Sr. alcalde: “Ha fet referència vosté a molts decrets. En primer lloc, un que m’ha 

cridat molt l’atenció, que miraré, li ho puc assegurar, perquè aquest alcalde no ha 
estat mai, almenys farà cinc anys, a Villena. Per tant, aquest alcalde no, com a 
mínim; ara se li donarà explicació al respecte. Però sabia que aquest alcalde no 
havia estat a Villena. Ha fer referència a molts decrets, alguns sí que podré explicar-
los i altres prendré nota i tindrà vosté contestació en el pròxim plenari, o bé per 
escrit, o bé en la pròxima Junta de Govern Local. En qualsevol casa ha parlat vosté 
del Complement de Productivitat d’Alicia Morant, i ha dit que va ser presidenta del 
tribunal de la meua cunyada. Que sàpiga vosté que la Sra. Alicia Morant, com que la 
cap de departament va estar molt de temps de baixa, va assumir les funcions de la 
cap de Departament i està perfectament justificat; la regidora de Benestar Social va 
elevar proposta perquè se li reconegueren aqueixes funcions de superior categoria 
que havia estat fent al llarg de molts mesos, molts tràmits propis de la cap de 
Departament, i per tant, igual que vosté va firmar gratificacions també a altres 
funcionaris que feien funcions de superior categoria, és de justícia també que se li 
reconeguen aquestes funcions de superior categoria. Ha parlat també del decret on 
se li redueix la jornada a un 69% i pretén vosté a una treballadora, imputar a 
l’Ajuntament d’Oliva que no està per la dependència; mire, això li ho hauria de dir a 
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la Generalitat Valenciana que és la que ens ha reduït, i continua reduint-nos any rere 
any totes les subvencions; si la Generalitat Valenciana haguera mantingut la 
subvenció a dependència al 100%, nosaltres podríem mantindre aquesta plaça al 
100%. La Sra. Ana Maria Estruch pot continuar, se li ha donat període d’audiència, 
de fet ha fet al·legacions, en un primer període, s’ha resolt de forma negativa, i té un 
segon període per poder oposar-se amb totes les garanties que dóna el procediment 
administratiu; però en qualsevol cas pot tornar al seu lloc de treball habitual, si no 
està contenta amb aquest lloc de treball. Ha parlat d’un espill; mire, el plenari 
passat, extraordinari, d’entre les modificacions que es van fer se’n va fer també per 
comprar material de senyalètica; quan tinguen, insistesc, quan entren en vigir les 
modificacions pressupostàries que generen crèdit, perquè ara estan en fase 
d’exposició pública, tenim previst comprar senyals, i entre altres, comprar espills 
per posar –no són molts diners, però– en aquelles parts i aquells llocs on siga 
necessari. Què costarà la dedicació del 30% de l’interventor, li ho diré també. És 
una dada que he de mirar i li ho diré. I la resta de decrets a què ha fet referència, 
insistesc, escoltaré la gravació i tindrà vosté, bé per escrit, bé en la pròxima sessió 
plenària, contestació.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Jo li demanaria a la Sra. Escrivà que tinga cura, molta cura 

amb les manifestacions que fa; molta prudència a l’hora de dir el que diu; perquè 
sembla que intenta donar a entendre certes coses que poden ser molt perilloses. Ara 
li diré per què. El viatge a Villena, no sé si vosté pensa que hem anat de festa a 
Villena. Li ho dic perquè, Sra. Escrivà, és un tràmit que es va fer des de Benestar 
Social, perquè per desgràcia un xiquet d’aquesta que estava acollit en una escola 
d’estiu, va estar en estat crític allí, els seus pares no tenien recursos, i com no 
l’ajuntament va pagar el viatge a Villena per vore el seu fill; perquè són famílies 
sense recursos. Ho dic perquè es fan aqueix tipus de manifestacions de forma alegre, 
i són coses molt crítiques, i s’han de mirar amb molta cura. Per tant jo demane un 
poc de prudència a l’hora de fer aqueixes intervencions.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Prudència sí, però informació també; jo simplement, amb 

aqueixos aclariments de decrets, ja que és un seguiment de l’equip de govern, pense 
que tenim el dret. Prudència per suposat. D’acord? Simplement. I després, jo de 
veritat, sí que lamente que la Generalitat Valenciana haja donat la subvenció de la 
dependència a la treballadora que ho porta des de fa set o vuit anys, al 69%; però 
pense que això no és cap excusa, perquè fins ara aquest ajuntament completava la 
diferència; igual que ho fa per exemple amb el periodista que té aquest ajuntament, 
que també ve al 50% i l’ajuntament li complementa l’altre 50%. Està clar que vosté 
ha dit que si no està d’acord la Sra. Estruch, pot tornar al seu lloc de treball, el que 
ella ocupava, i ara té aquest per millora. Sí, està clar que ella ha presentat 
al·legacions; supose que la que li tocaria entrar en l’altra persona de la bossa que 
també es va fer, de no fa massa temps. I li torne a repetir, tenim tot el dret que se’ns 
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informe. I ho he demanat amb tota la prudència, amb tot el respecte, amb tota 
l’educació, perquè no som equip de govern, però aquest partit vull dir-li que quan ha 
governant, possiblement hem sigut el més democràtic, perquè hem governat en 
minoria. Si pot riure’s, que la ignorància fa molt. I sap perquè amb molta 
democràcia? –Per favor– Perquè vostés amb el seu vot, ja que nosaltres governàvem 
amb minoria, podien decidir i tombar el que fora. No com ara que és perquè sí, 
perquè catorze són més que set; i no se’ns deixa absolutament intervindre en res. Per 
tant, miren com sí que hi ha molta democràcia quan el Partit Popular va governar. Sí 
que hi havia democràcia, i les risses són símptoma d’ignorància total.” 

 
� Sr. alcalde: “Faltaria més que qualsevol partit, de l’oposició o del govern, no 

puguera preguntar pels decrets d’Alcaldia, o no puguera informar-se-li. Òbviament, 
en la seua intervenció vosté simplement no ha preguntat. Ha preguntat i ha deixat 
l’afegitó del Sr. alcalde, i altres qüestions; però bé. en qualsevol cas, ahí queda. I de 
democràcia, podríem parlar de quan vosté estava en aquesta cadira, Sra. Escrivá.” 

 
 
DOTZE. ASSUMPTES I COMUNICACIONS OFICIALS: ESCRIT DE 
06/09/2013 DEL SECRETARI TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORT. 
 
Es dóna compte de l’escrit de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, que 
ha tingut entrada el dia 16 de setembre de 2013, amb el núm. 10.827, que és del següent 
tenor literal: 
 
“De conformitat amb l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, li notifique que amb data 6 
de setembre de 2013, el Director Territorial d’Educació, Cultura i Esport ha dictat la següent 
Resolució: 
 
“Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Oliva d’autorització prèvia a la desafectació de l’antic 
CEIP Hort de Palau, denominat també antigament com a Grupo Escolar Gregorio Mayáns, 
situat al carrer Santa Tereseta núm. 1 de l’esmentada localitat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
Primer.- Es va rebre, per registre d’entrada en data 28 de maig de 2013, en esta Direcció 
Territorial el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Oliva, celebrat el dia 29 de 
novembre de 2012, pel qual s’adoptà sol·licitar la l’autorització prèvia per a la desafectació de 
l’immoble de l’antic CEIP Hort de Palau. 
 
Segon.- La Unitat Tècnica de Construccions d’esta Direcció Territorial va elaborar un informe, 
en el qual feia una descripció de la situació de l’immoble. 
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Tercer.- El Servici de la Inspecció Educativa va redactar un informe en que s’acceptava 
l’autorització prèvia per a la desafectació de l’antic CEIP Hort de Palau, des de l’any 2010 tots 
els alumnes es varen traslladar a l’actual CEIP Hort de Palau, situat en l’avinguda Poeta 
Francisco Brines, núm. 18 d’Oliva, 
 

FONAMENTS DE DRET 
Primer.- De la documentació aportada per l’Ajuntament i de l’informe del Servici de la 
Inspecció Educativa es deduïx que l’immoble ha deixat de ser necessari per a la finalitat per la 
qual estava afectat, i així es complix el requisit de l’article 1 del Reial Decret núm. 605/1987, de 
10 d’abril. 
 
Segon.- S’han incorporat a l’expedient tots els informes exigits pel Reial Decret esmentat. 
 

RESOLC 
Concedir l’autorització prèvia a la desafectació de l’antic CEIP Hort de Palau, denominat també 
antigament com a Grupo Escolar Gregorio Mayáns, situat al carrer Santa Tereseta núm. l de 
l’esmentada localitat. 
 
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, les persones interessades podran 
interposar recurs d’alçada davant la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació de la Generalitat Valenciana, en el termini d’un mes des de la seua notificació, de 
conformitat amb l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener. 
 
València, 6 de setembre de 2013. El secretari territorial d’Educació i Cultura. Rubricat.” 
 
 
Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, els altres plenaris, vosté en aquest punt de donar 

compte, de comunicats oficials i altres, també havia posat un punt d’informar de les 
demandes i altres; i l’hem trobat a faltar en aquest, que informara ara en el núm. 
dotze, o afegira un més; i perquè ahí ens hauria agradat que ens explicara aqueixa 
querella criminal contra vosté, i aqueix advocat que va a buscar, volem saber què li 
costarà al poble d’Oliva, ja que vosté va demanar a una Junta de Govern que fóra, 
aquest ajuntament no, els ciutadans qui el costejaren. I dir que és un precedent 
dolent, perquè vosté en aquest moment compta amb tot un pressupost de 22 milions 
d’euros per anar contra el mateix ciutadà, que es considera perjudicat i li posa 
alguna querella a l’alcalde, o regidor que considera. Per tant, el que sí que ens 
agradaria és que l’haguera inclós, que l’esclarira, que diguera quin advocat 
contractarà, i què li costarà a tot el poble.” 
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� Sr. alcalde: “Vosté, Sra. Escrivá, com sempre, deixa les coses ahí, vetladament 
acusa que no vull donar informació. Que no parla vosté amb el seu representant en 
la Junta de Govern Local? Doncs vosté va escanejar tots els informes i tota la 
documentació que se li va passar en la Junta de Govern Local i la va passar, als 
quinze minuts de la Junta de Govern Local als periodistes, segons ens diuen els 
periodistes. Què més vol? Quina informació? Quina documentació? Allí es va 
explicar, però no tinc cap problema de tornar-li-ho a explicar; perquè vosté té tota la 
documentació; fins i tot té el text de la querella sencer. El té; però bé, no passa res. 
Vosté vol que ho diga ací, no tinc cap problema a dir-ho, Sra. Escrivá. Hi ha una 
querella presentada que abraça el període des de 2000 fins a 2013, inicialment; i 
citen, al titular d’una activitat, d’un xiringuito, i a l’alcalde d’Oliva, que en aquest 
moment sóc jo. Com sóc jo l’alcalde d’Oliva, com que ocupe aquest càrrec, encara 
que la demanda siga des de 2000 a 2013, hauré d’anar a prestar declaració. I mire, 
ningú més interessat que jo a anar a prestar declaració i col·laborar amb la justícia 
per tal d’esclarir tot aquest assumpte; així ho vaig dir en al Junta de Govern Local. 
Com que la querella s’ha posat, encara que siga per la via penal, com són totes les 
querelles, està directament relacionada amb l’exercici del meu càrrec, és legal, la llei 
ho empara, i així ho diu l’informe de la secretària general, vosté pot llegir totes les 
parts que vulga, però en conclusió no hi ha cap inconvenient legal que sol·licite 
inicialment que l’ajuntament es faça càrrec de la defensa i representació, perquè 
òbviament aqueixa querella es posa en l’exercici del meu càrrec. També es diu, i es 
va explicar allí perfectament per si no li ha quedat clar, que en cas que hi haguera 
sentència condemnatòria, contra mi, seria jo qui es faria càrrec d’aqueixes despeses. 
No és un precedent únic en aquest ajuntament, ni en la gran quantitat d’ajuntaments, 
on els ajuntaments inicialment es fan càrrec de les defenses de funcionaris públics, o 
polítics, prèviament, perquè jo encara no he sigut, alcalde d’Oliva, sentenciat, ni he 
sigut condemnat. I per tant, això és perfectament legal, tal com diu l’informe de la 
Secretaria. Per tant, tot això es va donar en Junta de Govern Local; tes va explicar; 
té vosté la documentació de la Junta de Govern Local i el text íntegre de la querella. 
Per tant, la informació la té vosté. No tinc cap problema de tornar-ho a dir. He 
demanat autorització, tal com va establir la Secretaria General; he demanat 
autorització a la Junta de Govern Local, que és el procediment que s’ha de seguir. 
La Junta de Govern Local ho ha aprovat, ho ha autoritzat, i per tant amb aqueixes 
estem. El judici no sabem quant durarà, i per tant no sabem el que pot costar la 
defensa; però tampoc tinc cap problema a dir-li que inicialment l’advocat demana 
una provisió de fons, que podria quedar-se en menys si s’arxivaren les diligències 
prèvies, o pot continuar el procés, i no sabem quantes vistes hi haurà, o quant 
s’allargarà el procés; això és una cosa habitual també. I espere que amb tota aquesta 
informació li haja quedat clar. Insistesc, en Junta de Govern local van tindre vostés, 
perquè tenen un representant, tota aquesta informació. Ja li ho he explicat. No venia 
en l’ordre del dia. Li ho he explicat. No sé què més vol que li diga, Sra. Escrivá. Per 
tant, ara passem a precs i preguntes. És que no venia en l’ordre del dia; jo li ho he 
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volgut explicar perquè no tinc res a dir, no tinc res a amagar, Sra. Escrivá. En l’ordre 
del dia venia assumptes i comunicacions oficials: Escrit de 06/09/2013 del Secretari 
Territorial d’Educació, Cultura i Esport. He contestat absolutament a tot el que m’ha 
inclós en la seua pregunta. Per tant, ara sí, passem a l’apartat de precs i preguntes.” 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Li faig la pregunta ací; l’especial sensibilitat que el 

caracteritza, fa que les preguntes que jo li formule l’ofenguen. Jo li preguntava el 
nom de l’advocat i el preu; independentment que vosté diga que demana una 
previsió de 5.000 euros, també sap la previsió del que costarà; i això no està en cap 
informe, ni en cap sentència total, ni res. Per tant, li pregunte això. Després, en precs 
i preguntes, jo li demane, crec que li ho demane com a primera vegada, però pense 
que ja li ho han demanat moltíssimes persones, el preu de la campanya institucional 
que vosté sap, i jo també. Però vull que ho diga; així com d’on pagarà, perquè 
sàpiga que qui ha de cobrar està un poc preocupat de la partida que vosté li va dir 
que anaven a cobrar, i a nosaltres no ens quadra. Per tant, ja ho vam demanar les 
distintes associacions. Pense que és alguna cosa que no sé per què està demorant i 
hauria de dir-ho. Després, la falta de transparència els ha dut, a vostés a desinformar 
el ciutadà en el cas de la revisió cadastral, i ara, a conseqüència de la tasca feta pel 
Partit Popular per ajudar el ciutadà, continuen enganyant; perquè miren, el full que 
estan repartint, no és per a reclamar, és per a rectificar errors detectats; i al mateix 
temps aprofitem per fer constar que no reclamaran davant el Tribunal Econòmic. 
Lligen-se-la bé; perquè nosaltres l’hem estudiada bé, i l’hem donada a aqueix equip 
que paguem nosaltres perquè ens l’estudie; per tant, pense, informen bé al ciutadà. 
Per tant és un full que vostés diuen que reclamen, i no, és perquè no reclamen. Mire, 
també, el Partit Popular, a vostés la falta de transparència el va portar, Sr. alcalde, a 
tirar al Partit Popular de la reunió amb les associacions. Hi havia també gent que no 
havia sigut convocada i sí que van poder assistir; jo no sé per què tenia tanta por. 
Per què no va voler que assistíem? Tenia por que li rebatérem qüestions? Va canviar 
el lloc i va dir només associacions a la sala de comissions, saben que era ací al saló 
de Plens. Jo també i demanaria, Sra. Canet, com està l’informe d’Aigua Blanca, i al 
mateix temps lligar-ho amb el fet que corroborara davant aquest plenari, i és que 
tornaria els diners de la contribució a Aigua Blanca, tots els que ha cobrat de més. A 
més, mire, ja li torne a repetir, que no ens ha informat de la querella, encara que ja 
ens ha intentat dir que nosaltres ho sabíem, però qui ho ha de saber és el ciutadà ací 
en el saló de Plens; i ens dol que el tribunal del Penal de Gandia, el dia u d’octubre 



57 
 

li sone molt a Oliva, per Aigua Blanca el dia u, i el dia deu per la querella que ha 
d’anar, i li llance un envit perquè expliquem als ciutadans, tots junts, sobre la revisió 
cadastral al Teatre Olímpia, i davant els ciutadans d’Oliva.” 

 
� Sr. Sánchez Gámez: “M’agradaria saber què passa amb el Departament 

d’Urbanisme, quan ha vingut un veí d’Oliva, concretament en el carrer del Castellar, 
12, fa més de quinze dies que ha demanat per muntar una bastida arreglar un canaló 
d’aigües pluvials que està en molt mal estat, i encara no se li ha concedit. I aquesta 
persona diu si està esperant que caiga el canaló. Voldria saber què és el que passa, 
perquè m’han dit que està col·lapsat, i hem de donar alguna explicació a la gent. Per 
altra banda, també m’agradaria saber els muntons de canyes que hi ha a la mar ja fa 
més d’un mes, també la gent pregunta si són per a les fogueres; supose que no, però 
ja em dirà el que farem amb això. L’accés del Sector 15 al magatzem de Somopar, 
està totalment desfet. L’altre dia va caure un home major amb una mobilette, i el van 
ajudar a alçar-se; no sé si haurà posat cap denúncia. Val, almenys, o el tanquem, o 
l’endrecem. Perquè això està fatal. També m’agradaria saber per què el Vall de les 
Fonts està tan brut; ja s’ha acabat el període de nidació de les aus. Ara comencen les 
èpoques de plogudes fortes, la història ens ho recorda cada any. Està més brut que 
mai. També m’agradaria saber, el camí del motor del Xoto, el que va al costat de la 
séquia de la Mitjana, està intransitable des de fa més d’un mes, des de les plogudes; 
m’agradaria saber si pensen adequar-lo o si ha d’anar a compte dels propietaris. I 
una altra cosa que m’agradaria saber és que ha començat el curs escolar, i amb tant 
que ens renegaven dels passos de vianants, jo no n’he vist cap repintat per al 
començament del curs.” 

 
� Sr. Santacatalina Sanchis: “En el tema del camí del motor del Xoto, està previst 

que es fera dimarts; i el tema del Vall de les Fonts, vosté ha sigut palista, si vol 
tornar, avançarem més la feina. De moment fem el que podem. Estem netejant. El 
palista també agarra vacances. El vall de les Fonts està netejat, un bon tros, a la part 
de dalt. A la part de baixa també està netejat. Només queda la part d’enmig. I estiga 
tranquil, que es farà; però no es farà del tot. Els animalets han de nidar també; el 
farem a trams, com s’ha fet sempre, Sr. Andrés, no patesca per això.” 

 
� Sr. alcalde: “La campanya informativa, dirigida a tots els ciutadans d’Oliva, al 

voltant de la revisió cadastral, té diferents fases, i tindrà un cost total, IVA inclós, de 
8.000 euros. És una campanya que durarà d’ací a finals de desembre, que inclou 
vàries seccions, i que va adreçada a tota la ciutadania. Com sempre, comparar està 
bé, recorde que 8.000 euros, és el que va costar, o un poc més, el fantàstic pla 
estratègic de Turisme, que encara estem esperant que vosté tinga la deferència de 
fer-nos arribar, que no va passar ni per Consell Municipal de Turisme, ni per cap 
comissió, ni ningú sabia res d’aqueix pla estratègic de Turisme, i si un se’l llig, la 
veritat és que; en fi, crec que aqueixa campanya els diners estan molt més justificats 
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i millors gastats que aqueix estudi de 8.000 euros. N’hi havia un altre d’estudi, de 
6.000 euros, també o sabrà, d’estratègia sociocultural; que també, l’estudi, cal llegir-
se’l per saber el que val. Fets per la mateixa empresa que li va fer el BIM, que era 
gratuït, que el regidor d’Hisenda deia que no era gratuït perquè esperava alguna cosa 
a canvi l’empresa; està en els plenaris. Per tant, la campanya costarà 8.000 euros. 
Així de clar. Adreçada a tota la ciutadania. Pot vosté comparar. Li pot semblar bé, o 
li pot semblar malament. Jo ja li vaig contestar en els mitjans de comunicació, però 
jo no els vaig tirar. L’única cosa que li vaig dir és que en aquella reunió vosté no 
estava convidada, Sra. Escrivá. Si volia fer reunions amb les juntes de les 
associacions, i amb els veïns, com no, vosté, qualsevol grup polític, té al seu abast 
les instal·lacions municipals, siguen les que siguen, per fer les reunions que 
considere oportunes. Pot fer vosté tantes reunions com considere oportunes en les 
instal·lacions municipals. Faltaria més. I això és el que li vaig dir. Recorde també 
que les seues parauletes de després no tenen desperdici. Allí, quan em va abordar en 
el meu despatx, però són qüestions que crec que no són d’interés d’aquest plenari. 
El Departament d’Urbanisme? Sí. El Departament d’Urbanisme està en aquest 
moment col·lapsat, li ho reconec; portar en marxa una revisió cadastral, amb tot el 
que implica, i amb els funcionaris que hem hagut de destinar per informar el ciutadà, 
ha fet que pel que fa a recursos humans s’haja notat. Ja s’està procurant canviar 
això; ja hi ha una persona de reforç, i tenim previst, la setmana que ve, a reforçar el 
departament. Li recorde també, per si no ho sabia, que l’arquitecte municipal, per 
desgràcia, ha caigut de baixa, i totes aqueixes qüestions fan que en el Departament 
d’Urbanisme no es puga estar treballant al cent per cent. Estem intentant solventar-
ho per tornar a la dinàmica habitual; però els recursos humans també són limitats. 
Els muntons de canyes de la platja, en teoria van a retirar-los; hui n’han retirat un, 
efectivament, perquè ahir mateix va vindre un veí a queixar-se i vaig parlar amb el 
regidor d’Obres i Servies; hui se n’ha retirat un, però s’està en procés de retirada. 
Efectivament, l’accés del Sector 15, o l apart de connexió del Sector 15, entre 
Clarisses i Somopar té un problema; és una illa, una Unitat d’Actuació, i en aquest 
moment, com ja vaig explicar en una Comissió de Governació, es treballa per tal de 
millorar i acoplar el que és el projecte d’Urbanització, que vostres van traure el 
projecte a licitació, i les licitadores ens van dir que aqueix projecte, per desgràcia, 
no estava per a realitzar-se, no s’havia revisat, i vam haver de retirar el projecte de 
licitació i hem estat durant un any treballant en aqueix projecte. A més cal un altre 
projecte complementari, per unir aqueixa Unitat d’Actuació, perquè no uneix al cent 
per cent amb tota la resta de tram urbà, i en la pròxima reunió de la Comissió 
d’Ordenació del Territori, el regidor d’Urbanisme, m’ha informat aquesta setmana, 
que ja passarà tota aqueixa documentació; i quedarà un tràmit pendent, que estem 
negociant amb Iberdrola, que és el tema de la connexió o el subministrament 
elèctric, perquè ens demana portar el subministrament directament des de la 
subestació soterrat, i això incrementa moltíssim el cost d’una Unitat d’Actuació tan 
xicoteta. Estem intentant, o procurant, abaratir aqueixos costos, o buscar 
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alternatives, però de moment Iberdrola es tanca en banda. Això no obstant, tindré en 
compte el seu prec, i procurarem, no tancar-lo, perquè fa la seua funció, però 
procurarem escometre allí unes obres de millora. No tinga cap dubte. El nom de 
l’advocat, me l’havia deixat, Luís Albiñana Luján. Vostés tenen accés diari a les 
resolucions de l’Alcaldia; i en la resolució de l’Alcaldia es pot vore el nom de 
l’advocat. Sempre màxima transparència, amb els grups polítics i amb el ciutadà. I a 
la resta de qüestions contestaré en el pròxim plenari.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “És una contestació a una pregunta que ha fet la Sra. Escrivá, i en 

primer lloc vull agrair-li el to amb què ho ha fet, i ho dic amb la mateixa franquesa 
amb què li he contestat abans, en el tema del despatx extraordinari. Referent a 
l’informe d’Aigua Blanca IV, per fi l’informe està ja i ja li he demanat al Sr. alcalde 
que convoque una Junta de Portaveus, el més prompte possible, dilluns o dimarts de 
la setmana que ve, per a donar trasllat a tots els grups del contingut de l’informe, i 
en paral·lel també notificar a tots els propietaris del sector que l’informe està 
elaborat, que tindran accés a través d’internet a la seua totalitat, i al mateix temps 
s’enviarà una còpia per escrit al Sr. Alberto Bañuls, que actua moltes vegades, com 
sabem, com a representant dels mateixos propietaris. En la notificació que enviarem 
als propietaris els demanaré disculpes pel retard que ha patit l’arribada de l’informe, 
i com que sér que ens acompanyen habitualment en aquest saló de Plens, aprofite 
per dir-ho ara també públicament.” 

 
� Sr. alcalde: “Per últim, una qüestió que ens havíem deixat, té cap prec, o cap 

qüestió? Un suggeriment? Ha passat el seu torn quan li he preguntat, però siga breu, 
per favor, si és un suggeriment.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “És referent al tema de la revalorització dels valors cadastrals. Jo 

crec que després d’escoltar i vore alguns comentaris que s’han fet en el plenari, o en 
alguns mitjans de comunicació, estic un poc estranyat. Va haver uns grups 
municipals que van demanar que es fera la revisió cadastral. Projecte Oliva, en 
aqueix sentit, no ha influït, ni ha pres cap decisió. Ha hagut un altre partit que va 
ratificar que en un pla d’ajust econòmic, que hi havia uns diners i que es faria la 
revisió, com era el PP, i Projecte Oliva tampoc va entrar a prendre cap decisió. 
S’han pres decisions de fer-se, de fer-se campanyes. Des de Projecte Oliva l’única 
cosa que podem dir és que respectem les actuacions que es fan des de les diferents 
delegacions, però sí que demanem que no se’ns clave a nosaltres en temes que ni 
hem pres les decisions, ni hem apostat per aqueixes situacions. Per tant, simplement 
és fer aqueix aclariment, i que cadascú, cada grup municipal, haurà d’assumir la 
seua responsabilitat. Siguen els grups que siguen. Perquè fa la impressió que ara el 
tema, hi ha alguns grups que estan en l’oposició que abanderen coses que jo no li 
veig massa sentit, que han estat governant. Per tant, cadascú que prenga les seues 
decisions i les assumesca.” 
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� Sr. alcalde: “Una cosa m’havia deixat; ja ho vaig avançar en la reunió amb les 

associacions de veïns, però per suposat que aquesta Alcaldia, i aquest ajuntament 
espere, recolzarà la petició davant el cadastre, per a en el cas d’Aigua Blanca IV, ha 
demostrat aquesta nova valoració que no s’estava aplicant unes rebaixes, perquè la 
urbanització no estava acabada amb la valoració; ja ho vaig avançar allí, que per la 
nostra part tindrien absolutament tot el recolzament. Això és important i per tant ho 
ratifique ací en el plenari.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “En l’últim plenari, en l’últim moment, a punt d’acabar la 

sessió, des del Partit Popular se’ns va plantejar una qüestió, que el servei de grua no 
havia cobrat, i que li havien manifestat la seua problemàtica, o malestar. Ens 
sorprenia, però bé, ho hem pogut ratificar. Tot el servei de grua estava pagat 
absolutament, tot el mes de juliol, i per tant ens hem posat en contacte també amb 
qui dóna el servei de grua, i ell no ha fet cap manifestació; de fet ens va traslladar la 
seua gran satisfacció que està cobrant pràcticament al dia. Només era fer aqueix 
aclariment perquè es va quedar en entredit que no s’havien fet tots els pagaments, i 
ens constava que s’havia pagat fins el dia 30 de juliol absolutament tot.” 

 
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 


