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Acta núm. 12/2013 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 

31 D’OCTUBRE DE 2013. 

 

HORA DE COMENÇAMENT: 19.35 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.45 

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 MORERA ROMAGUERA 

ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 

SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 

TERESA GASCÓN ESCRIVÁ 

SALVADOR FUSTER MESTRE 

FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 

JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 

MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS 

ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 

ANA MARIA MORELL GÓMEZ 

ROSANNA TORRES PÉREZ 

VICENT CANET LLIDÓ 

VICENT ROIG TOMAS 

IMMA IBIZA COTS 

BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 

 

SRA. SECRETÀRIA: 

ANA MORENO RODILLA 

 

SR. INTERVENTOR: 

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 totalitat de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 

 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2013. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 

de 10 de setembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes 

corresponent. 

 

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CORRESPONENT AL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 

26 de setembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 

 

 

TERCER.- DICTAMEN CI SOBRE NOMENAMENT DIRECTOR PARC 

D’EDUCACIÓ VIÀRIA. 

 

La Junta Rectora del Parc d’Educació Viària d’Oliva va quedar constituïda amb data 

16/09/2013, i d’entre altres es va nomenar com a directora del Parc d’Educació Viària a 

la Sra. Rosanna Torres Pérez, i com a monitor del Parc al Sr. Francisco Tortosa Comes. 

 

Vista l’acta de referència, i també el que disposa el Reglament d’Ús i Funcionament del 

Parc d’Educació Viària d’Oliva, aprovat en sessió ordinària de data 28 de gener de 

2010, publicat en el BOP de València núm. 36, de data 12 de febrer de 2010. 

 

Resultant que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 8 d’octubre de 

2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre nomenament Directora del 

Parc d’Educació Viària d’Oliva. 

 

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva votarà que sí a aquestos nomenaments i 

adscripcions, i com que estem parlant d’un policia local que està fent la tasca, 

nosaltres des de Projecte Oliva considerem que de forma brillant i molt implicat en 

tot el tema de seguretat viària, simplement volem manifestar que és de justícia que 

se li faça aqueix nomenament i adscripció al Sr. Francisco Tortosa.” 
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Des del Grup Popular volem manifestar que el nomenament 

del Parc d’Educació Viària a l’agent de policia Francisco Tortosa és el que 

correspon; porta molt anys portant-lo, i molt bé. Per tant és un benefici per a majors 

i per als nostres xiquets.” 

 

 Sr. alcalde: “Des de l’Alcaldia ens sumem, per suposat, tant al nomenament de la 

Sra. Rosanna Torres com a directora, com del Sr. Francisco Tortosa.” 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

 

Primer.- Aprovar el nomenament, com a Directora del Parc d’Educació Viària d’Oliva, 

a la Sra. Rosanna Torres Pérez, Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva. 

 

Segon.- Confirmar l’adscripció i el nomenament del monitor del Parc d’Educació Viària 

d’Oliva de l’agent de la Policia Local Sr. Francisco Tortosa Comes.  

 

Tercer.- Traslladar el present acord a la Junta Rectora del Parc d’Educació Viària 

d’Oliva, a la Prefectura Provincial de Trànsit de València i a la Conselleria d’Educació, 

als efectes corresponents. 

 

 

QUART.- DICTAMEN CI SOBRE REGULACIÓ ABSÈNCIES SENSE BAIXA 

DELS EMPLEATS PÚBLICS. 

 

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 38a de la Llei 17/2012 

(Llei de Pressupostos Generals per a l’exercici 2013), l’absència en el treball per causa 

de malaltia o accident que no done lloc a una situació d’incapacitat temporal, per part 

del personal a què es refereix l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 

de Mesures per a Garantir l’Estabilitat Pressupostaria i de Foment de la Competitivitat, 

comportarà l’aplicació del descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat 

temporal, en els terminis i condicions que establesquen, respecte al seu personal, cada 

una de les administracions públiques. 

 

Així mateix l’Ordre HPA/2802/2012, de 28 de desembre, desenvolupa el que preveu 

l’esmentada Disposició Addicional 38a, tot establint un màxim de 4 dies d’absència al 

llarg de l’any natural, dels quals només 3 podran tindre lloc en dies consecutius, per 

motiu de malaltia o accident que no donen lloc a una situació d’incapacitat temporal, i 

l’obligatorietat de justificar en els termes establerts en les normes reguladores de la 

jornada i l’horari d’aplicació de cada àmbit. 
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Negociat en la Mesa General Conjunta de Negociació i amb el Comitè d’Empresa en 

reunions realitzades el 12 de juliol de 2013, i aprovada per unanimitat de les dues parts. 

 

 

Resultant que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 25 d’octubre de 

2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la regulació d’absències 

sense baixa dels empleats públics. 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

 

Primer.- Els dies d’absència al treball per part dels empleats públics de l’Ajuntament 

d’Oliva, afectats pel Decret de l’Alcaldia 3231/12 de data 10/10/2012 i posterior acord 

del Ple de l’Ajuntament de 25 d’octubre del 2012, que superen el límit de dies 

d’absència a l’any motivats per malaltia o accident que no donen lloc a una situació 

d’incapacitat temporal, comportaran la mateixa deducció de retribucions del 50% 

prevista per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal en l’acord citat. 

 

Segon.- Quan s’incomplesca l’obligació, derivada de les previsions del règim de 

Seguretat Social que siguen aplicables, de presentar en el termini corresponent el 

comunicat de baixa mèdica, s’aplicarà allò que s’ha previst per a les absències no 

justificades al treball en la normativa reguladora de la deducció proporcional d’havers.  

 

Tercer.- El descompte en nòmina regulat en el punt PRIMER no serà aplicable a quatre 

dies d’absència al llarg de l’any natural, dels quals només tres podran tindre lloc en dies 

consecutius, sempre que estiguen motivats per malaltia o accident i no donen lloc a 

incapacitat temporal. Açò exigirà la justificació documental de l’absència, que haurà de 

ser expedida per un metge del sistema públic de la Seguretat Social o de la Mútua 

d’Accidents de Treball que tinga concertada l’Ajuntament. 

 

Quart.- Aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener del 2013 i estarà vigent fins que 

no s’aprove una nova regulació de la matèria referida, sense perjudici del que estableix 

l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

 

Cinqué.- Traslladar aquest acord als representants legals dels empleats públics i també 

al Butlletí Oficial de la Província de València per a la seua publicació. 
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CINQUÉ.- DICTAMEN CI SOBRE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS 

DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 

 

El Sr. alcalde dóna compte de l’expedient tramitat a l’efecte per a l’aprovació de 

l’ordenança municipal reguladora de l’ús de l’administració electrònica, explicant que el 

seu contingut s’adapta a allò que es preveu en la resolució de 30 de juliol de 2010, 

DOCV núm. 6364 de 28/09/2010, per la qual es pública el model, per tal que puga ser 

utilitzat total o parcialment per les entitats locals. 

 

Resultant que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 25 d’octubre de 

2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre l’Ordenança de l’ús de la 

administració electrònica. 

 

Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Ibiza Cots: “El que hui ve a plenari és una ordenança marc; una ordenança 

aprovada per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana 

en 2010. Aquesta ordenança s’empara en diferents lleis que han anat configurant la 

legislació al voltant de l’administració electrònica. En primer lloc, en la Llei 

d’Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la qual 

estableix l’obligació, per a les administracions públiques, d’impulsar el treball i 

l’aplicació de les tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques. Després, la 

Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, va introduir un nou article 

dins de la Llei de bases de Règim Local. Aquest article és un clar manament dirigit 

als municipis per impulsar les TIC. Davant la necessitat de regular i ordenar allò que 

ha generat el progrés al voltant de la informàtica i d’internet, l’estat continua 

legislant, i així, la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels 

Ciutadans als Serveis Públics, dóna un pas endavant i canvia el concepte d’obligació 

de les administracions locals a impulsar, per l’obligació de les administracions 

locals a implantar. És a dir, canvia deuran per hauran. Finalment, la Llei 3/2010, de 

5 de maig, de l’Administració Electrònica, reconeix als ciutadans el dret a 

relacionar-se amb les administracions públiques mitjançant aplicacions 

electròniques. I el que per als ciutadans és un dret, per a l’administració és una 

obligació. Una administració adequada als moments que actua ha de promoure el 

benefici del ciutadà en l’ús de la comunicació electrònica. Al servei doncs de la 

ciutadania, els governs estan obligats a implantar l’administració electrònica, 

fonamentada en el principi d’eficàcia que propugna la Constitució en el seu article 

103. El millor servei al ciutadà constitueix la raó de la reforma que després de la 

Constitució s’ha realitzat arreu del territori espanyol, per tal de configurar una 

administració moderna que faça del principi d’eficàcia i eficiència un eix 

vertebrador, sempre amb la vista posada en el ciutadà. En efecte, amb la democràcia 

els nous poders autonòmics provocaren la descentralització política de l’estat 



Pàgina: 6 

espanyol, i això es va traduir en una relació més directa entre els ciutadans i 

l’administració. Malgrat aquest fet, hui a la ciutat d’Oliva continua havent un clar 

distanciament entre els dos interessats; un distanciament provocat per la dificultat 

del temps i l’espai; el temps que es tarda a fer gestions de tot tipus i la dificultat de 

lloc on s’ha de fer. L’Ajuntament d’Oliva ha encetat un camí per implantar les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació, i així apropar-se més als 

ciutadans d’Oliva, facilitar l’accés a la informació d’interés, i al mateix temps dotar-

la de més transparència. La relació entre els ciutadans i l’administració ve 

condicionada, ineludiblement, per la implantació de les noves tecnologies. No 

obstant, encara que en aquesta ordenança marc recull totes les possibilitats de 

l’administració electrònica, l’Ajuntament d’Oliva en una primera fase instal·larà la 

carpeta ciutadana, que és d’accés restringit al titular, el qual haurà d’identificar-se 

per poder accedir mitjançant el DNI electrònic. Però la implantació de 

l’administració electrònica no és només un concepte d’inversió econòmica en 

programari o maquinari; aquest canvi implica, necessàriament, una voluntat 

d’adaptació a la nova forma de treballar, una reorganització dels llocs de treball i 

una actitud positiva i emprenedora per part de polítics i per part del personal que 

treballa en l’administració pública; requereix d’un esforç i un canvi de mentalitat 

que en definitiva es traduirà a donar un major servei al ciutadà, amb eficàcia, 

eficiència i economia.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.- Assumir com a propi el text de l’ordenança que es publica com annex en la 

Resolució de 30 de juliol de 2010, del director general de Cohesió Territorial, per la 

qual s’ordena publicar un text d’ordenança municipal reguladora de l’ús de 

l’administració electrònica, quedant redactada de la següent forma: 

 
“AJUNTAMENT D’OLIVA 

Ordenança Municipal Reguladora de l’Ús de l’Administració Electrònica 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els últims anys s’han produït canvis tecnològics molt significatius que han suposat la 

irrupció de noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions. En l’àmbit de les 

administracions públiques, estos canvis es veuen reflectits en la necessitat d’incorporar estes 

tecnologies al seu funcionament quotidià, tant des d’una perspectiva interna com de cara al 

propi ciutadà que es relaciona amb l’administració pública. 

 

El nostre ordenament jurídic ha incorporat gradualment preceptes en este sentit. Així, l’article 

45 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú conté l’obligació per a administracions públiques d’impulsar “l’ocupació i 

l’aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics” per al desenrotllament 

de la seua activitat i l’exercici de les seues competències. 
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La Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la Modernització del Govern Local, va 

introduir en la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, un nou article 70 bis, 

l’apartat 3 del qual conté un mandat dirigit especialment als municipis per a l’impuls de la 

utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la 

participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents, i per a la 

realització de tràmits administratius, d’enquestes i, si és el cas, de consultes ciutadanes. 

  

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, reconeix 

el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans 

electrònics, i desenrotlla l’obligació de les administracions públiques d’utilitzar les tecnologies 

de la informació d’acord amb les previsions d’esta llei, assegurant l’accés, la integritat, 

l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i servicis que 

gestionen en l’àmbit de les seues competències. 

  

Recentment ha sigut publicada la Llei 3/2010, de 5 de maig de la Generalitat, de 

l’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu, entre altres, d’impulsar 

una administració electrònica moderna de manera homogènia, coordinada i col·laboradora en el 

marc de la Comunitat Valenciana i de totes les administracions i organitzacions públiques 

pròpies d’eixe àmbit territorial establint una sèrie d’obligacions a les esmentades 

administracions a fi de garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les 

administracions públiques. 

 

L’Ajuntament de Oliva, coneixedor de les seues obligacions legals i conscient de la 

transcendència de la realització dels objectius que es persegueixen amb la implantació de 

l’administració electrònica, ha subscrit l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre la 

Generalitat, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en 

matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, de 3 de juliol de 

2008, per mitjà del qual s’estableix el marc general de col·laboració per a l’impuls de 

l’administració electrònica entre les administracions municipals, oferint-los conjuntament 

servicis d’assistència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com la cessió 

de l’ús de plataformes, infraestructures, xarxes, o altres béns i drets TIC de titularitat de 

qualsevol d’elles.  

 

Així mateix, l’Ajuntament està procedint a la incorporació gradual de procediments 

administratius per via telemàtica, circumstància que necessita una adequada regulació jurídica a 

través de la present ordenança que garantisca els drets i deures dels ciutadans en la utilització de 

mitjans electrònics en les seues relacions amb l’administració municipal. 

  

L’ordenança s’estructura en tres títols, una disposició addicional, quatre disposicions 

transitòries, tres disposicions finals i un annex. 

  

En el títol preliminar es defineixen l’objecte i l’àmbit d’aplicació del reglament. El títol primer, 

recull els drets de la ciutadania en relació amb l’administració electrònica, els sistemes d’accés 

als servicis electrònics i la transmissió de dades entre administracions públiques. 
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El títol segon, dedicat al règim jurídic de l’administració electrònica, regula aspectes tan 

transcendentals com la seu electrònica de l’Ajuntament. Indica el contingut d’esta i la 

informació que ha de posar-se a disposició dels ciutadans. 

  

En l’esmentat títol es regula també els sistemes d’identificació dels ciutadans i de 

l’administració, el Registre Electrònic de l’Ajuntament, els sistemes de comunicació telemàtica 

que pot utilitzar l’Ajuntament i els documents i arxius electrònics. 

  

El títol tercer aborda la gestió electrònica dels procediments i estableix els principis en què ha 

de basar-se la seua tramitació, les seues fases i la terminació del procés. 

  

En el títol quart es regula el procediment d’incorporació dels procediments administratius 

electrònics, inclosos els procediments automatitzats. 

  

Finalment en l’annex s’indiquen els tràmits i procediments disponibles per a la seua tramitació 

electrònica.  

 

TITOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objecte  

1. La present ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de 

l’administració municipal del municipi de Oliva, a fi de permetre els ciutadans l’exercici dels 

drets reconeguts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, i per la Llei 3/2010, de 5 de maig.  

2. Com a conseqüència d’això, esta ordenança té com a objecte: 

a. Determinar els principis generals necessaris per al desenrotllament de l’administració 

electrònica en l’àmbit de l’Ajuntament de Oliva, de conformitat amb el que disposa la 

legislació estatal i autonòmica reguladora de la matèria. 

b. Establir els drets i deures que regeixen les relacions establides per mitjans electrònics 

entre els ciutadans i l’administració municipal. 

c. Regular les condicions i efectes de la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de 

l’activitat administrativa, i en especial en la tramitació dels procediments administratius. 

 

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu. 

1 La present ordenança serà aplicable a totes les entitats que formen l’administració municipal. 

2 Quan actuen en règim de dret públic l’Ajuntament podrà optar per incorporar a organismes 

públics, si els té, societats públiques de capital íntegrament públic o mixtes, inclús de 

concessionaris privats de servicis públics.  

 

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu  

1. Esta ordenança s’aplicarà a les actuacions en què participe l’administració municipal 

que es duguen a terme per mitjans electrònics, i concretament a les següents:  

a. Les relacions de caràcter juridicoeconòmic entre els ciutadans i l’administració 

municipal 
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b. La consulta per part dels ciutadans de la informació pública administrativa i de les 

dades administratives que estiguen en poder de l’administració municipal. 

c. La realització dels tràmits i procediments administratius incorporats per a la seua 

tramitació electrònica, de conformitat amb el que preveu esta ordenança. 

d. El tractament de la informació obtinguda per l’administració municipal en l’exercici de 

les seues potestats.  

 

2. Els principis establits en la present ordenança resultaran així mateix d’aplicació:  

a. A les relacions per mitjans electrònics entre l’administració municipal i les 

altres administracions públiques;  

b. A les comunicacions entre els ciutadans i l’administració municipal no 

sotmeses al dret administratiu; i  

c. A les comunicacions d’avisos i incidències, presentació de queixes, formulació 

de suggeriments, la realització de preguntes als òrgans municipals i a les 

peticions i altres formes de participació no regulades específicament 

 

CAPÍTOL II 

PRINCIPIS GENERALS 

Article 4. Principis generals de l’administració electrònica.  

Al marge dels principis generals previstos en la Llei 11/2007, d’Administració Electrònica 

Estatal, i els previstos en la Llei 3/2010, d’Administració Electrònica en la Comunitat 

Valenciana, l’administració electrònica municipal es regeix pels principis següents: 

a. En relació amb l’organització de l’administració electrònica:  

• Principi de servici al ciutadà, en la mesura que l’administració electrònica té com a 

finalitat l’aproximació de l’administració pública al ciutadà, garantint l’accés d’este 

als servicis electrònics municipals.  

• Principi d’eficàcia, eficiència i economia. La implantació dels mitjans electrònics en 

l’administració municipal estarà presidida pels principis d’eficàcia, eficiència i 

economia. En particular, es realitzarà segons els criteris següents:  

- L’impacte i la utilització per part dels ciutadans dels servicis municipals 

afectats. 

- Els col·lectius de població a qui es dirigeix. 

- Les millores abastables per a la prestació del servici. 

- La integració dels sistemes de relació amb els ciutadans, amb la resta de 

l’organització i amb els sistemes d’informació municipals. 

- El nivell d’esforç tècnic, organitzatiu i econòmic requerit. 

- La maduresa i disponibilitat de les tecnologies. 

• Principi de neutralitat tecnològica. Les actuacions previstes en la present ordenança es 

duran a terme per l’administració amb independència dels instruments tecnològics 

utilitzats, sent la pròpia avaluació tecnològica la que determinarà l’ús, en cada moment, 

de l’instrument tecnològic més adequat.  

• Principi d’interoperabilitat. L’administració municipal garantirà l’adopció dels 

estàndards d’interoperabilitat i vetlarà perquè els sistemes d’informació utilitzats per ella 

siguen compatibles i es reconeixen amb els dels ciutadans i els d’altres administracions.  
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b. En relació amb la difusió de la informació administrativa electrònica el principi de consulta 

oberta, garantint l’accés a la informació administrativa que, de conformitat amb les disposicions 

legals siga d’accés general, sense exigir cap classe d’identificació prèvia.  

 

b. En relació amb el procediment administratiu electrònic els principis següents:  

• Principi de traçabilitat dels procediments i documents administratius. S’establiran 

sistemes i procediments de traçabilitat que permeten els ciutadans conèixer en tot 

moment, i a través de mitjans electrònics, l’estat de la tramitació i l’historial dels 

procediments i documents administratius, sense perjuí de l’aplicació dels mitjans tècnics 

necessaris per a garantir la intimitat i la protecció de les dades personals de les persones 

afectades.  

• Principi d’intermodalitat de mitjans. Es garantirà que un procediment iniciat per un mitjà 

puga continuar per un altre diferent, sempre que s’assegure la integritat i seguretat jurídica 

del conjunt del procediment. Els tràmits i procediments incorporats a la tramitació per via 

electrònica es podran dur a terme pels canals i mitjans electrònics que s’hagen determinat 

en el procés d’incorporació, d’acord amb el que preveu la present ordenança.  

 

TÍTOL PRIMER 

DELS DRETS I DEURES DELS CIUTADANS EN RELACIÓ 

AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 

Article 5. Dels drets dels ciutadans.  

1. De conformitat amb l’article 6 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 

servicis públics, i article 6 de la Llei 3/2010, de 5 de maig, d’Administració Electrònica 

de la Comunitat Valenciana, es reconeix als ciutadans, en els termes fixats en la 

legislació vigent, el dret a relacionar-se amb l’administració municipal utilitzant mitjans 

electrònics per a l’exercici dels drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, així com per a obtindré informacions, realitzar consultes i 

al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, iniciar actuacions efectuar 

pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius. 

2. A més, dels drets generals reconeguts en l’article 6 de la Llei 11/2007, en l’àmbit 

d’aplicació de la present ordenança es reconeixen els ciutadans els següents drets:  

a. Dret a exigir de l’administració municipal que es dirigisca a ells a través d’estos mitjans 

obtindre documents a través de formats electrònics. 

 b. Dret a disfrutar de continguts electrònics accessibles, transparents i comprensibles.  

c. Dret a accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans 

electrònics.  

d. Dret a accedir a l’administració electrònica independentment de les ferramentes 

tecnològiques utilitzades, de les disminucions físiques, sensorials o psíquiques.  

e. Dret a participar en els processos de millora de la gestió municipal a través de mitjans 

electrònics, i a rebre respostes a les peticions i consultes formulades.  

f. Dret a utilitzar lliure i gratuïtament els mitjans i servicis generals electrònics que es posen 

a la seua disposició per a la seua ocupació en les relacions amb les administracions 

públiques  
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g. Dret a la utilització dels procediments electrònics disponibles d’una forma personalitzada 

i directa.  

 

Article 6. Deures dels ciutadans.  

1. Els ciutadans en les seues relacions amb l’administració municipal, només estaran obligats al 

compliment d’aquells deures que estiguen establits expressament en la normativa vigent, de tal 

manera que es garantisca l’exercici de bona fe dels drets d’accés electrònic i evitar un ús abusiu 

d’estos.  

2. En concret, en el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i 

en les seues relacions amb l’administració municipal, l’actuació dels ciutadans ha d’estar 

presidida pels deures següents:  

a. Deure d’utilitzar els servicis i procediments de l’administració electrònica d’acord amb el 

principi de bona fe.  

b. Deure de facilitar a l’administració municipal, en l’àmbit de l’administració electrònica, 

informació veraç, precisa i adequada als fins per als quals se sol·licita.  

c. Deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb 

l’administració municipal, quan estes així ho requerisquen.  

d. Deure de custodiar els elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les 

relacions administratives per mitjans electrònics amb l’administració municipal.  

e. Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta de drets en 

matèria de protecció de dades.  

f. Deure de no utilitzar mitjans o tècniques electròniques que no hagen sigut prèviament 

aprovats o homologats i publicitats degudament per l’administració municipal.  

3. L’administració municipal vetlarà pel compliment d’estos deures, en el marc del que preveu 

la normativa aplicable i en les previsions d’esta ordenança.  

 

Article 7. Sistemes d’accés als servicis electrònics. 

L’administració municipal garantirà l’accés dels ciutadans als servicis electrònics a través d’un 

sistema d’uns quants canals que compte, almenys, amb els mitjans següents:  

a. Les oficines d’atenció presencial que es determinen, les quals posaran a disposició de la 

ciutadania de forma lliure i gratuïta els mitjans i instruments necessaris per a exercir els 

drets reconeguts en la present ordenança havent de comptar amb assistència i orientació 

sobre la seua utilització, bé a càrrec del personal de les oficines en què s’ubiquen o bé 

per sistemes incorporats al mateix mitjà o instrument.  

b. Punts d’accés electrònic, en forma de seu electrònica creada i gestionada pels distints 

departaments i organismes públics i disponibles per als ciutadans a través de xarxes de 

comunicació.  

El punt d’accés general a través del qual els ciutadans poden, en les seues relacions amb 

l’administració municipal i els seus organismes públics, accedir a tota la informació i 

als servicis disponibles serà el següent: www.oliva.es  

c. Servicis d’atenció telefònica que, en la mesura que els criteris de seguretat i les 

possibilitats tècniques ho permeten, faciliten a la ciutadania l’accés a les informacions i 

servicis electrònics a què es refereixen els apartats anteriors.  
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TÍTOL SEGON 

DEL RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

CAPÍTOL I 

SEU ELECTRÒNICA 

 

Article 8. Seu electrònica general. 

1 Es crea la seu electrònica de l’ajuntament, disponible en l’adreça d’Internet 

https://www.sedeelectronica.oliva.es/eParticipa/ de la seu de l’ajuntament.es, com a punt 

d’accés electrònic general dels ciutadans a totes les entitats que engloben l’administració 

municipal.  

2 La titularitat de la seu electrònica és de l’Ajuntament. Correspon a l’alcalde la decisió sobre la 

incorporació d’organismes, entitats o empreses municipals a la seu electrònica.  

3 Cada organisme serà responsable de la integritat, veracitat i actualitat de la informació 

incorporada, sense perjuí de la potestat de supervisió de tots els continguts de la seu electrònica 

a càrrec de l’òrgan tècnic que designe l’alcaldia.  

 

Article 9. Qualitat, usabilitat i accessibilitat.  

1. L’Ajuntament vetlarà per la qualitat de tota la informació posada a disposició en la seua seu 

electrònica, identificant degudament i mencionant l’origen de l’obtinguda de fonts externes.  

2. L’Ajuntament no es fa responsable de la informació que es puga obtindre a través de fonts 

externes que no depenguen d’elles, ni tampoc de les opinions que puguen expressar, a través de 

la seu electrònica municipal, les persones no vinculades a les entitats i organismes integrants de 

l’administració municipal.  

3. L’Ajuntament vetlarà perquè el disseny de la seua seu electrònica i l’estructura dels menús 

facilite el seu ús per la ciutadania, seguint les normes i aplicant les metodologies definides per a 

la millora de la usabilitat dels llocs web.  

4. La seu municipal complirà els estàndards d’accessibilitat i de qualitat recomanats per a les 

administració públiques i garantirà en la mesura que siga possible que els servicis, 

informacions, tràmits i procediments objecte d’esta ordenança siguen accessibles des dels 

principals sistemes operatius del mercat incloenthi els de codi obert.  

5. Els servicis de la seu electrònica estaran operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.  

Quan per raons tècniques es preveu que la seu electrònica o alguns dels seus servicis puguen no 

estar operatius, s’informarà d’això amb antelació suficient als usuaris indicant quins són els 

mitjans alternatius de consulta disponible.  

 

Article 10. Informació administrativa per mitjans electrònics.  

1 En esta seu, es posarà a disposició dels ciutadans, la relació de servicis i el mode d’accés a 

estos, havent de mantindre’s coordinat, almenys, amb la resta de punts d’accés electrònic de 

l’administració municipal i els seus organismes públics.  

2 El contingut i els servicis inclosos en la seu electrònica estaran disponibles en valencià i en 

castellà, havent de disposar de documents electrònics normalitzats en ambdós idiomes. 

S’exceptuen els continguts integrats en aquelles que provinguen de seus electròniques externes, 

sempre que estes no tinguen obligació d’oferir-los en ambdós idiomes. Si existirà l’esmentada 

obligació, tot ciutadà podrà exigir a qualsevol de les dos seus el compliment del requisit 

lingüístic regulat en este apartat.  

3 A través d’esta seu els ciutadans tindran accés lliure i permanent a la informació següent:  
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a. Informació sobre l’organització i els servicis d’interés general, en concret sobre:  

• La seua organització i les seues competències, i la identificació dels seus responsables, 

les normes bàsiques de la seua organització i funcionament i les modificacions que 

s’operen en la dita estructura.  

• Els servicis que tinguen encomanats o assumits.  

• Les dades de localització, com són l’adreça postal, el número de telèfon i l’adreça de 

correu electrònic.  

• Mapa de la seu electrònica.  

• Altres informacions que es consideren d’interés general o siguen exigides legal o 

reglamentàriament.  

 

b. Informació administrativa, en concret la informació següent:  

• Els acords dels òrgans de govern.  

• Les ordenances i reglaments municipals.  

• El pressupost municipal.  

• El Registre municipal de solars i edificis per a rehabilitar.  

• El contingut actualitzat dels instruments d’ordenació urbanística en vigor i de 

qualssevol actes de tramitació que siguen rellevants per a la seua aprovació o alteració.  

• Els anuncis d’informació pública, la publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers 

d’anuncis i edictes oficials editats pel titular de la seu electrònica.  

• Els procediments de contractació administrativa a través del perfil del contractant.  

• Els procediments de selecció del personal.  

• Els impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals.  

• Tota la informació administrativa que per prescripció legal o resolució judicial s’haja de 

fer pública, especificant en tots els casos l’òrgan administratiu autor de l’acte o 

disposició publicats.  

 

c. Informació sobre l’administració electrònica:  

• Els procediments administratius que tramiten per mitjans electrònics, amb indicació 

dels requisits essencials i dels terminis de resolució i notificació, així com del sentit del 

silenci.  

• Relació dels drets d’accés electrònic que puguen exercirse sobre els uns i els altres, en 

especial, els mitjans i canals electrònics que puga utilitzar la ciutadania.  

• Relació de sistemes de firma electrònica avançada admesos en la seu electrònica.  

• Registre electrònic amb indicació de la data i hora oficial de la seu electrònica, així com 

la disposició o disposicions de la seua creació, amb indicació de l’òrgan responsable 

d’este, documents que es poden presentar així com drets exercitables electrònicament en 

l’esmentat registre per part de la ciutadania.  

• La via per a la presentació i tramitació telemàtica de queixes i suggeriments.  

• Clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, en relació 

amb el titular de la seu electrònica i amb la informació que figure en esta.  

• Enllaços a altres seus o adreces electròniques en Internet, d’interès rellevant en relació 

amb l’àmbit competencial del titular de la seu electrònica.  

• Buscadors i servici de consultes més freqüents (FAQ).  

• Informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme.  
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Article 11. Tauler d’edictes electrònic.  

1 La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de 

publicar-se en el tauler d’edictes municipal, podrà ser substituïda o complementada per la seua 

publicació en el tauler d’edictes electrònics.  

2 L’accés al tauler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d’acreditació de la 

identitat del ciutadà.  

3 El tauler d’edictes electrònic es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

4 El tauler d’edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garantisquen 

l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut. Als efectes del còmput dels 

terminis que corresponga, s’establirà el mecanisme que garantisca la constatació de la data i 

hora de publicació dels edictes.  

5 El tauler d’edictes electrònic estarà disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, a 

través de la seu electrònica municipal. Quan per raons tècniques es preveja que el tauler 

d’edictes electrònic pot no estar operatiu, s’haurà d’informar d’això als usuaris amb antelació 

suficient, indicant quins són els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguen 

disponibles.  

 

Article 12. La carpeta ciutadana.  

1. La seu electrònica de l’Ajuntament disposarà d’una zona denominada “carpeta ciutadana”, 

d’accés restringit al titular, qui per al seu accés haurà d’identificar-se autenticant la personalitat 

de l’usuari per mitjà del DNI electrònic, certificat electrònic expedit per l’Agència de 

Tecnologia i Certificació de la Comunitat Valenciana, o algun dels sistemes de firma reconeguts 

en la seu electrònica.  

2. A través de la carpeta ciutadana les persones físiques, així com els seus representants 

registrats, podran utilitzar sistemes i processos telemàtics com a mitjà de comunicació per a 

entre altres servicis:  

a. Accedir a la informació particular d’eixa persona, registrada en les bases de dades de 

l’administració municipal.  

b. Accedir de forma personalitzada, a informació de caràcter general de l’administració 

municipal.  

c. Realitzar operacions i complir tràmits administratius de procediments que 

progressivament l’administració municipal vaja incorporant a la carpeta ciutadana.  

3. L’accés i utilització de la carpeta ciutadana atribuïx la condició d’usuari d’esta, i pressuposa 

la lectura prèvia i acceptació de les normes i condicions publicades en la seu electrònica de 

l’Ajuntament. L’accés i utilització de la carpeta ciutadana implica que la persona usuària 

accepta de forma expressa, plena i sense reserves, el contingut de totes i cada una de les normes 

i condicions d’ús en la versió publicada en la seu electrònica en el moment de l’accés.  

4. Si l’Ajuntament modificarà les normes i condicions d’ús de la carpeta ciutadana, haurà de 

donar publicitat a esta modificació en la seu electrònica. Si el ciutadà no estiguera d’acord amb 

el contingut de les noves normes i condicions d’ús de la carpeta ciutadana haurà d’abandonar 

eixe mitjà de comunicació amb l’administració municipal.  
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Article 13. Finestreta única. 

1 En la seu electrònica es posarà a disposició dels ciutadans una finestreta única en què els 

prestadors de servicis puguen obtindre la informació i formularis necessaris per a l’accés a una 

activitat i el seu exercici.  

2 En esta finestreta s’informarà els prestadors de servici les resolucions i la resta de 

comunicacions de les autoritats competents en relació amb les seues sol·licituds.  

 

Article 14. Validació de còpies verificables. 

La seu electrònica de l’Ajuntament disposarà d’un procediment que, per mitjà del codi de 

verificació incorporat a una còpia verificable, permetrà accedir al document electrònic autèntic 

del qual es va obtindre esta i informar sobre la validesa de la firma o firmes electròniques de  

l’esmentat document.  

 

Article 15.Accés als continguts de la seu electrònica.  

1. L’Ajuntament incorporarà en la seua seu electrònica un mecanisme de busca documental 

adequat per a la seua consulta pels ciutadans dels documents electrònics relatius a procediments 

administratius ja acabats.  

Quan, d’acord amb la normativa aplicable, un determinat document no siga immediatament 

accessible, el ciutadà podrà generar automàticament una sol·licitud d’accés documental que es 

dirigirà immediatament a la unitat responsable del document.  

2. Els ciutadans, en els termes establits en la normativa aplicable a les administracions 

públiques podran consultar lliurement els documents electrònics emmagatzemats per 

l’Ajuntament que facen referència a procediments finalitzats en la data de la consulta. Per a 

garantir l’exercici cuidat i no abusiu del dret de consulta descrit, serà necessari que els ciutadans 

s’identifiquen a través dels mitjans electrònics que determine l’Ajuntament i que permeten 

deixar constància de la identitat del sol·licitant i de la informació sol·licitada.  

3. L’accés als documents de caràcter nominatiu, als documents que continguen dades relatives a 

la intimitat de les persones i als expedients no finalitzats queda reservat a les persones que 

acrediten les condicions previstes per la legislació sobre règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú en cada cas. Per a garantir que el dret de consulta 

siga exercit pels ciutadans que es troben legalment habilitats per a això, els servicis municipals 

exigiran la seua identificació per mitjà de qualsevol procediment electrònic d’identificació 

segur, entre els especificats en esta ordenança.  

4. L’accés dels interessats a la informació sobre els expedients no acabats es realitzarà a través 

de la seua carpeta ciutadana. Es permetrà l’accés immediat als documents integrants dels 

expedients quan siga possible d’acord amb el que disposa la present ordenança, i, en cas 

contrari, l’usuari podrà generar una sol·licitud d’accés que es dirigirà immediatament a l’òrgan 

o unitat responsable de l’expedient.  

5. El dret d’accés no podrà durse a terme en els expedients que així s’establisca en la legislació 

de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. L’accés a 

arxius i documents que de conformitat amb la normativa aplicable es regisca per disposicions 

específiques quedarà reservat a aquelles persones que acrediten les condicions exigides per la 

legislació vigent en cada cas.  

6. L’accés, a través de la seu electrònica, a qualsevol informació diferent de la inclosa en els 

paràgrafs anteriors serà lliure per a la ciutadania, sense necessitat de cap d’identificació. En 
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concret, serà de lliure d’accés per als ciutadans, sense necessitat d’identificació, la informació 

següent:  

a. Informació sobre l’organització municipal i els servicis d’interès general.  

b. Consultes de disposicions generals i informació normativa.  

c. Informació inclosa en el tauler d’anuncis electrònic.  

d. Publicacions oficials de l’Ajuntament.  

e. Expedient sotmesos a informació pública.  

f. Una altra informació d’accés general.  

L’Ajuntament podrà requerir dades que no tinguen caràcter personal en les operacions d’accés a 

la informació de la seua seu electrònica, a efectes merament estadístics o per a la millora dels 

servicis municipals, sense que en cap cas l’aportació d’estes dades condicione l’accés a la 

informació municipal.  

Els regidors podran sol·licitar de forma electrònica l’accés als expedients, llibres i 

documentació necessària per al desenrotllament de la seua funció. L’accés electrònic a 

l’esmenada documentació es farà en els termes que preveu la normativa de procediment 

administratiu comú.  

 

Article 16. Seguretat.  

1 Es garantirà la seguretat de la seu electrònica per a l’autenticitat i integritat de la informació 

exposada.  

2 L’accés en mode consulta, a la informació particular que d’una persona hi haja registrada en 

les bases de dades de l’administració municipal, es podrà realitzar autenticant-se amb algun dels 

mitjans indicats en l’article 17.  

3 Les dades que el ciutadà aporte per a facilitar les seues relacions amb l’administració 

municipal, com ara números de telèfons, correus electrònics i altres, així com les preferències 

que seleccione perquè l’Ajuntament li informe sectorialment, comptaran amb les garanties de 

seguretat, integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de 

desplegament.  

4 Els mecanismes de seguretat hauran d’estar sempre activats en les connexions amb el tauler 

d’anuncis per a garantir l’autenticitat i integritat del seu contingut, en els termes que preveu 

l’article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com les connexions amb la carpeta del 

ciutadà, en les quals serà a més necessari disposar de xifrat de confidencialitat.  

 

CAPÍTOL II 

DE LA IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ 

 

Article 17. Formes d’identificació i autenticació dels ciutadans.  

1. Els ciutadans podran utilitzar els següents sistemes de firma electrònica per a relacionar-se 

amb l’administració municipal i els seus organismes públics:  

a. Els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d’Identitat per a 

persones físiques. El seu règim d’utilització i efectes es regirà per la seua normativa 

reguladora.  

b. Sistemes de firma electrònica avançada per mitjà de certificats electrònics expedits per 

l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.  
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c. Altres sistemes de firma electrònica admesos legalment emesos per prestadors de 

servicis de certificació que exercisquen la seua activitat a Espanya generalment 

utilitzats per la ciutadania, sempre que el prestador de servicis de certificació pose a la 

seua disposició la informació necessària i, en particular, la relació de certificats 

revocats, gratuïtament i d’acord amb els estàndards establits a l’efecte.  

2. En relació amb estos altres sistemes l’administració municipal promourà la utilització dels 

mitjans d’identificació electrònica més estesos en l’àmbit social i establirà acords amb les 

entitats de certificació corresponents.  

3. L’administració municipal admetrà els sistemes de firma electrònica utilitzats o admesos per 

altres administracions públiques, diferents dels referits en l’apartat anterior, de conformitat amb 

el principi de reconeixement mutu i reciprocitat.  

 

Article 18. Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania per part d’un empleat 

municipal.  

1. En els supòsits en què un ciutadà no dispose dels mitjans electrònics d’identificació o 

acreditació de la voluntat necessària per a la realització d’un determinat tràmit davant de 

l’Ajuntament, un empleat municipal podrà suplir dita carència utilitzant els seus propis mitjans 

d’identificació i autenticació. Prèviament, el ciutadà haurà d’identificarse i prestar el seu 

consentiment exprés, del qual haurà de quedarne constància.  

2. L’Ajuntament determinarà els membres del personal al seu servici que estaran habilitats per a 

suplir la ciutadania en les operacions d’identificació i autenticació, d’acord amb el que preveu 

este article.  

 

Article 19. Representació.  

1. Els ciutadans podran actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits 

administratius que es realitzen davant de l’administració municipal per mitjans electrònics, 

d’acord amb el que preveu la legislació general i esta ordenança. En estos supòsits, la validesa 

de les actuacions realitzades estarà subjecta a l’acreditació de la representació.  

2. L’acreditació de la representació per a realitzar actuacions per via electrònica amb 

l’administració municipal a favor de tercers podrà dur-se a terme per qualsevol dels 

procediments següents:  

a. Per mitjà de la utilització de firma electrònica avançada basada en un certificat 

reconegut de càrrec o representació, sempre que este siga d’una classe acceptada per 

l’Ajuntament.  

b. Per mitjà de la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior 

comprovació de la representació en el Registre de Representació Electrònica de la 

Comunitat Valenciana creat per la Llei 3/2010, en virtut del conveni subscrit amb la 

Generalitat.  

c. Per mitjà de la presentació d’apoderaments en suport electrònic.  

d. Per mitjà de la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior 

comprovació de la representació en els registres de l’administració municipal o d’altres 

administracions o entitats amb les quals l’ajuntament haja firmat un conveni de 

col·laboració.  

3. L’administració municipal podrà requerir a l’apoderat la justificació del seu apoderament en 

qualsevol moment.  
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Article 20. Formes d’identificació i autenticació de l’administració municipal.  

L’administració municipal podrà utilitzar els següents sistemes per a la seua identificació 

electrònica i per a l’autenticació dels documents electrònics que produïsquen:  

a. Sistemes de dispositiu segur o mitjà equivalent que permeta identificar la seu 

electrònica i l’establiment amb ella de comunicacions segures.  

b. Sistemes de firma electrònica avançada per mitjà de certificats d’identificació de la seu 

electrònica de l’Ajuntament.  

La seu electrònica municipal utilitzarà certificats d’identificació quan hagen d’identificar-se 

davant dels usuaris i xifrar les seues comunicacions amb estos.  

La identificació i el xifrat del canal seran obligatoris en tots els casos en què se sol·licite als 

usuaris dades de caràcter personal i sempre que siga necessari garantir l’autenticitat 

d’origen i la integritat de la informació proporcionada en la seu electrònica municipal o 

en els llocs web municipals diferents d’estes.  

c. Sistema de firma electrònica per mitjà de segell electrònic que podran utilitzar-se en el 

desenrotllament d’actuacions automatitzades. La relació dels segells electrònics 

utilitzats per l’administració municipal i els seus organismes públics, incloent les 

característiques dels certificats electrònics i prestadors que els expedeixen serà pública i 

s’hi podrà accedir en la seu electrònica.  

En concret, en la seu electrònica s’indicarà:  

• L’organisme o òrgan titular del segell que serà del responsable de la seua utilització, amb 

indicació de la seua adscripció en l’administració municipal.  

• Característiques tècniques generals del sistema de firma i certificat aplicable.  

• Servici de validació per a la verificació del certificat.  

• Actuacions i procediments en què podrà ser utilitzat.  

d. Sistema de firma electrònica per mitjà de mitjans d’autentificació del personal al servici 

de l’administració municipal i els seus organismes públics. El personal al servici de 

l’administració municipal utilitzaran els sistemes de firma electrònica que es determinen 

en cada cas, entre les següents:  

• Firma electrònica basada en el DNI electrònic.  

• Certificat electrònic emès per l’Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la 

Comunitat Valenciana.  

L’administració municipal facilitarà als càrrecs electes, als membres del govern municipal i al 

personal municipal que necessita de mecanismes d’identificació i autenticació per a l’exercici de 

les seues funcions el certificat electrònic corresponent per a personal al servici de 

l’administració local.  

 

CAPÍTOL III 

DEL REGISTRE ELECTRÒNIC 

Article 21. Creació, gestió i règim general de funcionament del Registre Electrònic.  

1. A l’efecte de complir amb el que disposen els articles 25, 26 i 27 de la Llei 11/2007, d’Accés 

Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, es crea el Registre Electrònic General de 

l’Ajuntament, a fi que puga ser utilitzat pels ciutadans o pels mateixos òrgans de l’administració 

municipal, per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzen per via 

telemàtica.  
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2. El Registre Electrònic de l’Ajuntament estarà permanentment disponible en la seu electrònica 

d’este. El registre telemàtic permetrà l’entrada de documents electrònics a través de xarxes 

obertes de telecomunicació tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores.  

Els formularis electrònics i, si és el cas, les aplicacions informàtiques que es faciliten als 

ciutadans per a la iniciació de procediments de competència municipal podran enllaçar 

directament amb este, sempre que es respecten totes les garanties i requisits formals en l’entrega 

de la documentació i en la recepció del corresponent justificant de recepció.  

3. El Registre Electrònic de l’Ajuntament anotarà, a més, la remissió d’escrits i comunicacions 

que, per via telemàtica i compliment els requisits establits en la present ordenança, realitzen els 

òrgans de l’administració municipal als interessats en els procediments i tràmits a què es 

refereix l’annex d’esta ordenança o que d’ara en avant s’incorporen a este.  

4. L’accés al Registre Electrònic de l’Ajuntament es realitzarà, en tot cas, davall la cobertura del 

certificat d’identificació de seu electrònica, de manera que resulte prou garantida la 

confidencialitat dels documents transmesos.  

5. El registre només estarà habilitat per a la recepció o transmissió de documents electrònics 

relatius a les activitats, servicis o procediments previstos en la present ordenança i que 

s’especifiquen en la seu electrònica. Els escrits i comunicacions de tràmits no especificats en la 

seu electrònica no tindran efectes jurídics i es tindran per no presentats.  

6. El registre estarà operatiu tots els dies de l’any, durant les vintiquatre hores del dia, sense 

perjuí de les interrupcions necessàries per raons tècniques, de les quals s’informarà en les 

mateixes seus electròniques. Així mateix, en casos d’interrupció no planificada en el 

funcionament de la unitat registral telemàtica, es visualitzarà un missatge en el qual es 

comunique esta circumstància, sempre que siga possible.  

7. Correspon a l’alcalde la direcció i l’impuls del registre, promovent les accions que resulten 

necessàries per a mantindre’l i adaptarlo a futures innovacions tecnològiques.  

8. L’Ajuntament proveirà les ferramentes tècniques que resulten necessàries per al correcte 

desenrotllament dels continguts del registre, així com adoptar les mesures, de tot tipus, exigides 

per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

 

Article 22. Informació als usuaris. 

1. En el procediment per a l’accés al Registre Electrònic de l’Ajuntament s’informarà els 

ciutadans, directament o per mitjà d’enllaços a altres zones de la seu electrònica on es reculla la  

informació, dels aspectes següents:  

a. La data i hora oficial.  

b. Requisits tècnics per a l’accés i la utilització del registre electrònic.  

c. Els sistemes de firma electrònica avançada i classes de certificats electrònics admesos 

per l’Ajuntament i els prestadors de servicis de certificació que els expedixen.  

d. La relació actualitzada de procediments i tràmits electrònics disponibles, els formularis 

corresponents estos i els documents susceptibles de ser presentats.  

e. L’estat de funcionament del sistema i, si és el cas, les parades tècniques previstes. En 

els supòsits d’interrupció no planificada, i sempre que siga possible, l’usuari 

visualitzarà un missatge en què es comunique tal circumstància.  

2. En els casos en què s’exigisca als usuaris l’ocupació de determinats formularis o programes 

informàtics, estos estaran accessibles en el procediment d’accés al Registre. En particular, quan 

s’aporten documents electrònics en un format no preservable es proporcionaran servicis per a la 

seua transformació a un format preservable de forma prèvia a l’entrega.  
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Article 23. Funcions del Registre Electrònic. 

El Registre Electrònic de l’Ajuntament realitzarà les funcions següents:  

a. Recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions remeses als òrgans i entitats a què es 

referix l’article 2 de la present ordenança i que formen part de l’administració 

municipal, relatius als procediments susceptibles de tramitació electrònica que 

s’especifiquen en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

b. Expedició dels rebuts acreditatius de la presentació per part dels ciutadans de les 

sol·licituds, escrits i comunicacions que estos dirigisquen a l’administració municipal, 

rebuts que generarà el mateix sistema informàtic de manera automàtica.  

c. Expedició dels avisos de notificació que comuniquen als interessats la posada a la seua 

disposició, en la carpeta ciutadana, de comunicacions i notificacions telemàtiques que 

els òrgans i entitats de l’administració municipal emeten.  

d. Remissió d’escrits i comunicacions per part dels òrgans de l’administració de 

l’administració municipal als interessats.  

e. Manteniment i conservació d’un arxiu informàtic dels assentaments d’entrades i eixides 

de sol·licituds, escrits i comunicacions telemàtiques, corresponents a cada any natural.  

 

Article 24. Funcionament.  

1. Com a acreditació de la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzen 

per via telemàtica pels òrgans de l’administració i pels ciutadans, dirigides a òrgans de 

l’administració municipal el mateix sistema informàtic expedirà un rebut electrònic acreditatiu 

de la constància, en els assentaments registrals, de les dades següents:  

a. Número de registre d’entrada o d’eixida;  

b. Data i hora de presentació de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació;  

c. Identificació de l’interessat o del seu representant, i de la persona o òrgan administratiu, 

entitat autònoma o entitat de dret públic receptor de la comunicació telemàtica; i  

d. Tipus de document i assumptes que es registren.  

Este rebut electrònic es farà arribar al destinatari a través de la carpeta ciutadana en la seu 

electrònica de l’Ajuntament, en el moment immediatament posterior a què tinga lloc 

l’assentament del document rebut.  

2. A estos efectes, totes les sol·licituds, escrits o comunicacions que es reben o es remeten a 

través del registre electrònic es registraran respectant l’orde temporal de recepció o eixida, i 

seran cursades sense dilació als seus destinataris per mitjans informàtics. Tots els assentaments 

quedaran ordenats cronològicament.  

3. Els documents electrònics transmesos a través del registre electrònic seran vàlids a tots els 

efectes legals, sempre que quede acreditada la seua autenticitat, integritat, conservació, identitat 

de l’autor i, si és el cas, la recepció per l’interessat, en la forma prevista per a cada cas o tipus 

d’actuació en l’article 25 d’esta ordenança.  

4. En aquells casos en què es detecten anomalies de tipus tècnic en la transmissió telemàtica del 

document, dita circumstància s’informarà al presentador del document pel mateix sistema, per 

mitjà dels corresponents missatges d’error perquè es procedisca a la seua esmena.  

5. Quan, per raons tècniques, el registre de la sol·licitud haja tingut lloc però l’interessat no 

puga obtindre el justificant de presentació, podrà obtindre’l, posteriorment, en qualsevol 

moment, amb el número de registre de la seua sol·licitud.  
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Article 25. Requisits per a l’admissió de documents. 

1. Únicament tindran accés al registre electrònic els documents normalitzats i la informació que, 

en format electrònic, puga completarla, corresponent als servicis, procediments i tràmits 

inclosos en la seu electrònica i reflectits en l’annex de la present ordenança i correspondrà a 

l’Ajuntament la competència per a fixar en cada moment el seu contingut.  

2. A més, per a l’admissió d’estes sol·licituds es requerirà que en esta conste correctament la 

identificat tant del remitent, com de la persona, òrgan, procediment i l’administració a què es 

dirigix. Per a això, resulta necessari que els interessats disposen d’un certificat electrònic 

reconegut en vigor, de conformitat amb les previsions de l’article 17 d’esta ordenança.  

3. Quan l’interessat haja d’adjuntar determinada documentació per a la deguda tramitació de la 

seua sol·licitud o escrit, esta podrà aportarse en suport electrònic quan es tracte de documents 

firmats electrònicament pel mateix interessat o per tercers que estiguen autentificats a través de 

firma electrònica avançada.  

En cas contrari, s’admetrà l’esmena de la sol·licitud inicial per mitjà de l’aportació per 

qualsevol mitjà de la documentació que calga presentar, amb el requeriment previ per part de 

l’òrgan competent per a la tramitació del procediment que es tracte, en el termini que establisca 

la normativa específica del susdit procediment o, si no n’hi ha, en el termini que establix 

l’article  

71.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 

i del Procediment Administratiu Comú, en qualsevol de les oficines de Registre de 

l’administració municipal o en els altres llocs que esta establix en l’article 38.4 de l’esmentada 

llei, indicant el número de registre d’entrada assignat pel registre electrònic a la sol·licitud o 

escrit a la qual s’adjunta dita documentació.  

4. No podrà establirse el caràcter obligatori de la presentació pels ciutadans de sol·licituds, 

escrits i comunicacions a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament.  

 

Article 26. Denegació del registre.  

1. El Registre Electrònic de l’Ajuntament rebutjarà tota presentació que no estiga abonada per 

una firma electrònica vàlida, segons els criteris definits en esta ordenança, així com aquelles que 

continguen fitxers el format de les quals no s’ajuste a les especificacions tècniques del registre o 

que presumiblement puguen contindre codis maliciosos o qualsevol altre mecanisme que puga 

provocar anomalies o errors en el funcionament del registre, o supose un risc per a la integritat o 

seguretat dels sistemes d’informació municipals.  

2. En els casos previstos en el paràgraf anterior, així com quan es detecten anomalies tècniques 

en la transmissió telemàtica dels documents electrònics, el Registre Electrònic de l’Ajuntament 

no admetrà cap dada. Posarà dita circumstància en coneixement del sol·licitant, per mitjà dels 

corresponents missatges d’error, perquè procedisca a l’esmena de l’enviament, i conservarà un 

registre de la incidència en un fitxer a l’efecte.  

 

Article 27. Efectes de la presentació. 

1. La presentació a través del registre electrònic de sol·licituds i escrits relatius als procediments 

que es mencionen en l’annex produirà tots els efectes jurídics.  

2. Es podrà acreditar la presentació de les sol·licituds i escrits en el registre electrònic per mitjà 

del rebut expedit per este de manera automàtica.  
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Article 28. Còmput de terminis. 

1. Als efectes del còmput de terminis per al seu compliment pels interessats, seran considerats 

dies inhàbils els així declarats per a tot el territori nacional, per a la Comunitat Valenciana i per 

al municipi.  

2. L’inici del còmput dels terminis que afecten l’administració municipal estarà determinat per 

la data i hora de presentació de cada document en el Registre Electrònic de l’Ajuntament.  

3. La recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà produïda en la primera hora del primer 

dia hàbil següent. Per a això, en l’assentament d’entrada s’inscriuran com a data i hora de la 

presentació aquelles en què es va produir efectivament la recepció. Constarà com a data i hora 

d’entrada la primera hora del primer dia hàbil següent.  

4. Els documents s’entendran rebuts en el termini establit si s’inicia la transmissió dins del 

mateix dia i es finalitza amb èxit.  

A l’efecte de còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d’entrada que es 

consigne en el rebut expedit per la unitat registral telemàtica corresponent.  

L’Agència de Tecnologia i Certificació de la Comunitat Valenciana, com a Autoritat de Segellat 

de Temps, garantix que la data i l’hora assignada en el rebut expedit per la unitat registral 

telemàtica és l’hora oficial que establix el Reial Institut i Observatori de l’Armada.  

5. El registre electrònic no realitzarà, ni anotarà eixides de documents en dia inhàbils.  

6. En la seu electrònica figurarà la relació dels dies inhàbils, incloses les festivitats locals.  

 

Article 29. Autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del 

contingut dels assentaments electrònics.  

1. El sistema informàtic suport del registre electrònic garantirà l’autenticitat, integritat, 

confidencialitat, disponibilitat i conservació dels assentaments practicats, per mitjà de la 

utilització de la firma electrònica avançada.  

2. En la remissió d’escrits, sol·licituds i comunicacions que es realitzen a través del registre 

electrònic als òrgans competents per a la tramitació d’estos o des d’estos cap als interessats, 

s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a evitar la intercepció i alteració de les 

comunicacions, els accessos no autoritzats, i per a garantir la protecció de les dades de caràcter 

personal, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal i les disposicions que la despleguen.  

3. Així mateix, el sistema informàtic suport del registre electrònic informarà a tots aquells 

òrgans de l’administració i als ciutadans que desitgen accedirhi, que la presentació d’escrits, 

sol·licituds i comunicacions de forma telemàtica suposa la comunicació de les seues dades 

personals als òrgans administratius o entitats competents per a la seua recepció i tramitació.  

 

CAPÍTOL IV 

DE REQUISITS I EFICÀCIA DELS DOCUMENTS 

I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

Article 30. Condicions generals de la notificació electrònica.  

1. Perquè les notificacions administratives que resulten de l’aplicació de les actuacions previstes 

en esta ordenança puguen durse a terme per mitjà de mitjans o suports informàtics i electrònics, 

de conformitat amb el que preveu l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 

Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, serà necessari que l’interessat hi haja assenyalat 
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o consentit expressament dit mitjà de notificació com a preferent, excepte en el cas que la 

utilització dels mitjans electrònics siga obligatòria per a la persona interessada en els termes 

establits reglamentàriament.  

Tant la indicació de la preferència en l’ús de mitjans electrònics com el consentiment esmentats 

anteriorment podran emetre’s i demanarse, en tot cas, per mitjans electrònics, designantse 

l’adreça o bústia de correu electrònic a l’efecte de practicar la notificació a l’interessat.  

2. El consentiment dels interessats podrà tindre caràcter general per a tots els tràmits que els 

relacionen amb l’administració municipal o per a un o més tràmits, segons s’haja manifestat.  

L’interessat podrà durant la tramitació del procediment modificar la forma de notificació, 

determinant que la notificació es realitze per mitjà de via telemàtica, o bé revocant el 

consentiment perquè es practique la notificació telemàtica, i en este cas haurà de comunicarho 

així a l’òrgan competent i assenyalar un domicili postal on practicar les successives 

notificacions.  

3. En els procediments administratius electrònics iniciats a instància de part, es presumirà 

l’existència de la dita acceptació, llevat que la mateixa persona haja manifestat el contrari per 

mitjans electrònics.  

 

Article 31. Formes de practicar la notificació telemàtica.  

La pràctica de notificacions per mitjans electrònics podrà efectuarse, d’alguna de les formes 

següents:  

a. Per mitjà de l’adreça electrònica habilitada.  

b. Per mitjà de sistemes de correu electrònic.  

c. Per mitjà de compareixença electrònica en la seu electrònica.  

 

 

Article 32.Pràctica de la notificació a través de l’adreça electrònica.  

La pràctica de la notificació a través de l’adreça electrònica es realitzarà de la manera 

següent:  

a. A través del registre electrònic corresponent s’enviaria per correu electrònic a l’adreça 

facilitada a l’administració municipal per l’interessat, un avís de notificació de caràcter 

informatiu, que comunicarà a l’interessat l’existència d’una notificació dirigida a este, 

així com a l’adreça de la pàgina web a la qual ha d’accedir per a poder obtindrela.  

b. L’interessat amb la seua identificació personal prèvia podrà accedir a la pàgina de 

notificació telemàtica a través del certificat d’usuari.  

A través d’esta pàgina de notificació telemàtica tindrà accés a la notificació, la qual 

contindrà la designació de l’òrgan administratiu o entitat que efectua la notificació, la 

referència al tipus de document que es notifica, el número d’expedient a què es referix, i 

la data i registre d’eixida.  

c. Una vegada haja accedit a la pàgina de notificació telemàtica es mostrarà en l’equip de 

l’interessat la informació més rellevant del contingut de la notificació que ha de 

realitzar, a fi que puga comprovar les dades d’esta abans de procedir a la seua 

acceptació. Esta informació se subministrarà a través d’un document electrònic que es 

denominarà “document d’entrega de notificació”, el qual tindrà un format imprimible 

perquè l’interessat puga conservarlo a efectes informatius.  

d. Si l’interessat accepta la notificació accedirà als documents objecte d’esta, que també 

tindran format imprimible.  
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e. Es deixarà constància en l’expedient administratiu de l’acceptació o rebuig de la 

notificació telemàtica i produirà els efectes previstos en l’article 59 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

procediment Administratiu Comú.  

 

Article 33.Notificació per compareixença electrònica.  

1. La notificació per compareixença electrònica consistix en l’accés per l’interessat, degudament 

identificat, al contingut de l’actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica 

de l’Ajuntament.  

2. Perquè la compareixença electrònica produïsca els efectes de notificació, d’acord amb 

l’article 28.5 de la Llei 11/2007, es requerirà que reunisca les condicions següents:  

a. Que amb caràcter previ a l’accés al seu contingut, l’interessat haurà de visualitzar un 

avís del caràcter de notificació de l’actuació administrativa que tindrà l’esmentat accés.  

b. El sistema d’informació corresponent deixarà constància de l’esmentat accés amb 

indicació de data i hora.  

 

Article 34. Notificació per mitjà de recepció en adreça de correu electrònic. 

Es podrà acordar la pràctica de notificacions en les adreces de correu electrònic que els 

ciutadans trien sempre que es genere automàticament i amb independència de la voluntat del 

destinatari un justificant de recepció que deixe constància de la seua recepció i que s’origine en 

el moment de l’accés al contingut de la notificació.  

 

Article 35. Efectes de la notificació. 

1. La notificació efectuada d’acord amb els criteris establits en els articles anteriors, s’entendrà 

practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què esta s’accepta, a través de la firma 

electrònica del document d’entrega de notificació.  

2. La pràctica de la notificació podrà acreditarse, a tots els efectes legals, a través del justificant 

de recepció de la notificació, que s’expedirà una vegada acceptada la notificació.  

3. La data de recepció de la notificació que conste en el corresponent justificant de recepció de 

la notificació expedit pel registre electrònic, serà vàlida a l’efecte del còmput de termini i 

termes, amb els efectes que en cada cas es prevegen en la norma reguladora del procediment 

administratiu corresponent.  

 

Article 36. Notificacions a través del sistema de notificacions electròniques de la 

Generalitat.  

1. En virtut del conveni subscrit amb la Generalitat, l’Ajuntament podrà utilitzar el sistema de 

notificacions electròniques de la Generalitat per a practicar les notificacions electròniques de les 

sol·licituds, escrits i comunicacions que hagen realitzat els ciutadans a l’administració 

municipal objecte d’esta ordenança.  

2. La notificació practicada a través del sistema de notificació electròniques de la Generalitat, de 

conformitat amb les condicions i requisits previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del 

Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les 

notificacions telemàtiques de la Generalitat, tindrà els mateixos efectes que les notificacions 

realitzades per l’administració municipal a través dels mecanismes previstos en esta ordenança.  
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CAPÍTOL V 

DELS DOCUMENTS I ELS ARXIUS ELECTRÒNICS 

 

Article 37. Documents electrònics. 

1. S’entén per document electrònic qualsevol representació de text, imatge, so o vídeo, o les 

combinacions de tots o algun d’estos elements, que haja sigut codificada per mitjà de l’ús d’un 

programa de tractament de la informació i resulte llegible gràcies al mateix programa usat per a 

la seua generació o un altre equivalent, sent susceptible de tramitació individualitzat.  

2. Els documents administratius electrònics, al seu torn, hauran d’haver sigut expedits i firmats 

electrònicament per mitjà dels sistemes de firma previstos en els articles 18 i 19 de la Llei 

11/2007 i, hauran d’ajustarse als requisits de validesa previstos en la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú.  

3. Els documents administratius electrònics emesos per les administracions incloses en l’article 

2 d’esta ordenança, de conformitat amb el que disposen els apartats anteriors, gaudiran de la 

validesa de document original sempre que quede garantida la seua autenticitat, integritat, 

conservació i, si és el cas, recepció de manera fefaent pels seus destinataris, així com el 

compliment de les altres garanties i requisits exigits per la normativa aplicable.  

4. Estos documents desplegaran la seua eficàcia quan siguen rebuts pels seus destinataris.  

 

Article 38. Metadades.  

1. Cada document electrònic tindrà assignat un conjunt de metadades descriptives del seu 

contingut i d’altres aspectes d’este.  

2. Entre les metadades de cada document electrònic que es cree per l’administració municipal, 

figuraran necessàriament els següents:  

a. Un identificador únic que serà constant al llarg de tota la vida del document.  

b. Descriptors indicatius del caràcter d’original o còpia del document i, en este últim cas, 

del tipus de còpia, de l’autor o responsable d’esta i de la naturalesa jurídica del 

document copiat.  

c. La denominació i, si és el cas, el codi de la unitat administrativa responsable del 

document.  

d. Els relatius a les firmes del document.  

3. Haurà de guardarse constància, durant tota la vida del document, de les metadades  

assignades a este en cada moment.  

4. Les metadades mínimes obligatòries associades a un document administratiu electrònic, no 

podran ser modificades en cap fase posterior del procediment administratiu, amb les excepcions 

següents:  

a. Quan s’observe l’existència d’errors o omissions en les metadades inicialment 

assignades.  

b. Quan es tracte de metadades que requerisquen actualització.  

 

Article 39. Còpies electròniques.  

1. Les còpies realitzades per mitjans electrònics de documents electrònics emesos pel mateix 

interessat o per l’administració municipal, mantenintse o no el format original, tindran 

immediatament la consideració de còpies autèntiques amb l’eficàcia de l’article 46 de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, sempre que es 

complisquen els requisits previstos en la Llei 11/2007.  

2. Els òrgans emissors dels documents administratius electrònics o receptors dels documents 

privats electrònics, o els arxius que reben estos, conservaran els documents originals, encara que 

s’haguera procedit al seu copiat.  

3. Les còpies electròniques dels documents en suport paper o en un altre suport susceptible de 

digitalització realitzades per l’administració municipal, ja es tracte de documents emesos per 

l’administració o documents privats aportats pels ciutadans tindran la naturalesa de còpies 

electròniques, amb l’abast i efectes previstos en l’article 46 de la Llei 30/1992, sempre que es 

complisquen els requisits següents:  

a. Que el document copiat siga un original o una còpia autèntica.  

b. Que la còpia realitzada garantisca l’autenticitat i integritat del document original.  

c. Que la còpia electrònica siga autoritzada per mitjà de firma electrònica utilitzant els 

sistemes previstos en la Llei 11/2007.  

d. Que les imatges electròniques estiguen codificades d’acord amb alguns dels formats 

admesos per l’Ajuntament.  

e. Que la còpia electrònica incloga el seu caràcter de còpia electrònica en les metadades 

associades.  

4. El personal del Registre podrà realitzar còpies electròniques autèntiques dels documents en 

suport paper que presenten els ciutadans, per a la seua utilització per l’administració municipal. 

Perquè estes còpies tinguen els efectes previstos en la Llei 30/1992, serà necessari que es 

complisquen els requisits previstos en l’apartat anterior.  

L’Ajuntament determinarà el personal habilitat per a l’emissió de còpies electròniques 

autèntiques i còpies verificables en format electrònic.  

5. Perquè les còpies en suport paper de documents administratius electrònics tinguen la 

consideració de còpies autèntiques s’haurà d’incloure en la impressió un codi de verificació que 

permetrà accedir instantàniament al document electrònic autèntic per mitjà del procediment 

disponible a l’efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

 

Article 40. Destrucció de documents en suport electrònic. 

Els documents originals i les còpies autèntiques en paper de les quals s’hagen generat còpies 

electròniques autèntiques, de conformitat amb el que disposa l’article 38 d’esta ordenança, 

podran destruirse en els termes i condicions que es determinen en les corresponents resolucions, 

si es complixen els requisits següents:  

a. Que s’haja realitzat una còpia electrònica autèntica d’acord amb el que disposa esta 

ordenança.  

b. Que la còpia electrònica autèntica siga objecte de conservació d’acord amb el que 

disposa esta ordenança.  

c. Que existisca una resolució adoptada per l’òrgan responsable del procediment o, si és el 

cas, per l’òrgan responsable de la custòdia dels documents que ordene la seua 

destrucció.  

d. Que no es tracte de documents amb valor històric, artístic o d’un altre caràcter rellevant 

que aconselle la seua conservació i protecció.  

e. La destrucció requerirà, al marge d’una resolució adoptada per l’òrgan responsable, la 

tramitació de l’oportú expedient d’eliminació, en el qual es determine la naturalesa 

específica dels documents susceptibles de destrucció, els procediments afectats, les 
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condicions i garanties del procés de destrucció, l’especificació de les persones o òrgans 

responsables del procés i la necessitat i impacte de la mesura.  

f. La destrucció també podrà encomanarse a tercers, i en este cas haurà d’efectuarse 

d’acord amb les instruccions tècniques establides a l’efecte, amb l’emissió per l’entitat 

col·laboradora d’un certificat en què conste la data de destrucció, la quantitat i el tipus 

de documentació destruïda i el compromís sobre la impossibilitat de reconstrucció o 

lectura d’esta.  

 

Article 41. Arxiu de documents electrònics.  

1. L’administració municipal podrà arxivar per mitjans electrònics tots els documents que es 

produïsquen en l’exercici de les seues funcions, de manera que es complisquen els termes 

previstos en la normativa de procediment administratiu comú i normativa autonòmica 

valenciana en matèria d’arxius.  

La reproducció en suport electrònic de documents en suport paper es farà de conformitat amb el 

procediment previst en l’article 39 d’esta ordenança.  

2. L’arxiu de documents electrònics es realitzarà d’acord amb la normativa vigent en matèria de 

gestió documental quant al quadro de classificació, mètode de descripció i calendari de 

conservació.  

3. Els documents electrònics que es reben i transmeten a través del registre telemàtic seran 

arxivats i custodiats en mitjans o suports electrònics pels responsables de la gestió dels servidors 

del dit registre. Per al seu arxiu podrà utilitzarse el mateix format o suport en què es va originar 

el document electrònic originari o qualsevol altre que assegure la identitat i integritat de la  

informació que el document continga.  

4. El que disposa l’apartat anterior, ho és sense perjuí de l’obligació de l’òrgan que tramite el 

procediment d’arxivar la còpia del document electrònic que se li faça arribar, així com de les 

obligacions de transferència d’estos documents als arxius centrals en els supòsits que disposa la 

normativa d’arxius aplicable.  

5. La custòdia documental dels documents produïts en els expedients tramitats electrònicament 

es realitzarà per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, d’acord amb la sol·licitud 

realitzada per l’Ajuntament en virtut del que disposa l’article 27 de la Llei 3/2010.  

6. En tot cas, els mitjans o suports en què s’emmagatzemen els documents electrònics 

comptaran amb les mesures de seguretat que garantisquen la integritat, protecció i conservació 

dels documents emmagatzemats i, en particular, la identificació dels usuaris i el control d’accés 

d’estos.  

7. L’Ajuntament podrà establir convenis o acords amb altres entitats per a l’arxiu definitiu dels 

seus documents electrònics, sempre que es complisquen les garanties previstes en este article.  

 

Article 42. Accés a documents electrònics i còpies. 

L’accés als documents emmagatzemats per mitjans o en suports electrònics o informàtics que es 

troben arxivats, es regirà pel que disposa l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 

normativa de desplegament.  

 

 

 



Pàgina: 28 

TÍTOL TERCER 

DE LA GESTIÓ ELECTRÒNICA DELS PROCEDIMENTS 

 

Article 43. Instrucció del procediment utilitzant mitjans electrònics.  

1. L’administració municipal posarà a disposició de les persones interessades en la seua carpeta 

ciutadana un servici electrònic d’accés restringit a l’expedient on aquelles podran consultar la 

informació sobre l’estat de tramitació del procediment i l’òrgan responsable de la seua 

tramitació i resolució.  

2. Les aplicacions i sistemes d’informació utilitzats per a la instrucció per mitjans electrònics 

dels procediments hauran de garantir el control dels temps i terminis, la identificació dels òrgans 

responsables dels procediments així com la tramitació ordenada dels expedients i facilitar la 

simplificació i la publicitat dels procediments.  

3. La petició i evacuació dels informes que demane l’òrgan instructor durant la tramitació del 

procediment es produirà a través de mitjans electrònics entre els òrgans administratius implicats, 

llevat que causes tècniques ho impedisquen o dificulten de tal grau que puguen veure’s superats 

els terminis legals o reglamentàriament establits.  

4. Els sistemes de comunicació utilitzats en la gestió electrònica dels procediments per a les 

comunicacions entre els òrgans i unitats intervinents a l’efecte d’emissió i recepció d’informes o  

altres actuacions hauran de complir els requisits d’autenticitat, seguretat, integritat conservació.  

5. Quan s’utilitzen mitjans electrònics per a la participació dels interessats en la instrucció del 

procediment a l’efecte de l’exercici del seu dret a presentar al·legacions en qualsevol moment 

anterior a la proposta de resolució o en la pràctica del tràmit d’audiència quan procedisca, 

s’empraran els mitjans de comunicació i notificació electrònics.  

6. La pràctica de la prova en la tramitació administrativa podrà incorporar la utilització de 

sistemes tecnològics i audiovisuals que permeten la seua realització eficient i evitar 

desplaçaments, sempre que acrediten de manera segura la seua realització i contingut.  

 

Article 44. Presentació d’al·legacions, documents i declaració responsable.  

1. Els interessats en un procediment administratiu tramitat per mitjans electrònics podran en 

qualsevol moment anterior a la proposta de resolució formular al·legacions per via telemàtica 

que hauran de ser tingudes en compte en la forma que s’establisca en la normativa general del 

procediment administratiu.  

La presentació d’estes al·legacions haurà de contindre la totalitat dels requisits d’identificació, 

seguretat i integritat previstos en la present ordenança i la resta de normativa que fóra 

d’aplicació.  

2. No serà necessari aportar documents que es troben en poder de l’administració municipal o 

d’altres administracions públiques amb què l’Ajuntament haja firmat un conveni de 

col·laboració. L’exercici d’este dret es farà d’acord amb la normativa aplicable a cada 

procediment.  

3. L’administració municipal promourà la gradual substitució de l’aportació de documents 

acreditatius del compliment de requisits per una declaració responsable de l’interessat indicativa 

de la concurrència dels dits requisits i el compromís d’aportar els justificants, a requeriment de 

l’administració.  
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Article 45. Presentació de certificats administratius. 

1. L’administració municipal promourà l’eliminació gradual dels certificats emesos en format 

paper que seran substituïts per certificats electrònics o transmissions de dades. Estos certificats i 

transmissions de dades s’ajustaran a les prescripcions establides en la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades, procediment administratiu i al que disposa la present ordenança.  

2. L’administració municipal emetrà certificats electrònics sobre les dades que figuren en el seu 

poder a petició dels ciutadans.  

3. Els ciutadans, en substitució dels certificats en paper podran presentar a l’administració 

municipal certificats en suport electrònic d’altres administracions obtinguts electrònicament o 

bé per mitjà de la còpia electrònica del certificat en paper, en les condicions previstes en 

l’article 38 d’esta ordenança.  

 

Article 46. Certificats electrònics.  

1. Els certificats electrònics contindrà les dades objecte de certificació i la firma electrònica de  

l’autoritat o funcionari competent per a expedirlos. 

2. L’expedició d’un certificat electrònic es realitzarà:  

a. A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seua 

remissió a l’òrgan que ho requerix.  

b. A instància de l’òrgan requeridor, bé a iniciativa de l’interessat o del mateix òrgan 

requeridor sempre que compte amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés 

estiga autoritzat per una llei. En este supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit 

o procediment per al qual es requerix i farà constar que es disposa del consentiment 

exprés de l’interessat o la norma que l’exceptue.  

3. A estos efectes, el consentiment de l’interessat perquè el certificat siga requerit per l’òrgan 

tramitador del procediment haurà de constar en la sol·licitud d’iniciació del procediment o en 

qualsevol altra comunicació posterior, servint el rebut de presentació d’esta com a acreditació 

del compliment del requisit de presentació del certificat.  

Si no prestara el seu consentiment, l’interessat haurà de sol·licitar i aportar el certificat 

corresponent.  

4. Els certificats administratius electrònics produiran idèntics efectes que els expedits en suport 

paper. El contingut d’estos es podrà imprimir en suport paper i la firma manuscrita serà 

substituïda per un codi de verificació generat electrònicament, que permetrà comprovar la seua 

autenticitat accedint electrònicament als arxius de l’òrgan emissor.  

 

Article 47. Transmissions de dades.  

1. Sense perjuí de la necessitat d’obtindre els certificats administratius, bé en suport paper o bé 

en suport telemàtic, en qualsevol moment al llarg del procediment l’òrgan instructor podrà 

sol·licitar als òrgans, administracions i entitats competents la transmissió telemàtica d’aquelles 

dades que siguen necessàries per a la correcta instrucció del procediment.  

2. Les transmissions de dades tindran naturalesa jurídica de certificats quan siguen firmats 

electrònicament pel titular de l’òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament 

tal naturalesa.  

3. Per a la substitució d’un certificat per la transmissió de les corresponents dades el titular 

d’estes haurà d’haver consentit expressament la realització de la transmissió, excepte en els 

supòsits previstos en norma amb rang de llei. Si no prestara el seu consentiment, l’interessat 

haurà de sol·licitar i aportar el corresponent certificat.  
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4. Tota transmissió de dades s’efectuarà a sol·licitud de l’òrgan o entitat tramitadora en què 

s’identificaran les dades requerides i els seus titulars així com la finalitat per a la qual es 

requerixen. En la sol·licitud es farà constar que es disposa del consentiment exprés dels titulars 

afectats, llevat que l’esmentat consentiment no siga necessari.  

5. De la petició i recepció de les dades es deixarà constància en l’expedient per l’òrgan o 

organisme receptor. A l’efecte de la verificació de l’origen i l’autenticitat de les dades pels 

òrgans de fiscalització i control s’habilitaran mecanismes perquè els òrgans mencionats puguen 

accedir a les dades transmeses.  

 

Article 48. Accés dels interessats a la informació sobre l’estat de tramitació. 

1. En els procediments administratius gestionats en la seua totalitat electrònicament, l’òrgan que 

tramita el procediment posarà a disposició de la persona interessada un servici electrònic 

d’accés restringit (carpeta ciutadana) on este puga consultar, prèvia identificació, almenys la 

informació sobre l’estat de tramitació del procediment, llevat que la normativa aplicable 

establisca restriccions a l’esmentada informació.  

2. En la resta dels procediments igualment a través de la carpeta ciutadana es podrà consultar 

l’estat de la tramitació que comprenguen, almenys, la fase en què es troba el procediment i 

l’òrgan o unitat responsable.  

 

Article 49. Terminació dels procediments per mitjans electrònics. 

1. Qualsevol dels actes que posen fi al procediment administratiu, així com els recursos i 

reclamacions que càpia interposar contra ells, podran ser produïts i comunicats per mitjans 

electrònics, d’acord amb el que s’establix en la present ordenança.  

2. La resolució d’un procediment utilitzant mitjans electrònics garantirà la identitat de l’òrgan 

competent per a resoldre per mitjà de l’ús d’algun dels instruments d’identificació prèviament 

establits.  

3. La resolució expressa dictada en un procediment administratiu haurà d’indicar, a més del 

contingut que resulte obligatori d’acord amb la normativa de règim general aplicable, també els 

mitjans electrònics per a la interposició dels corresponents recursos que càpien contra ella.  

4. El trasllat de documents electrònics, inclosos els que han de figurar en els llibres de 

resolucions i en els llibres d’actes dels òrgans de govern municipal, mentres estos no s’hagen 

realitzat en suport electrònic, es farà per mitjà de la creació d’un document electrònic, d’acord 

amb el que establix l’article 37 d’esta ordenança.  

5. Podran adoptarse i notificarse resolucions de forma automatitzada en aquells procediments en 

què així estiga previst.  

 

Article 50. Desistiment o renúncia. 

El desistiment de la sol·licitud o la renúncia als drets dins d’un procediment administratiu 

tramitat telemàticament podran formularse per mitjà de document electrònic en el qual conste 

tal declaració de voluntat, efectuantse d’ofici l’anotació del desistiment o de la renúncia que 

corresponga en l’expedient administratiu electrònic.  

 

Article 51. Actuació administrativa automatitzada. 

L’administració municipal podrà emetre actes administratius de forma automatitzada, en els 

termes que preveu la normativa aplicable i en esta ordenança, amb total eficàcia i validesa 

enfront de tercers.  
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TÍTOL QUART 

INCORPORACIÓ DE TRÀMITS I PROCEDIMENTS A LA TRAMITACIÓ PER VIA 

ELECTRÒNICA 

 

Article 52. Procediments incorporats a la tramitació electrònica. 

1. L’Ajuntament incorporarà progressivament els tràmits i procediments administratius 

municipals a la tramitació per via electrònica d’acord amb el que disposa la present ordenança.  

2. Per mitjà dels tràmits i procediments mencionats en l’apartat anterior, es podrà demanar 

informació, realitzar consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar 

al·legacions, emetre i rebre factures, realitzar pagaments, oposarse a les resolucions i actes 

administratius i, en general, exercir els drets i les facultats que reconeix l’ordenament jurídic 

administratiu.  

3. Amb la incorporació progressiva de tràmits i procediment administratius electrònics, 

l’Ajuntament promourà la simplificació i transparència dels processos de treball, l’eficiència, 

agilitat i flexibilitat en la gestió, tramitació i resolució dels procediments administratius, així 

com l’excel·lència en la prestació dels servicis públics.  

 

Article 53. Mecanisme d’incorporació de tràmits i procediments a la tramitació per via 

electrònica  

1. La incorporació de procediments i tràmits per a la seua gestió electrònica per part de 

l’Ajuntament es durà a terme amb ple respecte de les garanties i procediments administratius 

establits en la normativa general de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú, tenint en compte els objectius de simplificació administrativa.  

2. L’aplicació de mitjans electrònics a la gestió de procediments, processos i servicis anirà 

precedida sempre d’una anàlisi de redisseny funcional i simplificació del procediment de 

conformitat amb els criteris establits en la normativa sobre accés electrònic dels ciutadans als 

servicis públics.  

3. Les característiques dels procediments i tràmits que s’incorporen a l’administració electrònica 

s’hauran de definir sobre la base del corresponent projecte d’incorporació, d’acord amb el que 

preveu els articles següents.  

4. Les previsions contingudes en este títol també seran aplicables als supòsits següents:  

- Al procediment de modificació dels procediments i tràmits que s’hagen incorporat a la 

tramitació per via electrònica.  

- Al règim de funcionament dels instruments i servicis específics de l’administració 

electrònica.  

- A la firma de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 

entitats en matèria d’administració electrònica.  

- Als procediments de comunicació i de relació amb altres administracions públiques.  

 

Article 54. Projecte d’Incorporació. 

Per a la inclusió d’un tràmit o procediment per a la seua gestió per via electrònica serà requisit 

imprescindible l’aprovació d’un Projecte d’Incorporació que haurà de contindre:  

•  Identificació dels tràmits i procediments que s’incorporen.  

•  Memòria justificativa de la incorporació.  

•  Identificació dels canals electrònics habilitats per a la realització del tràmit.  
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•  Sistemes d’identificació i acreditació electrònica de la voluntat de la ciutadania per a 

cada un dels tràmits que s’incorporen.  

•  Programes i aplicacions electrònics que s’utilitzaran per a cada un dels tràmits i 

procediments que s’incorporen.  

•  Mesures de protecció de dades de caràcter personal i de valoració dels riscos.  

•  Informe sobre la gestió de la informació i el cicle de vida de la documentació, que 

incloga les garanties i necessitats de conservació i la seua disponibilitat.  

 

Article 55. Tramitació del Projecte d’Incorporació. 

1. Correspondrà als servicis tècnics municipals, a proposta de l’alcalde, la redacció dels 

projectes d’incorporació del procediment que es pretén realitzar per mitjans electrònics. Per a 

l’elaboració del projecte podran subscriure’s convenis de col·laboració amb altres 

administracions públiques a fi de demanar el suport tècnic d’estes.  

2. Redactat el projecte este haurà de ser remés als servicis jurídics, a fi que emeta l’informe 

d’administració electrònica, en el qual s’analitze l’adequació del procediment administratiu 

electrònic que es pretén implantar a l’ordenament jurídic aplicable.  

3. Emés el precitat informe l’expedient serà remés al Ple de l’Ajuntament per a la seua 

aprovació. 

4. L’aprovació serà publicada en els diaris o taulers d’anuncis oficials de les normes que regulen 

els procediments administratius.  

5. Aprovada la incorporació d’un tràmit o d’un procediment a la seua tramitació per via 

electrònica, s’inclourà, als efectes informatius, en el catàleg de tràmits i procediments 

electrònics inclosos en la seu electrònica de l’Ajuntament, on s’incorporarà un resum prou 

explicatiu i didàctic del contingut essencial del procediment o procés aprovat.  

  

Article 56. Procediment d’implantació de l’actuació automatitzada. 

1. La implantació dels procediments administratius electrònics automatitzats requerirà, al marge 

de seguir el procediment previst de forma general per a la implantació dels procediments 

administratius electrònics, que es complisquen els requisits següents:  

 

a. La previsió d’este tipus d’actuació en la normativa que regule el procediment.  

b. La identificació de l’òrgan competent per al disseny, manteniment i gestió de l’aplicació 

informàtica que s’utilitze per a l’actuació automatitzada, així com del procediment 

d’auditoria del sistema d’informació i del seu codi font.  

c. La identificació de l’òrgan competent a l’efecte de responsabilitat i impugnació dels 

actes emesos de forma automatitzada.  

d. L’aprovació per part de l’òrgan indicat en l’apartat anterior de l’aplicació informàtica 

utilitzada.  

e. La publicació de les característiques i prescripcions tècniques de l’aplicació 

informàtica.  

2. Per a la identificació i autenticació de l’exercici de la competència en l’actuació 

administrativa automatitzada haurà d’utilitzar els següents sistemes de firma electrònica:  

a. Segell electrònic de l’administració municipal.  

b. Codi segur de verificació vinculat a l’administració municipal  
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Única. Habilitació.  
S’habilita a l’alcalde perquè respecte dels procediments administratius electrònics que 

s’indiquen en l’annex, puga adoptar les instruccions que procedisquen amb vista a la tramitació 

electrònica d’estos.  

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Incorporació de tràmits i procediments actuals  

Els tràmits i procediments disponibles actualment per a la tramitació per via electrònica i que es 

relacionen en l’annex d’esta ordenança, es consideraran incorporats a la tramitació electrònica i 

s’hauran d’incloure en el catàleg de tràmits i procediments electrònics de l’Ajuntament des del 

moment d’entrada en vigor d’esta ordenança.  

 

Segona. Adaptació de procediments electrònics que no s’ajusten a esta ordenança. 

Aquells procediments electrònics que en el moment de l’entrada en vigor d’esta ordenança 

s’estiguen realitzant d’una manera diferent del que s’hi preveu hauran d’adaptar-se a les seues 

disposicions en un termini no superior a dos anys.  

A l’efecte serà aplicable el que preveu l’article 56 d’esta ordenança.  

 

Tercera. Procediments en vigor. 

 Esta ordenança no s’aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seua entrada en 

vigor.  

 

Quarta. Seu electrònica. 

 En la mesura de les possibilitats pressupostàries, l’Ajuntament haurà de posar en marxa o 

adaptat la seu electrònica de l’administració municipal a les previsions de la present ordenança.  

 

Cinquena. Validació de còpies. 

En la mesura de les possibilitats pressupostàries, l’Ajuntament desenrotllarà en la seu 

electrònica el sistema de validació de còpies dels documents administratius electrònics, per 

mitjà del qual es permeta accedir al document electrònic autèntic del qual es va obtindre esta i 

informarà sobre la validesa de la firma o firmes electròniques de l’esmentat document, d’acord 

amb el que disposa l’article 13 d’esta ordenança.  

 

Sisena. Tauler d’anuncis electrònic. 

El tauler d’anuncis regulat en la present ordenança serà posat en funcionament en funció de les 

possibilitats pressupostàries del municipi.  

 

Setena. Arxiu electrònic. 

 En funció de la disponibilitat pressupostària es realitzarà una proposta sobre la posada en 

marxa, organització i funcionament de l’arxiu electrònic previst en esta ordenança.  

 

Huitena. Finestreta única. 

El sistema de gestió de la finestreta única s’aplicarà en coordinació amb la resta 

d’administracions públiques, una vegada acordada el sistema de gestió per la Conferència 

Sectorial d’Administració Pública.  
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Única. Derogació. 

A l’entrada en vigor d’esta ordenança quedaran derogades les disposicions municipals en tot el 

que s’opose o contradiga al que disposa la present ordenança.  

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Nous tràmits i procediments.  

A partir de l’entrada en vigor d’esta ordenança, qualsevol regulació que s’efectue de nous 

procediments i tràmits administratius, o modificació dels existents, haurà de preveure la 

possibilitat de la seua tramitació per mitjans electrònics i s’ajustarà a les condicions i requisits 

previstos en esta ordenança. La seua regulació s’ajustarà al procediment d’incorporació previst  

en esta ordenança.  

 

Segona. Adaptació normativa. 

 L’Ajuntament es compromet a adaptar la seua normativa municipal abans de la posada en 

marxa efectiva de les distintes aplicacions que es definixen en esta ordenança cosa que es 

produirà, de conformitat amb allò que s’ha indicat en les disposicions transitòries quarta a 

huitena en funció de les disponibilitats pressupostàries municipals.  

 

Tercera. Aplicació de la legislació en matèria de procediment administratiu comú.  

En allò no previst expressament en esta ordenança resultarà directament d’aplicació el que 

preveu la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú i per les normes que regulen els distints procediments 

administratius. 

 

Quarta. Entrada en vigor. 

De conformitat amb el que disposen els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, la publicació i entrada en vigor d’aquesta ordenança 

es produirà de la següent manera. 

1. L’acord d’aprovació definitiva del present ordenança es comunicarà a l’Administració de 

l’Estat i a la Comunitat Autònoma Valenciana. 

2. Transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la comunicació, l’acord es 

publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

3. L’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de València. 

 

ANNEX  

TRÀMITS I PROCEDIMENTS DISPONIBLES PER A LA SEUA GESTIÓ PER 

MITJANS ELECTRÒNICS 

 

Sense certificació digital 

1. Tauló d’Edictes Electrònic 

2. Validació de còpies verificables.  

Amb certificat digital 

1. Carpeta ciutadana  
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2. Queixes, suggerències, incidències (aquestes tres no tindran en cap cas la qualitat de 

recursos administratius, ni paralitzaran els terminis establerts en la normativa vigent per 

a interposar-los.) 

3. La gestió i consulta dels impostos municipals dels interessats. 

4. Consultes registre d’entrades i eixides dels documents dels interessats. 

5. Consulta i expedició de volant del Padró d’Habitants de la persona interessada. 

6. Simulació d’algunes taxes d’impostos municipals.” 

 

Segon.- Aprovar inicialment aquest text com a ordenança municipal reguladora de l’ús 

de l’administració electrònica amb especificació de l’àmbit i dels procediments 

municipals informatitzats que s’indiquen en el seu annex. Exposar a informació pública 

per termini de 30 dies per a presentació d’al·legacions i suggerències. En cas de no 

presentar-se ninguna reclamació l’acord s’entendrà adoptat definitivament. 

 

Tercer.- D’acord amb el que s’indica en la disposició quarta de la Resolució de 30 de 

juliol de 2010 del director general de Cohesió Territorial, en l’anunci per a la seua 

publicació es farà constar que es correspon amb el text de l’Ordenança Municipal 

regulant l’ús de l’Administració Electrònica, publicada en el DOCV, amb les següents 

modificacions introduïdes, que figuren en l’annex de la mateixa. 

 

 

SISÉ. DICTAMEN CI SOBRE LA ZONIFICACIÓ PLATGES D’OLIVA. 

 

Atés que des del mes de setembre de 2011 està treballant-se des del Departament de 

Turisme, junt a la Coordinadora de Platges el projecte de zonificació de les platges 

d’Oliva, agrupant totes les platges existents en tres zones de platja. 

 

Atés que la proposta del projecte ha sigut presentada en la primera sessió del Consell 

Municipal de Turisme, a la Comissió d’Ordenació del Territori i a les diverses 

Comissions de Turisme i de Treball realitzades durant 2012 i ratificada en la Comissió 

Permanent de Turisme celebrada en 5 de setembre de 2013. 

 

Atés que la proposta de zonificació va ser presentada a la Comissió de Foment 

Econòmic en 22 de desembre de 2011. 

 

Atés que és necessari per a l’orientació dels turistes que s’adrecen als establiments 

turístics una senyalització senzilla per tal de poder trobar les diferents ubicacions degut 

a la dificultat dels accessos existents. 

 

Atés que per poder començar a agrupar l’oferta turística i procedir a la seua 

senyalització és necessari que es marquen les fites entre les tres zones de platja que es 

pretén crear. 
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Resultant que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de 24 d’octubre 

de 2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la zonificació de platges 

d’Oliva. 

 

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Ibiza Cots: “La proposta de classificar les zones de la platja d’Oliva és un 

projecte proposat per l’anterior regidor de Turisme, el Sr. Vicent Morera, i que des 

de l’actual Delegació de Turisme considerem que és un bon projecte i que caldria 

posar-lo en funcionament. Partim de la base del complex territori que tenim i de la 

dificultat de senyalitzar zones que estan desconnectades del nucli urbà. Entenem que 

una adequada senyalització ajudaria a orientar millor el visitant, que no coneix per a 

res el nostre municipi, a més de poder agrupar l’oferta turística. Cal remarcar que la 

proposta planteja la zonificació de les platges, sense perdre la seua toponímia 

original; així, la zona nord, en la senyalització, aniria zona nord, platja de Terranova 

i de Burguera. Zona central, platja de Pau Pi i d’Aigua Blanca. I zona sud, platja de 

Rabdells, platja de l’Aigua Morta i platja de les Deveses.” 

 

 Sr. Morera Romaguera: “La zonificació de les platges és un projecte que deu eixir 

endavant, per ser una necessitat turística per al desenvolupament de les nostres 

platges, i sobretot del nostre turisme. És clar que Oliva disposa de deu quilòmetres 

de costa, que cada platja té el seu nom propi, Terranova, Burguera, Pau Pi, Aigua 

Blanca, Rabdells, Aigua Morta, i Deveses. Aquestos noms es van donar segons les 

partides o zones on estaven situades; i tal com ha dit, són els noms propis que no 

deuen perdre’s. Per de cara a una divulgació turística calia reagrupar les nostres 

platges en una divisió que clarificara, per una part la situació geogràfica, i per una 

altra les característiques peculiars d’aquestes, distingint-les amb una divisió simple 

que diferencia la seua diversitat i l’oferta turística; la zonificació de les nostres 

platges en tres zones, zona nord, zona central i zona sud. En la zona nord estaria la 

platja de Terranova, des del començament del terme de Piles fins el Club Nàutic. En 

la zona central estarien les platges de Pau Pi i de l’Aigua Blanca, distingint-se 

aquestes com les platges urbanes, amb tots els serveis de què disposen, que 

comprendria des del Club Nàutic fins el riuet dels Gorgs o l’eixida del riu de la 

Gallinera. En la zona sud estarien les platges de Rabdells, de l’Aigua Morta, i de les 

Deveses, des del riu de la Gallinera, fins la nostra fita amb el terme de Dénia, el riu 

del Molinell. El nostre conjunt de les platges necessitava una divisió de forma clara i 

senzilla que es pot anunciar d’una forma més fàcil i assequible per a la informació 

turística, el contingut de les platges i els seus entorns, anunciant així les ofertes 

turístiques que en elles se situen, i els serveis que donen com oferta turística 

complementària, senyalant i anunciant totes les nostres empreses turístiques i els 

serveis complementaris, i indicant les platges adaptades, els càmpings, els hotels, els 

xiringuitos, en cada zona. Serà molt fàcil orientar qualsevol turista que ens visite, i 
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que conega d’una forma més clara arribar a la destinació turística, que està buscant, i 

no haver de donar voltes i voltes fins aconseguir-lo. Oliva, per la seua oferta 

turística és un referent conegut a nivell nacional i internacional; i els càmpings ben 

consolidats, i els hotels, alguns molt importants i altres pujant molt ràpid en el 

mercat turístic, han aconseguit desestacionalitzar el turisme, ofertant el turisme tot 

l’any. És per això que per una bona divulgació de la nostra oferta turística era 

necessària aquesta zonificació, que estic segur que aconseguirà pròximament 

mostrar les nostres platges amb tota la seua riquesa paisatgística i turística. Aquest 

projecte el vam iniciar des del nostre grup polític quan governàvem, però no el vam 

poder portar a cap a causa de la moció de censura. És per això que ens alegrem que 

isca a la llum, per la importància que comporta; i per suposat, el nostre vot serà 

favorable.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer- Aprovar la zonificació geogràfica de les platges en 3 zones de platja: 

 

ZONA NORD 

Des de Riu de Palmera 

(Piles) fins Club Nàutic 

ZONA CENTRAL 

Des de Club Nàutic fins 

Rambla Gallinera 

ZONA SUD 

Des de Riu Bullent fins al 

riu Molinell 

Platja de Terranova Platja de Pau-Pi 

Platja Aigua Blanca 

 

Platja de Rabdells 

Platja Aigua Morta 

Platja Les Deveses 

 

Segon.- Agrupar les platges existents, sense perdre la seua toponímia original de la 

següent manera: 

Platges zona nord 

Platges zona centre 

Platges zona sud. 

 

 

SETÉ. DICTAMEN CI RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ROIG 

URBANA SL, CONTRA L’ACORD DE 29 DE MARÇ DEL 2013. PROGRAMA 

D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 9 TOSSAL GROS. 

 

Vist novament expedient que es tramita per a l’aprovació i adjudicació del Programa 

d’Actuació Integrada del Sector 9 TOSSAL GROS per part de la mercantil ROIG 

URBANA, SL. 

 

RESULTANT.- Que les Bases Particulars per a l’adjudicació del referit Programa 

d’Actuació Integrada, que desenvolupen les Bases Generals Reguladores de la Gestió 

Indirecta aprovades com a Ordenança Municipal pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva el 27 
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de juliol del 2006, van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 

celebrada el 25 de juny del 2009. 

 

RESULTANT.- Que les referides Bases Particulars se sotmeten a informació pública 

per mitjà d’anunci publicat en el DOCV de 10 d’agost del 2009. 

 

RESULTANT.- Que com a conseqüència dels recursos presentats, les Bases Particulars 

van ser modificades per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 

dia 27 de maig del 2010. 

 

CONSIDERANT.- Que amb data 25 de juny del 2010, es va publicar en el Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana núm. 6.297 l’anunci de concurs per a la programació i 

selecció d’urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 9 Tossal Gros, 

presentant-se en les dependències de l’Ajuntament i en la Notaria de D. Vicent Simó 

Sevilla per la mercantil Roig Urbana, SL una proposta de programació, l’Alternativa 

Tècnica de la qual s’integra pel Projecte de Pla Parcial i Projecte d’Urbanització del dit 

Sector. 

 

CONSIDERANT.- Que per mitjà d’anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana núm. 6.484, de 21 de març del 2011, se sotmet l’Alternativa Tècnica a 

informació pública per un termini d’un mes, i es presenten al·legacions. 

 

CONSIDERANT.- Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 

de març del 2012 va adoptar acord d’estimar les al·legacions formulades durant el 

període d’informació publica contra l’Alternativa Tècnica de Programa presentada per 

la mercantil ROIG URBANA, SL i, en conseqüència, desestimar esta Alternativa 

Tècnica d’esta mercantil pels motius que tot seguit es resumixen: 

 No reunir esta Alternativa Tècnica la documentació mínima exigida en l’article 126 

de la LUV. 

 No aportar, com resulta legalment preceptiu, l’Estudi d’Impacte Ambiental i 

l’Estudi Paisatgístic, documents, ambdós, que han de formar part de l’Alternativa 

Tècnica i han de ser sotmesos a informació pública de forma simultània junt amb 

aquell, tal com es disposa en l’article 307 del ROGTU. 

 No justificar esta Alternativa Tècnica el règim i tractament de les preexistències 

edificatòries basant-se en el que disposen els articles 27 al 30 de la Llei Urbanística 

Valenciana la consideració dels quals resulta legalment necessària per a la 

determinació de la superfície real computable i l’Àrea de Repartiment d’esta 

actuació. 

 No tindre la justificació de l’adequació i suficiència dels recursos hídrics. 

 Mancar el Projecte d’Urbanització presentat de documents que es consideren 

essencials com ara l’estudi de trànsit, prevenció de riscos d’inundabilidad, sistema 

d’evacuació d’aigües residuals i sistemes de reutilització de les mateixes. 
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 El Projecte d’Urbanització presentat no té cap documentació que garantisca la 

viabilitat i suficiència de tal subministrament, tant d’energia elèctrica com d’aigua 

potable, per mitjà de l’aportació dels corresponents informes de les empreses 

subministradores. 

 No resoldre el Projecte d’Urbanització el tema de les preexistències de xarxes 

d’instal·lacions de subministrament que alimenten a les edificacions existents i que, 

depenent del seu grau de conservació i capacitat podran determinar una reparació, 

substitució o romandre les mateixes, amb la minoració de costos d’urbanització que 

d’això es pot derivar, així com tampoc establir-se una previsió d’aquells elements de 

la urbanització existents que resulten aprofitables o compatibles amb l’ordenació i 

urbanització proposada. 

 No acreditar-se ni justificar-se l’adequada solvència tècnica i econòmica del 

proponent, en els termes dels articles 122 i 123 de la Llei Urbanística valenciana ni 

justificar-se la constitució de la garantia provisional exigible segons les bases 

particulars d’este programa. 

 No ajustar-se l’alternativa de programa presentada a les determinacions i paràmetres 

urbanístics referits a delimitació i superfície computable i aprofitament tipus que, 

per a este concret sector, es contemplen en el Projecte de revisió i Homologació del 

Pla General, inicialment aprovat per l’Ajuntament d’Oliva. 

 

CONSIDERANT.- Que per l’expressada mercantil, per mitjà d’un escrit de 23 de 

novembre del 2012, es formula Recurs de Reposició contra l’acord de desestimació de 

la seua Alternativa Tècnica, en què s’oposa a tal acord adduint la vulneració del que 

disposen els articles 71 i 76 de la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu Comú, 

manifestant, a més, l’esmena de deficiències per mitjà de la documentació tècnica que 

acompanya al recurs així com justificant l’oportunitat d’aprovar la programació 

presentada. 

 

CONSIDERANT.- Que sobre el contingut del Recurs presentat s’ha emés pels Serveis 

Jurídics del Departament d’Urbanisme, en data 17 de setembre del 2013, informe 

l’extracte del qual és del següent tenor literal: 

 
“INFORME 

PRIMER.- L’esmena de deficiències en una sol·licitud administrativa que es regula, amb 

caràcter general en els articles 71, respecte de la fase d’inici del procediment, i article 76.2n 

respecte de la posterior fase d’instrucció i tràmit, resultarà d’aplicació en el cas que en la 

legislació administrativa de la tramitació dels Programes d’Actuació Integrada no s’especifique 

una regulació especial i concreta referida a la qüestió de l’esmena de defectes formals o 

documentals. 

La regulació continguda en els articles 133 i següents de la Llei Valenciana 16/2005 de 30 de 

desembre no establix un règim específic que contemple la possibilitat i forma de procedir a 

l’esmena documental d’una Alternativa Tècnica de Programa. Sí es regula, en canvi, en l’article 

136.1r la possibilitat de completar o corregir la documentació a què es referix l’article 133, en el 



Pàgina: 40 

termini de 3 dies. Però es tracta de completar o corregir documentació de caràcter o naturalesa 

administrativa, tal com la identificació del proponent i l’acreditació de la seua personalitat 

jurídica, la justificació de la seua solvència tècnica i econòmica, l’acreditació de la constitució 

de les garanties o avals per a concursar, etc. no resultant aplicable a l’esmena o aportació de 

documentació de naturalesa tècnica. 

D’altra banda, les Bases Particulars de Programació que, sobre este concret Programa del Sector 

9 van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de juny del 2009 i, posteriorment, 

modificades en sessió de 27 de maig del 2010, tampoc regulen este concret aspecte de l’esmena 

i aportació de documentació de caràcter tècnic per a la seua incorporació a l’Alternativa 

Tècnica. 

SEGON.- Davant la falta d’expressa regulació legal i reglamentària de la possibilitat de 

completar i aportar documentació de caràcter tècnic en una Alternativa de Programa que, a falta 

de tal documentació s’ha d’entendre com defectuosa, s’ha d’aplicar la normativa administrativa 

de procediment comú, tal com es demanda per part de la mercantil recurrent, i en esta concret 

cas, la regulació continguda en l’article 76.2n de la Llei 30/92: 

1. Els tràmits que hagen de complimentar els interessats hauran de realitzar-se en el termini de 

deu dies a partir de la notificació del corresponent acte, excepte en el cas que en la norma 

corresponent es fixe termini distint. 

2. Quan en qualsevol moment es considere que algun dels actes dels interessats no reunix els 

requisits necessaris, l’administració ho posarà en coneixement del seu autor, concedint-li un 

termini de deu dies per a complir-lo. 

3. Als interessats que no complisquen el que disposen els apartats anteriors, se’ls podrà declarar 

decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent; no obstant això, s’admetrà l’actuació de 

l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produïra abans o dins del dia que es notifique 

la resolució en què es tinga per transcorregut el termini. 

L’Alternativa Tècnica de Programa que va presentar la mercantil ROIG URBANA, SL, en 

notària i en el propi ajuntament, és un document que es presenta en obert i que es presenta, 

precisament, per a poder ser sotmés a informació pública i estudiat, tant pels particulars com pel 

propi ajuntament.  

Tal Alternativa Tècnica hi ha constància que, almenys des del mes de març del 2011 consta en 

l’Ajuntament, i les suposades deficiències documentals de la mateixa han de ser conegudes, 

màximament quan també són al·legades pels interessats en els escrits d’al·legacions que es van 

presentar en el mes d’abril del 2011 i el contingut del qual va ser informat tant tècnica com 

jurídicament pel propi ajuntament. 

En este sentit, i sent l’acord municipal objecte de la present impugnació de data 29 de març del 

2012, ha hagut temps més que raonable perquè l’ajuntament haguera pogut donar a l’interessat 

un termini d’esmena, tan sols el tan reduït termini de deu dies, amb la qual cosa hauria complit 

este tràmit a què, a falta de regulació específica en la normativa urbanística, resulta d’aplicació 

des del punt de vista del procediment administratiu, amb la qual cosa no li manca fonament la 

pretensió de l’interessat que se li ha causat una situació d’indefensió, per no poder aportar la 

documentació tècnica que s’entén preceptiva o, alternativament, poder al·legar la innecessarietat 

de tal documentació. 

TERCER.- Òbviament la posició de l’ajuntament, com a administració pública titular de la 

potestat publica de planejament i ordenació del territori, quant a la protecció de les garanties 

legals en la tramitació de l’expedient, ha de mantindre’s equidistant entre l’aspirant a agent 

urbanitzador i els propietaris, de manera que el reconeixement a favor de l’aspirant a 
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urbanitzador del seu dret a poder obtindre un termini d’esmena de deficiències i aportació de 

documentació no pot, de cap manera, anar en detriment del dret dels propietaris a conéixer el 

contingut d’estos documents i poder al·legar sobre els mateixos, perquè, cas contrari, serien els 

propietaris els que legítimament podrien argumentar que amb això se’ls situa en un patent estat 

d’indefensió. 

En conseqüència, aquella documentació tècnica que ha de formar part de l’Alternativa Tècnica o 

ha de ser, per qualsevol norma, posada en coneixement general i sotmesa a informació pública, i 

que l’aspirant a urbanitzador ha aportat junt amb el document de recurs, ha de ser sotmesa a un 

nou tràmit d’informació pública addicional, per període de vint dies hàbils. Concretament 

procediria obrir este nou període d’informació pública per a: 

- ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

- ESTUDI DE PAISATGE 

- ESTUDI DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

Igualment se sotmetran a informació pública, com a ADDENDES del Projecte d’Urbanització, 

els documents següents: 

- SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I DEPURACIÓ 

- ESTUDI DE LA COMPATIBILITAT I ESTAT DE LES XARXES DE 

SUBMINISTRAMENTS PREEXISTENTS. 

L’aspirant a Agent Urbanitzador disposarà d’un termini de deu dies hàbils, a partir del següent 

al de notificació de l’acord que s’adopte per a la resolució del recurs presentat, per a mantindre 

la documentació ja presentada, ampliar-la o modificar-la de cara al seu sotmetiment a la 

indicada informació pública addicional, podent presentar les indicades ADDENDES al Projecte 

d’Urbanització o, alternativament, presentar un projecte d’urbanització refós que contemple els 

referits estudis. 

QUART.- La documentació aportada referida a : 

Informe sobre els recursos hídrics 

- Informe disponibilitat de subministrament elèctric 

- Justificació de la solvència Tècnica 

- Justificació de la solvència econòmica 

Esta documentació justificativa s’ajusta a les previsions contingudes en els articles 122 i 123 de 

la Llei 16/2005 i article 19 de la Llei 2/2004 de 30 de juny i la mateixa no se sotmetrà de forma 

expressa a informació pública, encara que podrà ser examinada, com a part integrant de 

l’Alternativa Tècnica i de l’expedient i podran formular-se les al·legacions o observacions que 

es tinguen per convenients. 

QUINT.- La falta de proposta de terminis concrets per al desenvolupament de l’actuació 

integrada que es regula en l’article 126 e) de la Llei 16/2005, contràriament a allò que s’ha 

acordat per l’ajuntament, no pot ser considerada com una deficiència documental o formal de 

l’Alternativa Tècnica ja que, cas de no proposar-se un calendari concret de terminis d’execució 

de la urbanització i de l’edificació s’estarà al compliment dels terminis mínims que s’assenyalen 

en les Bases Particulars de Programació. 

SISÉ.- La proposta d’objectius complementaris es regula en l’article 124.2n de la Llei 16/2005: 

El programa podrà incloure, si és procedent, altres objectius complementaris el cost del qual 

siga assumit per l’urbanitzador sense repercutir-lo als propietaris de terrenys afectats, com ara la 

realització, baix condicions i terminis específics, d’obres particulars que tinguen especial interés 

social, o la implantació d’instal·lacions recreatives o esportives privades, o d’obres públiques 

accessòries susceptibles de concessió i que, per raons tècniques, hagen d’executar-se junt amb 
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les principals del programa, o l’execució de programes de restauració paisatgística o d’imatge 

urbana dins de l’àmbit del programa, d’acord amb les directrius establertes en la Llei 4/2004, de 

30 de juny, d’ordenació del territori i protecció del paisatge. L’edificació dels terrenys propietat 

de l’urbanitzador o d’altres propietaris adherits a la seua iniciativa en terminis més breus que els 

establerts pel programa amb caràcter general es considera sempre objectiu complementari del 

programa. 

Es tracta de l’assumpció, per part de l’aspirant a urbanitzador, de millores que excedixen dels 

objectius mínims legals i que no es repercutiran en els propietaris de l’actuació. No és, per tant, 

un document exigible ni pot fonamentar una denegació o desestimació de l’Alternativa Tècnica 

que no continga estos objectius complementaris, havent de limitar-se l’Ajuntament a no valorar 

estos extrems per aplicació de les Bases Particulars. No obstant això, i sent el recurrent un 

proponent o aspirant únic en el concurs convocat, res impedirà que, dins del termini d’esmena 

que se li conferisca, puga proposar algun dels objectius complementaris com a millores oferides. 

SETÉ.- El recurrent manifesta que es fa innecessari, per la mateixa naturalesa i topografia del 

terreny (en la vessant d’una muntanya) un estudi d’inundabilidad per a este Sector. És evident 

que el Sector 9 no es troba afectat per risc d’inundabilidad, no obstant sí es fa necessari, a juí de 

qui subscriu, que es presente un Estudi que justifique, més que la inundabilidad, l’adequada 

evacuació d’aigües pluvials tenint en compte els pendents i els sistemes d’evacuació que 

pretenguen aplicar-se, per a garantir que no es formaran acumulacions o embassaments d’aigua 

de pluja. 

VUITÉ.- Si no es planteja per l’aspirant a urbanitzador la necessitat eliminar o eradicar 

construccions i instal·lacions es fa innecessari la formulació d’un Inventari Preliminar, per la 

qual cosa la manifestació i compromís formal en este sentit ha de tindre’s com a garantia 

suficient sobre este concret extrem. 

NOVÉ.- Un altre dels motius en què es va sustentar l’acord municipal, ara recorregut, va ser el 

de la compatibilitat del model de planejament proposat pel recurrent. En síntesi s’adduí que 

l’Alternativa Tècnica sotmesa a informació pública no s’ajustava, en determinats paràmetres 

importants, a les previsions que per a este Sector 9 s’arrepleguen en l’acord d’aprovació 

provisional del vigent PGOU. 

Concretament existia una divergència en els següents paràmetres urbanístics: 

 La superfície del Sector 9 es determina en l’Alternativa Tècnica de la mercantil ROIG 

URBANA,SL en 223.000’00 metres quadrats mentre que en la fitxa de planejament de la 

Revisió de PGOU s’establix en 215.631’20 metres quadrats. 

 La superfície computable del Sector 9 es determina en l’Alternativa Tècnica de la mercantil 

ROIG URBANA,SL en 217.328’00 metres quadrats mentre que en la fitxa de planejament 

de la Revisió de PGOU s’establix en 202.298’00 metres quadrats. 

 L’edificabilitat global del Sector 9 es determina en l’Alternativa Tècnica de la mercantil 

ROIG URBANA,SL en 32.599’20 metres quadrats/sostre mentre que en la fitxa de 

planejament de la Revisió de PGOU s’establix en 30.344’73 metres quadrats/sostre. 

 La densitat s’establix en 8 vivendes/Hectàrea en l’Alternativa Tècnica de la mercantil ROIG 

URBANA,SL mentre que en la fitxa de planejament de la Revisió de PGOU s’establix en 

14’98 vivendes /hectàrea. 

Estes divergències, en quant que afecten determinacions pròpies de l’ordenació estructural, 

dimensions del Sector, aprofitament i edificabilitat, són importants, però cal considerar que 

l’aspirant a urbanitzador va formular la seua proposta de Programació l’any 2010, amb 

anterioritat al fet que l’Ajuntament aprovara provisionalment la revisió del seu planejament 
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general, a l’abril de l’any 2011, i que les concretes determinacions de la fitxa de planejament 

que s’incorporen a l’Alternativa Tècnica complixen, de forma escrupolosa, amb les previsions 

del PGOU vigent i les pròpies de les Bases Particulars de Programació, per la qual cosa resulta, 

almenys, incongruent, que l’Ajuntament argumente esta discordança o divergència per a 

fonamentar, entre altres extrems, la desestimació de l’Alternativa Tècnica. 

Si l’Ajuntament manté la seua proposta inicial que la programació d’este Sector s’ajuste, no al 

vigent Pla General, sinó al provisionalment revisat, exigirà a l’aspirant a urbanitzador que 

formule i aporte a l’Ajuntament un Projecte d’Homologació Sectorial Modificatiu, que 

contemple les previsions, quant als indicats paràmetres urbanístics de la revisió del PGOU i que, 

òbviament, seria aprovat, si és el cas, per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

DESÉ.- Finalment el recurrent, en suport de la seua pretensió, argumenta l’oportunitat de 

l’aprovació de la programació del Sector 9, per a intentar resoldre la problemàtica que, en 

l’actualitat, planteja l’actual estat d’esta urbanització i intentar en la mesura que es puga evitar 

els perjudicis que, amb l’actual situació, es causa a aquells propietaris de terrenys no edificats, 

enfront de les posicions immobilistes d’aquells que han edificat els seus terrenys. 

Estes observacions, encara que pogueren resultar encertades, en major o menor mesura, no 

deixen de ser opinions particulars de l’aspirant a agent urbanitzador i que entren de ple dins de 

les potestats públiques de planejament que ostenta l’ajuntament que, en definitiva apreciarà 

l’oportunitat de programar este o qualsevol altre sector previst en el PGOU, encara que ha de 

manifestar-se que la proposta d’aprovar el programa i de diferir la concreta i efectiva execució 

de les obres d’urbanització (motivada per l’actual situació socioeconòmica que es travessa a 

nivell general) és una possibilitat actualment contemplada per la Disposició Transitòria Primera 

de la Llei 1/2012 de 10 de maig i que ja s’ha aplicat a altres sectors d’este Municipi. 

Per l’anteriorment exposat, i a manera de CONCLUSIONS del present informe, es formulen les 

següents: 

 

PRIMERA.- Procedix estimar parcialment el Recurs de Reposició interposat per la mercantil 

ROIG URBANA, SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març del 2012, per 

incompliment del tràmit previst en els articles 71 i 76.2n de la Llei 30/1992 de Procediment 

Administratiu Comú. 

 

SEGONA.- Conseqüentment procedix l’adopció, per part de l’Ajuntament Ple dels següents 

acords: 

1r.- Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març del 2012. 

2n.- Concedir a la mercantil ROIG URBANA, SL un termini de deu dies hàbils, comptats a 

partir del següent al de notificació del present acord, perquè, en tràmit d’esmena de deficiències 

de l’Alternativa Tècnica presentada per a la programació del Sector 9 “TOSSAL GROS”, 

present en l’ajuntament la documentació següent: 

SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I DEPURACIÓ 

ESTUDI DE LA COMPATIBILITAT I ESTAT DE LES XARXES DE 

SUBMINISTRAMENTS PREEXISTENTS. 

ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL SECTOR (Amb el contingut mínim assenyalat en el punt 

cinqué del present informe) 

3r.- Dins de l’indicat termini de deu dies la mercantil interessada haurà d’aportar a l’Ajuntament 

un PROJECTE D’HOMOLOGACIÓ SECTORIAL MODIFICATIVA del Sector 9 que 

continga la justificació d’adequar-se la programació presentada a les previsions de la Llei 
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16/2005 de 30 de desembre i justifique l’adequació dels paràmetres urbanístics de naturalesa 

estructural previstos en la seua Alternativa Tècnica als previstos en la fitxa de planejament del 

Sector 9 que s’incorpora a l’acord d’aprovació inicial del projecte de revisió i homologació del 

vigent Pla General d’Ordenació Urbana, provisionalment aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 28 

d’abril del 2011. 

4t.- Tota la documentació relacionada en els punts 2n i 3r anteriors, se sotmetrà a informació 

pública, per període de vint dies naturals, per mitjà d’anunci en el DOCV i periòdic de difusió 

local, a més de notificar individualitzadament als propietaris del Sector. 

5é.- Una vegada complit este tràmit d’informació pública addicional, l’expressada 

documentació tècnica, junt amb les al·legacions que es presenten se sotmetran al preceptiu 

informe tècnic i jurídic, disposant-se l’obertura de la proposició jurídica econòmica que, en el 

seu moment, no va ser oberta com a conseqüència de l’al·ludit acord de 28 d’abril del 2011.  

L’aspirant a Agent Urbanitzador si, com a conseqüència de la documentació que ha d’aportar i 

de l’adequació dels paràmetres urbanístics que li és imposada pel propi ajuntament, considera 

que la proposta jurídica econòmica inicial no resulta viable, podrà, complint sempre les 

previsions de les Bases Particulars, presentar una Proposició Jurídica Econòmica alternativa en 

substitució de la primitiva, havent de justificar adequada i suficientment tal substitució. 

6é.- De conformitat amb el que disposa l’article 136 del Decret 67/2006 de 12 de maig, i en acte 

públic que s’anunciarà en el Tauler d’edictes de l’ajuntament, es procedirà a l’obertura de la 

Proposició Juridica Econòmica, concedint-se un termini de deu dies perquè els interessats i 

propietaris puguen examinar-la i formular al·legacions. 

7é.- A la vista de l’anterior tramitació, el Ple de l’Ajuntament, basant-se en els informes tècnics 

i jurídics emesos sobre l’Alternativa Tècnica i la Proposició Jurídica Econòmica adoptarà els 

acords procedents amb vista a la desestimació o aprovació, amb caràcter provisional, de 

l’Alternativa Tècnica i la designació, igualment provisional, de l’Agent Urbanitzador, fins a 

l’aprovació definitiva del Projecte d’Homologació Sectorial per part de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme i a resultes del sentit de tal resolució.” 

 

Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produïxen les que a continuació 

s’indiquen: 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Voldríem afegir a aquest dictamen un punt sisé, que diu 

“Donar compte als interessats en el procediment, als propietaris de terrenys afectats 

pel Programa d’Actuació Integrada, a l’objecte que formulen les al·legacions que 

consideren necessàries respecte del recurs i resolució proposada, complint allò 

previst en l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.” Miren, el 

motiu de l’esmena és per considerar que ha d’haver enteniment entre les parts. 

Necessitem que els propietaris, els propietaris necessiten formes en condicions 

acceptables als afectats i al temps que estem. els propietaris ens han comunicat que 

ja van presentar al·legacions a la notaria que no han estat contestades. No sabem si 

han estat enviades i han arribat ací. I el que tenim clar és que no volem un altre 

desastre a Oliva, que s’inicie, s’aparque i explote a la fi. Miren, Roig Urbana compta 

amb la majoria de terrenys, però des d’ací també se li ha anat complicant, fa molts 
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anys ja, i posant entrebancs, per exemple en el tema del clavegueram. En la mateixa 

època van arrancar altres urbanitzacions, com la de Moraira, Montesolana, 

Pedreguer, Monte Pego, La Font, Xàbia; totes aquestes estan acabades amb bona 

voluntat i amb l’ajuda dels respectius ajuntaments, facilitant les coses; i amb aquesta 

esmena, el Partit Popular, el que pretenem és que els propietaris afectats puguen 

tindre veu i es puga donar tràmit d’audiència.” 

 

 Sr. alcalde: “Per favor, els demane al públic que s’abstinguen de fer manifestacions 

o aplaudiments. Els recorde que no és procedent.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “No hi ha cap problema per incloure l’esmena. De fet en la meua 

intervenció ja vaig explicar que això està previst en una part de la tramitació; però 

donarem dos períodes de tràmit d’audiència, la qual cosa no suposa cap problema; al 

contrari, major transparència en el procediment. No hi ha cap problema.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que a mi també em sembla correcte tot allò 

que ajude a donar més claredat en qualsevol tramitació, sempre és benvinguda 

qualsevol proposta. En aquest cas, com ja ha dit el regidor d’Urbanisme, ja es 

comtemplava aqueixa possibilitat, i per tant no és cap novetat, però bé, si s’ha de 

plasmar per segona vegada, que es plasme per escrit i ja està, no passa res. I 

efectivament és el que es pretén, una urbanització que ja porta molts anys 

arrossegant-se i no ha arribat a bon port. Esperem que ara, després dels requeriments 

que s’han fet de nou, al mateix agent urbanitzador, que a la fi aporte la 

documentació necessària i les garanties necessàries perquè efectivament els veïns, o 

propietaris d’aqueixa urbanització, que no es vegen en cap contratemps, i per tant 

puga prosperar de la millor forma possible per a tots; sobretot per als mateixos 

propietaris. Per tant, com he dot, tot allò que vinga a incidir en la millora, en la 

transparència i en l’agilització de tot el tràmit, benvingut siga; i en aquest cas, 

esperem que aquesta vegada efectivament siga, per dir-ho de forma senzilla i plana, 

vaja de bo, i a la fi açò prospere en el sentit de la paraula per a propietaris i per a 

tots, per a l’ajuntament també, que a la fi una mala tramitació porta conseqüències 

que tots sabem, i no voldríem arribar a qualsevol inclemència o contingència per una 

falta administrativa, i que a la fi tinguérem problemes. Però bé, jo crec que està ben 

encaminat i per tant els propietaris poden estar tranquils que aquesta vegada 

l’ajuntament vetlarà per l’interés dels propietaris i que a la fi la zona acabe 

urbanitzant-se amb totes les garanties.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que Projecte Oliva recolzem l’esmena. 

Considerem que hi ha mecanismes suficients per garantir els drets dels ciutadans, 

però bé, considerem que si més sucre més dolç, i no hi ha cap problema a 

incorporar-la. Per tant tindrà el nostre suport.” 
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 Sr. Fuster Mestre: “A mi m’agradaria dir, en un resum molt breu, dir que ací el que 

va passar és que després de l’acord plenari de 29 de març de 2012, d’acceptació de 

les al·legacions dels propietaris i desestimació de l’Alternativa Tècnica presentada 

per la urbanitzadora, per falta de documentació, no es va notificar als propietaris de 

les parcel·les, i tampoc els va donar els deu dies preceptius perquè l’agent 

urbanitzador puguera fer arribar a l’ajuntament la documentació que se li demanava. 

Tot això ens ha portat a aquest nou acord, del qual parlem hui en aquest plenari, i 

nosaltres, el nostre grup, no té en absolut cap problema d’acceptar l’esmena que ha 

presentat el Partit Popular, i per tant votarem que sí.” 

 

 Sr. alcalde: “Els recorde que el debat del punt ve a posteriori. Ara estem debatent 

l’esmena i crec que tots els portaveus s’han manifestat favorablement i el que toca 

és votar-la. Si ho consideren oportú, amb l’esmena incorporada, en cas de votar-se 

favorable, entrem ja al fons del punt.” 

 

Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 23 

d’octubre del 2013, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre l’assumpte de 

l’epígraf. 

 

Sotmesa a votació l’esmena presentada per la Regidora Mª. Consuelo Escrivá Herraiz, 

com a Portaveu del Grup Municipal Partit Popular, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, 

acorda acceptar-la i en conseqüència s’incorpora al dictamen de la Comissió 

Informativa. 

 

Obert novament el torn d’intervencions es produixen les següents: 

 

 Sr. Canet Llidó: “Com s’ha dit, en la sessió plenària de 29 de març de 2012, es va 

adoptar acord d’estimar les al·legacions formulades contra l’Alternativa Tècnica de 

Programa presentada per la mercantil Roig Urbana; i paral·lelament es va prendre 

l’acord de desestimar l’esmentada Alternativa Tècnica. Aquesta decisió es basava, 

principalment, en el fet que l’Alternativa Tècnica esmentada no reunia la 

documentació reglamentària. Contra aquesta decisió plenària de desestimació de 

l’Alternativa Tècnica, l’aspirant a agent urbanitzador, la mercantil Roig Urbana, va 

presentar recurs de reposició adduint vulneració del que disposen els articles 71 i 76 

de la Llei 30/1992, de Procediment Administratiu Comú, relatius a l’esmena de 

deficiències en una sol·licitud administrativa, com és el cas que ens ocupa; ja que 

les bases particulars de programació d’aquest sector 9 Tossal Gros, aprovades 

definitivament el 27 de maig de 2010 no regulaven aquest aspecte d’esmena i 

aportació de documentació de caràcter tècnic per a la seua incorporació a 

l’Alternativa Tècnica, certament és d’aplicació la normativa administrativa de 

procediment comú, tal com argumentava la mercantil en el seu recurs. Bàsicament 

cal atendre al que disposa l’article 76.2, abans esmentat, que diu literalment “”Quan, 
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en qualsevol moment, es considere que algun dels actes dels interessats no 

reuneixen els requisits necessaris, l’administració ho posarà en coneixement del seu 

autor, i li concedirà un termini de deu dies per a acomplir-ho.” Per tant, amb el 

present acord, se li reconeix a l’aspirant a agent urbanitzador el seu dret a obtindre 

un termini d’esmena de deficiències i aportació de la documentació requerida. Per la 

qual cosa, les propostes d’acord que ara es presenten van en el sentit de deixar sense 

efecte l’acord de Ple de 29 de març de 2012, i concedir a la mercantil un termini de 

deu dies hàbils per tal que presente la documentació que esmene les deficiències de 

la seua Alternativa Tècnica lliurada. Aquestes són, Sistema d’evacuació d’aigües 

residuals i depuració, estudi de compatibilitat i estat de les xarxes de 

subministrament preexistents, estudi d’inundabilitat del sector, així com un projecte 

d’homologació sectorial modificativa del Sector 9, tot adequant els paràmetres 

urbanístics de naturalesa estructural de la seua alternativa, als previstos en el 

projecte d’homologació i revisió del vigent Pla General d’Ordenació Urbana. Una 

vegada que l’aspirant a agent urbanitzador lliure aquesta documentació requerida, 

procedirà donar a conéixer als propietaris de sòl el seu contingut; ara ho farem dues 

vegades, però ja estava previst en la tramitació; tot sotmetent l’esmentada 

documentació, una vegada presentada, a un nou període de tràmit d’audiència i 

exposició pública, per un període de vint dies hàbils. Recorde que ara hi haurà dos 

períodes d’exposició pública. I acabe recordant un aspecte important del present 

procediment urbanístic. Serà una vegada requerida l’esmena de documentació, 

presentada aquesta, i sotmesa a un període addicional d’exposició pública, quan el 

Ple de l’Ajuntament haurà de pronunciar-se sobre l’execució o paralització del 

Programa presentat. En aqueix moment, i no ara.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no repetiré el que he dit; valga la intervenció que he fet 

abans, que ho hauria d’haver dit ara. Però efectivament el que es tracta és això, de 

donar garanties absolutes que aquest projecte, en cas que prospere, que prospere 

amb totes les garanties del món, i per tant del que es tracta és d’això, que a la fi 

ningú es veja perjudicat; i en aquest sentit s’han de donar les passes que cal, que 

administrativa i jurídicament corresponguen. I per tant el que s’està fent en aquest 

moment és això.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que de la forma que estava plantejat 

l’acord del plenari passat, enteníem que era inviable donar-li llum a aquesta 

alternativa, per tota la documentació que faltava. El fet que hi haguera un defecte de 

procediment, entenem que ara s’esmenarà, i per tant entenem que és la normalitat; i 

l’esmena, com hem dit anteriorment, duplicarà aqueixa garantia als ciutadans si la 

consideren correcta. Per tant, li donarem el sí.” 

 

 Sr. Fuster Mestre: “Molt breu. Per no ser una vegada més reiteratius en aquest 

punt, on el nostre grup donarà, com no podia ser d’altra forma, suport, ja que és 
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preceptiu la regularització administrativa per poder portar endavant tot allò que es 

requereix en aquest moment des del Departament d’Urbanisme.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Només dir que aqueix defecte de no haver continuar la 

tramitació, segons ens han dit els tècnics, va ser causa que en aqueix tems va estar la 

moció de censura; uns entraven, altres eixien, i la veritat és que els tècnics mateix 

estaven rebolicats.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “En realitat va ser del 29 de març, fins el mes de setembre que 

se’ls va notificar; va passar mig any; crec que va haver temps més que suficient per 

a procedir a la notificació.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

 

Primer.- Estimar parcialment el Recurs de Reposició interposat per la mercantil ROIG 

URBANA, SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març del 2012, per 

incompliment del tràmit previst en els articles 71 i 76.2n de la Llei 30/1992 de 

Procediment Administratiu Comú, per les raons que figuren en l’informe jurídic emés, i, 

en conseqüència revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 

de març del 2012. 

 

Segon.- Concedir a la mercantil ROIG URBANA, SL un termini de deu dies hàbils, 

comptats a partir del següent al de notificació del present acord, perquè, en tràmit 

d’esmena de deficiències de l’Alternativa Tècnica presentada per a la programació del 

Sector 9 “TOSSAL GROS”, presente en l’Ajuntament la documentació següent: 

SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I DEPURACIÓ 

ESTUDI DE LA COMPATIBILITAT I ESTAT DE LES XARXES DE 

SUBMINISTRAMENTS PREEXISTENTS. 

ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL SECTOR (Amb el contingut mínim assenyalat en 

el punt Quint del present informe) 

 

Tercer.- Requerir a la mercantil interessada perquè, dins de l’indicat termini de deu 

dies, haurà d’aportar a l’Ajuntament un PROJECTE D’HOMOLOGACIÓ 

SECTORIAL MODIFICATIVA del Sector 9 que continga la justificació d’adequar-se 

la programació presentada a les previsions de la Llei 16/2005 de 30 de desembre i 

justifique l’adequació dels paràmetres urbanístics de naturalesa estructural previstos en 

la seua Alternativa Tècnica als previstos en la fitxa de planejament del Sector 9 que 

s’incorpora a l’acord d’aprovació inicial del projecte de revisió i homologació del vigent 

Pla General d’Ordenació Urbana, provisionalment aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 28 

d’abril del 2011. 
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Quart.- Notificar el present acord a la mercantil Roig Urbana, SL, amb expressió dels 

recursos que legalment corresponguen. 

 

Cinqué.- Traslladar del present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 

efectes oportuns. 

 

Sisé.- “Donar compte als interessats en el procediment, als propietaris de terrenys 

afectats pel Programa d’Actuació Integrada, a fi de que formulen totes les al·legacions 

que consideren necessàries respecte del recurs i resolució proposada, complint el que 

preveu l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions Públiques i del procediment administratiu comú.” 

 

 

VUITÉ. DICTAMEN CI SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ARTICLE 151 DE LES NNUU DEL VIGENT PGOU. 
 

Informats de la proposta de modificació puntual de l’article 151 de les NNUU del 

vigent Pla General d’Ordenació Urbana, subscrita per la Regidoria delegada 

d’Urbanisme, de data 6 d’octubre del 2013. 

  

L’article 151 de les Normes Urbanístiques, referit a les condicions de l’edificació en la 

zonificació del sòl urbà “Zona Residencial Aïllada Poblat Marítim” del vigent Pla 

General té la redacció següent: 

 

1. S’apliquen de les edificacions de la Secció 2a del capítol II d’este títol. 

 

2. Les edificacions de vivenda compliran les condicions d’habitabilitat de la 

Secció 3a del capítol II d’este títol, les condicions generals dels serveis i 

instal·lacions de la Secció 4a del mateix capítol i títol i, si és el cas, les 

condicions generals dels elements comuns de la Secció 5a del mateix capítol i 

títol. 

 

3. Les edificacions compliran el que establix la Secció 7a del capítol II d’este títol 

quant a condicions particulars de l’edificació aïllada referides a: mesurament de 

l’altura edificable, definició de separació mínima a límits, tancaments de 

parcel·la, volades, edificabilitat i edificacions auxiliars. 

 

4. Parcel·la mínima edificable. 

Es definix com aquella superfície de sòl que complint els requisits de l’Art. 82 

de la Llei del Sòl, tinga l’extensió necessària que permeta l’edificació en funció 

dels usos assignats pel Pla. 
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5. Altura màxima edificable i nombre màxim de plantes. 

Subzona A: L’altura màxima edificable serà de 9,00 m corresponent a 3 plantes. 

Subzona B: L’altura màxima edificable serà de 12,00 m corresponent a 4 

plantes. 

Excepcions: Les illes núm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, l’altura màxima serà de 6,50 

m corresponent a 2 plantes. 

 

6. Edificabilitat màxima neta sobre parcel·la. L’índex d’edificabilitat neta sobre 

parcel·la serà d’1,30 m2/m2 per a ambdós subzones. 

 

7. Separació mínima a límits. La separació mínima a límits serà de tres metres. 

Respecte a la separació al front de parcel·la s’ajustarà al que disposa l’apartat 

següent, sobre alineacions de l’edificació. 

En els casos d’ampliació d’edificis existents podran mantindre’s les separacions 

existents, iguals o superiors a dos metres, o inferiors si concorre consentiment 

exprés del limítrof afectat. 

 

8. Alineacions de l’edificació. Les alineacions de l’edificació se situen a 4,00 

metres de l’alineació oficial exterior paral·lelament a ella. Per davant de 

l’alineació de l’edificació es permet un cos volat de 2,50 m de profunditat obert 

en tots els seus costats longitudinals i transversals. 

En els casos d’ampliació d’edificis existents, quan l’alineació de l’edificació 

estiga situada a una distància inferior a quatre metres respecte de l’alineació 

oficial exterior, la part que s’amplie haurà de reunir les condicions expressades 

en el paràgraf anterior. 

 

Es dóna la circumstància que, determinades parcel·les incloses en esta zonificació, per 

les seues reduïdes dimensions, es veuen en la impossibilitat de complir la norma 

general, de manera que es veuen perjudicades per no tindre possibilitat d’esgotar 

l’aprofitament que els reconeix el vigent planejament. Per a donar solució a estos casos 

es proposa la modificació d’esta norma per a poder excepcionar l’aplicació general de la 

mateixa en aquells casos en què s’acredite, de forma indubtable i fefaent, la 

impossibilitat d’esgotar la seua edificabilitat. 

 

D’altra banda cal recordar que durant la fase de tramitació i informació pública de la 

proposta de revisió i homologació del Pla General, ja es va plantejar esta mateixa 

qüestió, i tals al·legacions van ser informades i arreplegues de manera favorable en 

l’acord municipal de data 28 d’abril del 2011, en el sentit que és possible realitzar una 

identificació dels solars en què concorren estes circumstàncies (aquells de reduïdes 

dimensions i pocs metres de datada a via pública) i modificar la normativa de manera 

que tals solars puguen ser edificables i complisquen amb les normes d’habitabilitat. 
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La present proposta es presenta, per tant, com una forma de fer complir l’esmentat acord 

municipal. 

 

En este sentit es proposa addicionar a l’article 151 un nou apartat, el 9, amb la redacció 

següent: 

 

9.- En els casos en què es demostre fefaentment la impossibilitat de materialitzar 

racionalment l’edificabilitat neta permesa en una parcel·la determinada, les separacions 

mínimes a fronts (no així els límits) de parcel·la podran proposar-se inferiors a les 

permeses amb caràcter general, de manera que vagen disminuint-se gradualment fins a 

aconseguir l’edificabilitat màxima permesa.  

 

L’esmentada proposta justificarà que tendix a crear el menor impacte possible sobre 

l’entorn immediat i les edificacions veïnes. Per a això es presentarà una proposta de 

reordenació de volums resultants de l’edificació amb el contingut mínim d’un estudi de 

detall. La proposta serà sotmesa a informació pública, notificant-se als particulars 

afectats, perquè puguen presentar-se al·legacions, a resultes de les quals es procedirà a 

la seua acceptació, modificació o denegació corresponent.  

 

S’entén per materialització racional de l’edificabilitat aquella que presente un 

percentatge màxim del 15% en terrasses cobertes. 

 

S’entén per particulars afectats aquells les parcel·les dels quals es troben, totalment o 

parcialment, dins d’un cercle de 50 metres de diàmetre amb centre en qualsevol punt 

situat en la projecció horitzontal de l’edificació proposada.  

 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de 15 de maig del 2013, així com l’informe 

jurídic emés pel TAG d’Urbanisme, de 30 de setembre del 2013, que es troben en poder 

de l’expedient, favorables a la modificació puntual de l’article 151 de les Normes 

Urbanístiques.  

 

Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 23 

d’octubre del 2013, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre la modificació 

puntual de l’article 151 de les Normes Urbanístiques. 

 

Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produïxen les que a continuació 

s’indiquen: 

 

 Sr. Canet Llidó: “El punt que ara es presenta per al seu debat i votació, és una 

modificació puntual de les Normes Urbanístiques del nostre Pla General 

d’Ordenació Urbana: Concretament una ampliació de l’article 151, que fa referència 

a les condicions d’edificació en la zonificació del sòl urbà denominat zona 
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residencial aïllada poblat marítim. Bàsicament la proposta consisteix a fer excepció 

de l’aplicació general de la normativa pel que fa a la distància a fites i fronts de 

parcel·les en els casos que es demostre la impossibilitat d’esgotar, de manera 

racional, la màxima edificabilitat neta assignada a una parcel·la determinada. 

Aquesta situació ve donada per la dinàmica seguida en l’obertura dels carrers en el 

nucli tradicional de la nostra platja, que es va realitzar mitjançant expropiacions, i 

sense atendre principis actuals d’equidistribució de beneficis i càrregues. D’aquesta 

forma, algunes parcel·les van quedar en una situació irregular, ja que si bé se’ls 

assignava una edificabilitat neta, les condicions de l’edificació que la normativa els 

imposava, bàsicament distància a fites, feia impossible materialitzar la superfície a 

la qual tenien dret. Per tant, l’objectiu de la proposta que ara ve a plenari, no és altra 

que els propietaris afectats puguen fer efectiva la materialització de l’aprofitament 

urbanístic que el vigent Pla General d’Ordenació Urbana els assigna, de forma 

plenament justificada i sense causar perjudicis als confrontants. Concretament es 

proposa afegir un apartat, el núm. 9, al cos de l’esmentat article 151, que diu així 

“En els casos en què es demostre fefaentment la impossibilitat de materialitzar 

racionalment l’edificabilitat neta permesa en una parcel·la determinada, les 

separacions mínimes a fronts (no així a les fites) de parcel·la podran proposar-se 

inferiors a les permeses amb caràcter general, de forma que vagen disminuint-se 

gradualment fins aconseguir l’edificabilitat màxima permesa. Aquesta proposta 

justificarà que tendeix a crear el menor impacte possible sobre l’entorn immediat i 

les edificacions veïnes. Per a això es presentarà una proposta de reordenació de 

volums resultants de l’edificació amb el contingut mínim d’un estudi de detall. La 

proposta se sotmetrà a informació pública, i es notificarà als particulars afectats, 

perquè puguen presentar al·legacions, a resultes de les quals es procedirà a la seua 

acceptació, modificació o denegació corresponent.” I explica què entén per 

materialització racional i particulars afectats. Finalment, i acabe, una vegada 

aprovada aquesta modificació puntual, i és que és així, se sotmetrà a un període 

d’exposició pública d’un mes; s’informarien les al·legacions presentades, i 

posteriorment tornaria a vindre al Ple per a la seua aprovació definitiva. No cal 

remetre-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme, perquè es tracta d’una 

determinació pròpia de l’ordenació detallada.” 

 

 Sr. Fuster Mestre: “Crec que està prou clar; ja ho ha explicat ben clar el regidor 

d’Urbanisme, i nosaltres hem de dir que segons les gestions que hem fet amb el 

Departament d’Urbanisme, ens han comentat que es tracta d’unes poques parcel·les, 

que per la seua configuració difícil i complicada, per guardar les fites amb les 

parcel·les confrontants, hauran de complir una série de normativa urbanística; i a 

més, hauran de fer una espècie d’estudi de detall de la mateixa parcel·la, que sempre 

haurà de tindre la conformitat dels tècnics del Departament d’Urbanisme. Pot ser 

que siga, pensem, l’única alternativa viable perquè en aquestes parcel·les puga 

construir-se.” 
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 Sra. Escrivá Herraiz: “En la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori es va 

manifestar que la proposta, de la modificació puntual de l’article 151, havia sigut a 

instància d’alguna persona: si s’ha fet a instància o petició d’alguna, o algunes 

persones, ens agradaria haver vist que el dictamen s’iniciara dient “Vist l’escrit 

presentat per, en què sol·licita la modificació.” Segons van manifestar vostés, la 

inicien perquè l’ha sol·licitada algú; per tant, la fan a instància de part. El Grup del 

Partit Popular sol·licitem que es tinga en compte aquest precedent per a futures 

sol·licituds, que es tracten de la mateixa forma, per evitar considerar-se un tracte de 

favor. Seria un precedent administratiu. De totes formes, ens agradaria saber a 

instància de qui, i amb quin registre d’entrada, ja que això és el que es va dir, i no 

tindrem inconvenient de votar-la a favor, Sr. Canet. A més, tinguen en compte que 

el que ací anem a acceptar és un tema molt conflictiu sempre, el problema de les 

fites. I a més, ens agradaria, seria interessant per evitar problemes posteriors i 

majors, que a banda dels estudis dels tècnics hi haguera una aprovació d’acceptació 

per part dels veïns.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Per parts. Certament no és a petició de ningú. Els regidors que 

estem en qualsevol delegació, i els qui no en portem també, estem a la nostra ciutat, 

detectem problemes que hi ha en la nostra ciutat, com abans el de la senyalització, 

són de part d’algú, són de part d’un col·lectiu; hi ha problemes que s’han de 

resoldre. Aquest concretament afecta una série de parcel·les, que algunes han 

manifestat aqueixa inquietud, altres no; però és un problema que s’havia de resoldre, 

i s’ha procurat resoldre. Respecte al fet que diu d’un registre d’entrada, no hi ha cap 

registre d’entrada que ho sol·licite, però si vosté vol tindre coneixement del mateix, 

vosté va signar el 25 de juliol de 2011, una resposta a una al·legació al Pla General 

d’Ordenació Urbana, que té per registre d’eixida el 6.214, referent a una parcel·la 

amb aquestes característiques; i vosté li deia que realment fa falta resoldre aquest 

inconvenient que s’arrossega des de l’any 1982. S’havia de donar una resposta i es 

dóna. Senzilla i planament. I també ha fet referència vosté a la necessitat de 

comunicar-ho als confrontants. Ja ho he dit, està inclós en la mateixa redacció del 

punt nou que s’afegeix a l’article 151. Contindrà el contingut mínim d’un estudi de 

detall, donant tràmit d’audiència als afectats, confrontants principalment, 

evidentment, i altres possibles.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Canet, vosté ho acaba de dir; alguns s’han manifestat i 

alguns no. Jo sóc coneixedora perfectament d’aqueix registre 6.214 a què vosté fa 

referència. Per això seria molt més efectiu, i sabem que detectem; però no és el 

mateix resoldre una zonificació, com vosté ha fet referència, on no s’incompleix cap 

norma, amb aquesta que sí que s’incompleix; i està clar que hem de donar solució, 

però també les coses ben redactades, en el futur poden llegir-se i entendre’s 

perfectament. D’ahí que estava dient-li que no tenim cap inconvenient; jo sóc 
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coneixedora d’això; però hauria el dictamen s’hauria d’haver iniciat amb vist 

l’escrit, teníem un referent, el registre que vosté ha dit, presentat per, que sol·licita. 

Simplement ha sigut aqueixa qüestió. No li res en cara, ni molt menys; tot el 

contrari. Però les coses, ja li dic que en el futur, quan es lligen, si estan totes escrites 

perfectament, s’entendran millor.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Simplement matisar que aquest escrit no forma part d’aquest 

expedient, ni d’aquest moment administratiu. No té res a vore. Però efectivament és 

una demanda que hi ha en la nostra col·lectivitat. I matisar que no s’infringeix cap 

norma. S’exceptua per poder donar compliment a una edificabilitat que el Ple 

General atorga a unes parcel·les determinades.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres que legalment constituïxen la 

corporació, ACORDA: 

 

Primer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, per període d’un mes, en la forma 

que es disposa en l’article 94 en relació amb el 83.2.a) de la Llei 15/2006 de 30 de 

desembre, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 

 

Segon.- Traslladar del present acord al Departament d’Urbanisme, perquè en prenguen 

coneixement i efectes oportuns. 

 

 

NOVÉ.- DICTAMEN CI SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU: 

ARTICLES 275-276-277 I 282-283-284 DE LES NNUU USOS EN SÒL NO 

URBANITZABLE. 

 

Vista la proposta de modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU, 

consistent a substituir l’actual redacció dels articles 275-276-277 i 282-283-284, sobre 

regulació detallada d’usos en Sòl No Urbanitzable, tant el Comú com l’Especialment 

Protegit Agrícola, per la següent: 

 

CAPÍTOL VI. SÒL NO URBANITZABLE COMÚ 

ARTICLE 275 

1.- El Sòl No Urbanitzable Comú (SNUC) es grafia en el Plànol P-1 i P-2 del vigent Pla 

General i, si és el cas, en els corresponents plànols de classificació de sòl de les 

revisions de planejament que s’aproven definitivament. 

 

2.- En el sòl classificat com SNUC es permetran els usos que, amb caràcter general, es 

regulen en la Llei Valenciana 10/2004 de 9 de desembre del Sòl No Urbanitzable i 

article 13 del RDL 2/2008 de 20 de juny. 
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3.- Les construccions en SNUC amb destinació a ormeig agrícola, magatzems, vivendes 

unifamiliars i elements auxiliars i explotacions equines no comercials precisaran de la 

prèvia obtenció de la llicència municipal d’obres, sense perjudici de les autoritzacions 

sectorials i informes que resulten legalment preceptius. 

Els usos regulats i descrits en els articles 24 i 25 de la Llei 10/2004, precisaran la 

tramitació i obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració 

d’Interés Comunitari. 

 

ARTICLE 276. 

1. - Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície igual o 

inferior a 5.000 metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents: 

 

Superfície construïda màxima 12 m2 

Altura màxima 3 metres 

Separació mínima a camins 5 metres 

Separació mínima a límits 2 metres 

Nombre de Plantes 1 

 

2. Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície superior a 

5.000 metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents: 

 

Superfície construïda màxima 16 m2 

Altura màxima 3 metres 

Separació mínima a camins 5 metres 

Separació mínima a límits 2 metres 

Nombre de Plantes 1 

 

ARTICLE 277. 

En SNUC es podran autoritzar construccions amb destinació a magatzem agrícola, a fi 

de guardar maquinària agrícola, adobs i materials propis de l’explotació, sempre que 

s’acredite una superfície mínima de parcel·la de 10.000 metres quadrats. Estes 

construccions compliran les condicions i requisits següents: 

 

Superfície construïda màxima 120 m2 

Altura màxima 5 metres 

Separació mínima a camins 5 metres 

Separació mínima a límits 5 metres 

Nombre de Plantes 1 

Ocupació màxima de parcel·la 0’40% 
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Si en una mateixa parcel·la cadastral de superfície igual o superior a 10.000m2 existiren 

un o més ormeig agrícola, no podrà autoritzar-se la construcció d’un magatzem agrícola 

si, prèviament, no es procedix a la demolició dels dits ormeig agrícola. Igualment, una 

vegada autoritzada la construcció d’un magatzem agrícola no podran autoritzar-se, per a 

la mateixa parcel·la, la construcció d’ormeig agrícola. 

 

ARTICLE 277 BIS A 

En SNUC podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars que se subjectaren 

a les següents condicions i requisits: 

 

Superfície construïda màxima 400 m2 

Altura màxima 7 metres 

Separació mínima a camins 5 metres 

Separació mínima a límits 5 metres 

Nombre de Plantes 2 

Ocupació màxima de parcel·la 2% 

Coeficient edificabilitat 0,02 m2t/m2 

 

Les vivendes unifamiliars únicament podran autoritzar-se en parcel·les cadastrals de 

superfície igual o superior a 10.000 m2. La superfície construïda de 400 m2 es 

considera la màxima autoritzable siga la que siga la dimensió superficial de la parcel·la. 

 

Podran autoritzar-se construccions auxiliars per davall de la rasant, com ara soterranis, 

depuradores, piscines, sent l’ocupació màxima de les mateixes idèntica al de la vivenda 

unifamiliar, per la qual cosa l’ocupació màxima global serà del 4% de la superfície de la 

parcel·la. 

 

ARTICLE 277 BIS B 

1.- En SNUC podrà autoritzar-se la construcció d’instal·lacions equines no comercials, 

entenent per tals aquelles que es regulen en el Decret 119/2010, de 27 d’agost. 

 

2.- En parcel·les cadastrals amb una superfície no superior a 2.500 m2, les instal·lacions 

equines se subjectaren a les següents condicions i característiques constructives: 

La superfície màxima d’ocupació de la parcel·la serà del 2% 

Si es projecta una pista d’entrenament, la superfície màxima d’ocupació de la parcel·la, 

compreses les instal·lacions i la pista, serà del 50%. 

La superfície construïda màxima serà de 50 m2. 

La distància mínima a límits serà de 5 metres 

La distància mínima a camins serà de 5 metres 

L’altura màxima de la instal·lació serà de 3 metres 

El nombre de plantes serà d’1. 
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Les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància mínima de 100 metres de 

qualsevol vivenda, des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació equina. 

Les instal·lacions hauran de complir les condicions sanitàries descrites en els articles 3 i 

4 del Decret 119/2010, de 27 d’agost. 

 

3.- En parcel·les cadastrals amb una superfície superior a 2.500 m2, les instal·lacions 

equines se subjectaran a les condicions i característiques constructives descrites en el 

punt anterior, a excepció de la superfície màxima construïda, que serà de 120 m2. 

 

4.- En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a 10.000m2 podrà 

autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars i instal·lacions equines no 

comercials de xicoteta capacitat. L’ocupació màxima de la parcel·la serà, computant les 

pistes d’entrenament, del 50%. La superfície màxima construïda, compreses les 

instal·lacions i la vivenda, serà de 520 m2. Es permetrà la construcció de magatzems 

coberts sense tancament fins a 50 m2. La resta de paràmetres constructius seran els 

corresponents a cada tipus d’instal·lació segons les presents normes 

 

ARTICLE 277 BIS C 

En parcel·les cadastrals classificades com SNUC de superfície igual o superior a 10.000 

m2 podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars i ormeig agrícola o 

magatzems agrícoles. L’ocupació màxima de la parcel·la, computant totes les 

edificacions, serà del 4%, i la superfície construïda màxima autoritzable, qualsevol que 

siga la dimensió de la parcel·la, serà de 520 m2. La resta de paràmetres constructius 

seran els corresponents a cada tipus d’instal·lació segons les presents normes. 

 

CAPÍTOL VII. SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT 

Secció 4a. Medi natural. Agrícola 

ARTICLE 282. 

1.- El Sòl No Urbanitzable. Medi Natural Agrícola (SNUMNA) es grafia en el Plànol P-

1 i P-2 del vigent Pla General i, si és el cas, en els corresponents plànols de classificació 

de sòl de les revisions de planejament que s’aproven definitivament. 

 

2.- En el sòl classificat com SNUMNA es permetran els usos que, amb caràcter general, 

es regulen en la Llei Valenciana 10/2004 de 9 de desembre del Sòl No Urbanitzable i 

article 13.4 del RDL 2/2008 de 20 de juny. 

 

3.- Les construccions en SNUMNA amb destinació a ormeig agrícola, magatzems, 

vivendes unifamiliars i elements auxiliars i explotacions equines no comercials 

precisaran de la prèvia obtenció de la llicència municipal d’obres, sense perjudici de les 

autoritzacions sectorials i informes que resulten legalment preceptius. 
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Els usos regulats i descrits en l’article 25 de la Llei 10/2004, precisaran la tramitació i 

obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració d’Interés 

Comunitari, sempre que es tracte d’activitats industrials, productives i terciàries 

directament relacionades amb l’explotació, producció i comercialització agropecuària. 

 

Amb caràcter extraordinari en SNUMNA podran autoritzar-se o, si és el cas, legalitzar-

se activitats industrials i terciàries no relacionades directament amb l’explotació, 

producció i comercialització agropecuària, a través de la preceptiva Declaració d’Interés 

Comunitari, en els casos i amb les determinacions regulades en la Disposició Transitòria 

Quinta de la Llei 10/2004 i article 464 del Decret 67/2006 de 12 de maig. 

 

ARTICLE 283 

En SNUMNA es podran autoritzar edificacions destinades a ormeig agrícola, 

magatzems agrícoles i explotacions equines no comercials en els termes i condicions 

que es regulen en els articles 277, 277 BIS A i 277 BIS-B. 

 

ARTICLE 284 

En SNUMNA es podran autoritzar vivendes unifamiliars vinculades a l’explotació 

agrícola, en els termes i condicions que es regulen en l’article 277 BIS-C 

 

A l’efecte de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els 

articles 276, 277, 277 BIS, 277 BIS-B, 277 BIS-C, 282, 283 i 284, no bastarà la simple 

confrontació de les parcel·les cadastrals afectades, precisant-se, amb caràcter previ a 

l’inici de qualsevol tramitació, l’agrupació de les parcel·les afectades i la corresponent 

inscripció registral, la certificació de la qual quedarà incorporada a l’expedient 

administratiu.” 

 

Vistos els informes: el tècnic emés de l’arquitecte municipal de 28 d’octubre del 2013, i 

el jurídic emés pel TAG d’Urbanisme, de 30 de setembre del 2013, que consten a 

l’expedient, favorables a la modificació puntual PGOU: articles 275-276-277 I 282-283-

284 de les Normes Urbanístiques. Usos en sòl no urbanitzable. 

 

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió celebrada el dia 23 

d’octubre de 2013,  ha emès dictamen favorable sobre l’assumpte de l’epígraf. 

 

Resultant, que obert el torn d’intervencions es produïxen les següents: 

 

 Sr. Canet Llidó: “Aquest punt també és una proposta de modificació de les normes 

urbanístiques del nostre Pla General d’Ordenació Urbana; concretament fa 

referència als articles del sòl no urbanitzable comú, el 275, 276, i 277, i als articles 

del sòl no urbanitzable protegit agrícola, 282, 283, i 284. La proposta, que ha estat 

treballant-se durant molt de temps per una comissió integrada per tècnics 
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municipals, tècnics externs que han fet diverses aportacions, i acompanyada pel 

regidor delegat d’Agricultura i per mi mateix, pretén, bàsicament, donar resposta a 

dues demandes regulades en la Llei Valenciana 10/2004, del Sòl no Urbanitzable, i 

que nosaltres no teníem contemplades en la nostra normativa local. Per un costat, la 

figura del magatzem agrícola, que té per objecte guardar maquinària agrícola, adobs, 

materials propis de l’explotació, etc. i requereix d’una construcció de majors 

dimensions que la del tradicional ormeig agrícola, que era l’element ordinari que 

nosaltres contemplàvem fins ara. I per altra la figura de les estacions equines, amb 

xicoteta capacitat, no comercial, figura aquesta regulada molt explícitament en el 

Decret 119/2010 de la Generalitat, i que presenta una notable demanda a la nostra 

ciutat, on moltes persones han mantingut la tradició i costum de posseir cavalls i 

haques. D’aquesta forma, l’article 276 regula la figura de l’ormeig agrícola, l’article 

277 regula els magatzems agrícoles, el 277 bis a, les vivendes unifamiliars, que ja 

estaven en l’anterior redacció, i l’article 277 bis b, les estacions equines no 

comercials, de xicoteta capacitat. Això pel que fa als articles de sòl no urbanitzable 

comú. Mentre que els articles 282, 283, i 284, els del sòl no urbanitzable protegit 

agrícola, fan referència a aquestos, als anteriors, pel que fa a les seues respectives 

regulacions, ja que es tracta d’un tipus de sòl que, a efectes pràctics del planejament, 

guarda estretes similituds amb el sòl no urbanitzable comú. Igual que el punt 

anterior, una vegada aprovada aquesta modificació, si és que és així, se sotmetrà a 

un període d’exposició pública d’un mes; durant el qual se li donarà trasllat del 

mateix al Consell Local Agrari, a les enginyeries agrícoles de la nostra ciutat, i a tots 

els interessats en la matèria. Posteriorment, en cas que hi haguera al·legacions 

s’informarien aquestes, i després tornaria a vindre al Ple per a la seua aprovació 

provisional, a diferència del tràmit anterior, on era ja aprovació definitiva; perquè 

una vegada aprovada provisionalment aquesta modificació puntual, es remetria 

l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la seua aprovació definitiva per 

part d’aquest organisme, j a que ara es tracta d’una determinació pròpia de 

l’ordenació estructural, i no detallada, com en el punt anterior.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament, jo crec que ha quedat ben clar amb 

l’exposició que ha fet el delegat d’Urbanisme, i el que es tracta és ni més ni menys 

que facilitar les coses al màxim; ací a Oliva tots sabem que tenim una tradició, la 

gent està molt vinculada a la terra, i per tant la terra té unes necessitats per poder 

portar a cap aqueixa activitat; i precisament del que es tracta és d’això, de facilitar al 

màxim a aquella persona que necessite portar a cap una activitat determinada, 

independentment del que ja hem parlat, del tema també que és una petició, les 

xicotetes estacions eqüestres i altres, a banda de l’ormeig agrícola; aleshores del que 

es tracta és sota una normativa clara, i sense vulnerar cap requisit urbanístic, que a la 

fi es puguen implantar aqueixes infraestructures perquè qualsevol persona que puga, 

que complesca els paràmetres que s’acaben de dir, puga portar a cap qualsevol 

construcció d’aquestes característiques, sempre que vagen vinculades, efectivament, 
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a l’ús pertinent. I com ja he dit, el que es tracta és de facilitar al màxim, i aprofitar al 

màxim aqueixos terrenys per poder portar a cap, de la millor forma possible, 

l’activitat corresponent als mateixos.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva sí que donarem suport a aquesta 

modificació. Pensem que qualsevol mesura que faça que les terres que tenim en sòl 

no urbanitzable siguen productives, entenem que qualsevol mesura sempre serà 

benvinguda; i entenem que el fet que hi haja una infraestructura mínima i que li 

done suport al llaurador i a la persona que pu8a cuidar de les seues terres, sempre 

facilitarà més que estiga més cuidat, que no com veiem últimament pel nostre terme, 

i és uns llàstima, vagen abandonant-se els bancals. Per tant el nostre suport, amb el 

poc que puga donar aquesta mesura, li donarem el nostre recolzament.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Una qüestió, Sr. Canet. Exactament igual que abans, en el 

punt anterior, a instància de qui ix la modificació? També trobem a faltar el per què. 

Es tracta de beneficiar els agricultors, pensem. En funció de què i quin ha sigut 

l’objectiu. Mire, sabem que molts ajuntaments han portat a terme, per beneficiar els 

agricultors. Ací, al nostre terme, com sabem tots, som minifundistes, per tant amb 

pocs terrenys que es mantinguen les dimensions serà d’utilitat. Miren, en superfícies 

iguals a inferiors a 5.000 metres quadrats, es pot construir fins a 12 metres; i de 

5.000 a 10.000 metres quadrats es pot construir 16 metres, en lloc dels 25 que es 

permeten en l’actualitat; per tant, un agricultor que té una fanecada, pot fer un 

ormeig agrícola de 12 metres; i un altre que en té onze, el màxim que li permetem 

són 16, en lloc dels 25. Quin avantatge estan donant-los als llauradors? Per què no 

va passar, perquè ha dit que passaria després pel Consell Local Agrari? Pensem que 

hauria d’haver passat abans, perquè són qüestions que a nosaltres els representants 

dels llauradors ens han plantejat. A més, jo no sé si han parat a pensar que en 

terrenys barats la gent pot començar a comprar grans extensions i començar a 

edificar, o muntar quadres, colomers, etc. com vosté ha dit. Un exemple molt clar 

que ens han traslladat els agricultors és a Les Planes, on amb 12 fanecades no 

podien fer una obra de quatre per quatre, i ara amb açò podem trobar-nos amb el que 

podríem considerar fins i tot xalets, perquè permetre 200 metres quadrats per dues 

plantes, considerem que és molt. Ens agradaria aquestos aclariment, per intentar 

millorar un poc el dictamen, i que després no hàgem de lamentar. Això, ens 

agradaria que ens esclarira els dubtes, i proposaríem també poder redactar una 

esmena, tots de forma conjunta, per poder millorar aquest dictamen; o deixar-ho si 

vol sobre la mesa, i poder-ho fer en una comissió posterior que tinguem.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Totes aquestes qüestions, interessants, que ha llançat vosté ací, 

supose que el seu fòrum habitual per haver-ho dit hauria sigut la comissió 

informativa, per abordar totes aquestes qüestions; no s’ha de tindre por a aportar 

coses en les comissions informatives, que per això estan. Jo no tinc inconvenient 
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d’aportar totes aquelles esmenes que enriquesquen el document; cap. Si es formulen 

individualitzadament i de forma concreta, les podem valorar i incorporar-les 

directament, o incorporar-les en les al·legacions que puguen presentar els 

interessats, emanen del Consell Local Agrari, o de qualsevol altre usuari del camp; o 

siga de qualsevol persona del nostre poble. I respecte al que comentava de les 

edificacions unifamiliars ja estaven permeses en la redacció anterior de les nostres 

normes urbanístiques, i crec que ja ho he dit; en l’article 277.2 parla de 

l’edificabilitat màxima de les vivendes destinades a vivendes unifamiliars que 

s’estableix en 0,05 m2/m2, que és més del que hi ha en l’actual redacció si vosté ho 

compara.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Canet, no tenim por, hui és halowin i tampoc en tenim, 

no hi ha cap disfressat ahí. Per tant, simplement, alguna cosa que no m’ha quedat 

clara, per saber el nostre vot; totes aqueixes consideracions que li hem fet, vosté 

pensa que poden estar resoltes posteriorment, amb les al·legacions? Clar. Però no 

pensa que és millor fer les coses d’avantmà que una vegada fetes? Pensa o no 

pensa? Sí? Vosté és el regidor d’Urbanisme, no? També té una president que dóna la 

casualitat que no coincideix; són dues persones per pensar i fer les coses, i tècnics a 

l’abast. Per tant, pense que el Grup Popular, quan anem a les comissions, proposem 

si considerem que hem de proposar en aqueix moment, i també depenent del que 

tenim davant. Per tant, ens agradaria saber si va a continuar la proposta exactament 

igual, o podem fer una altra esmena. Podem fer-la de forma conjunta en aquest 

moment, en un altre moment, o quan vol que la fem? SÍ? Doncs si vol parem i la 

redactem, o el que consideren. Si volen la fem en una comissió. El que considere.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Per això li demanava concretar. Si l’esmena concretament és 

mantindre la redacció anterior pel que fa a les parcel·les entre 5.000 i 10.000 metres 

als 25 metres quadrats, a la figura de l’ormeig agrícola, si és aqueixa concretament 

l’esmena, aquest que li parla no té cap inconvenient a incloure-la. Si és aqueixa en 

concret; és que s’han fet moltes consideracions ací. Si és aqueixa en concret la 

podem incloure ací i ja va a exposició pública amb aqueixa esmena inclosa en la 

redacció; que posteriorment tots aquells interessats en la matèria podran continuar 

presentant al·legacions i enriquint el document, sense cap problema. I estem 

d’acord, és millor fer-ho en el moment que toca, en la comissió.” 

 

 Sr. alcalde: “Entenc que hi ha possibilitats, aqueixa esmena que acaba de dir 

verbalment el Sr. Canet, que siga l’esmena que finalment es presente?” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Per tant seria l’article 276.2, que ara diu les construccions 

destinades a ormeig agrícola en parcel·les de superfície superior a 5.000 metres 

quadrats, compliran les condicions o requisits següents: superfície construïda 
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màxima, en lloc de 16, posar 25 metres quadrats. Per part de qui proposa, no hi ha 

cap inconvenient d’incloure l’esmena.” 

 

 Sr. alcalde: “Com tenim una esmena, obrim un torn d’intervencions perquè cada 

portaveu es pronuncie sobre si recolza l’esmena o no la recolza.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com no he de recolzar aquesta esmena, Per suposat que sí. 

És evident que el que pretenem és facilitar, i així encara facilitem més la possibilitat 

de construir un ormeig agrícola més gran que el que proposàvem, jo crec que 

alegrarà a més d’un, i efectivament en aquest sentit no tenim més que recolzar-la, i 

cap inconvenient. Per suposat que sí, clar.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: "Jo tinc els meus dubtes de recolzar l’esmena. No perquè no 

crega que siga interessant donar-li suport sinó perquè pense que aquestes coses no es 

deuen fer això; supose que hi ha una delegació d’Urbanisme, hi ha una Comissió 

d’Urbanisme, i allí està bé que ens abstinguen quan no sabem les coses; però si un 

regidor va a la comissió i no sap per on anar, hauria d’enviar a algú del grup 

corresponent perquè tanque el que allí s’està debatent. Traslladar després ací al 

plenari, a corre-cuita idees que a la millor hem de valorar-les, hem de meditar-les; jo 

els dic als meus companys de corporació que no sóc partidari de fer esmenes així; i 

menys al pla general, que el pla general té molts problemes, i estem intentant 

solucionar-los a poc a poc, introduint modificacions; sabeu que Projecte Oliva té 

moltes discrepàncies en el tema del pla general, que tenim a València des de fa dos 

anys; i per tant aquestos temes del pla general jo no sóc partidari de tractar-los amb 

aquesta lleugeresa, o com vulguen dir-li. Per tant, Projecte Oliva, en aquest sentit, 

ens abstindrem. Però no tant pel contingut dels metres de l’ormeig, o no, sinó per la 

forma en què hem de tractar temes que pensem que són importants i que afecten al 

nostre territori. I no crec que siga cosa ací en el plenari llançar-los i en un moment 

decidir, que si vint-i-cinc, que si vint-i-sis, quaranta-vuit? quaranta-vuit. Aqueix no 

és el tema, i menys is parlem del Pla General d’Ordenació Urbana.” 

 

 Sr. Fuster Mestre: “Jo no posaré en dubte el que ha dit el portaveu de Projecte 

Oliva; tal vegada tinga la seua part de raó; les comissions, efectivament estan per a 

fer aportacions, per a poder canviar, per poder modificar, suprimir; però ens han 

plantejat una esmena, en la qual jo pensava que és suficient per poder-la tindre en 

compte. El nostre grup pense que no té cap problema d’acceptar aquesta esmena, 

sobretot perquè fa referència a terrenys que van des de 5.000 a 10.000 metres, que 

estem parlant de sis a dotze fanecades, que entenem que són les fanecades on ací a 

Oliva són les que circulen, les que tenen en aquest moment. Per tant, nosaltres no 

tenim cap de problema, acceptem l’esmena; i en aquest cas, el regidor d’Urbanisme 

que ja ha manifestat també la seua voluntat, que quedara redactada abans de  
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procedir a la votació. Pensem a més que pot ser una redacció fàcil, simple, i que 

s’incorpore al dictamen, si així ho considera la Sra. secretària.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi em queda per dir dues coses. Una referent a la 

intervenció del Sr. Peiró; no m’agradaria que es menyspreara cap regidor que 

assisteix a les comissions; però les idees en el nostre partit, el Partit Popular, són 

consensuades, comentades en executiva, a més de fer reunions amb diferents sectors 

afectats en cada punt. Per tant, com que aquest plenari està també facultat per a 

treballar i fer el que estem fent, no sé quin inconvenient hi ha, contínuament, que ací 

es parle. A més ací estem davant dels ciutadans, que poden escoltar i assabentar-

se’n; en les comissions estem a porta tancada i sols. La segona cosa que m’agradaria 

dir és que si no es pot contemplar ara perquè pot ser un poc més complicat, farem 

després una al·legació, perquè vull també manifestar, ja ho he dit abans, que hi ha 

gent que ha pagat preus molt alts per reparcel·lacions, i la veritat que ara podem 

vore com en els terrenys del es Planes, que estem dient, que estan prou barats, 

comprant dotze fanecades podrien construir 200 metres quadrats, per dues plantes, 

400 metres quadrats. Això sí que considerem que ja és excessiu; molt excessiu, i que 

podria extralimitar les funcions, Sr. Canet, jo el perdone però un ha de fer números. 

La proposta no és descabellada. La proposta està pensada i meditada; i pense que si 

vosté haguera reunit abans el Consell Local Agrari, això s’hauria posat sobre la 

mesa, perquè ens ho ha posat sobre la mesa gent que està representada ahí, que té 

representació. Aleshores, és alguna cosa, li dic, que ja ho considerarem 

posteriorment.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “És important conéixer els moments de tramitació de cada cosa. 

L’exposició pública es dóna amb posterioritat a l’aprovació que ara fem ací. O siga 

de fet ací, el que aprovem és l’exposició pública del document, per a traslladar-lo a 

tots els interessats, i allí recollir les al·legacions; no prèviament; prèviament no 

procedeix fer-ho.” 

 

 

 Sr. alcalde: “Aleshores entenc que hi ha una esmena que sí que accepta el 

proponent. La Sra. secretària necessita que la tornen a dir perquè quede clar quina 

esmena votarem, i amb posterioritat ja votarem el dictamen, en cas que prospere 

aqueixa esmena.” 

 

 Sra. secretària: “Les construccions destinades a ormeig agrícola en parcel·les de 

superfície superior a 5.000 metres quadrats compliran les condicions i requisits 

següents: superfície construïda màxima 25 metres quadrats. Aqueixa és l’única 

modificació al punt dos.” 
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El Sr. alcalde obri un nou torn d’intervencions i es produeixen les que tot seguit 

s’indiquen: 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que si ja estàvem satisfet en un principi 

perquè estàvem facilitant la possibilitat, tenint sempre en compte els usos 

tradicionals del nostre municipi, i sempre que l’activitat, la infrastructura a crear 

estiguera vinculada a l’activitat, ens semblava bé, ara encara ens sembla millor; si en 

lloc de fer un ormeig agrícola de 16 metres, un quatre per quatre, ara el podem fer 

de cinc per cinc, més fàcil encara. Jo volia dir que efectivament no són 400 metres el 

que es pot construir fins a 10.000 metres; fins a 400 metres, però no en 10.000 

metres; estem parlant que es podran construir en sòl no urbanitzable comú fins a 400 

metres, però no amb 10.000; amb 10.000 són 200 metres màxim. A partir d’ahí; 

evidentment, amb 20.000 serien 400; i no amb 10.000, 400. No repetiré el que ja he 

dit. Tots sabem les carències i les dificultat per les quals travessa moltes vegades, en 

aquest moment sempre, els propietaris de terrenys agrícoles, i les necessitats també; 

també d’altres activitats que s’implanten o que es demanden, com s’ha dit l’activitat 

equina i altres. Tot això controlat, perfectament controlat i molt regularitzat, pot ser 

beneficiós per poder portar a cap, o almenys donar una eixida a uns terrenys que en 

un moment donat dificulten molt portar a cap dita activitat. No m’extendré més; tot 

allò que siga favorable per facilitar al màxim i donar-li un valor afegit a aqueixos 

terrenys, ens sembla perfecte. Per tant, clar que sí que estic a favor.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament vaig a llegir la proposta d’acord, que diu sotmetre 

l’expedient a informació pública, per un període d’un mes, en la forma que marca la 

llei, amb caràcter previ a l’aprovació provisional. Informació pública. Projecte Oliva 

ara tindrà un mes per preparar, reunir-se amb la seua executiva i amb la seua gent, i 

amb les persones que col·laboren en el tema urbanístic, i en aquest mes nosaltres, 

tranquil·lament i de assossegadament plantejarem, si hem de plantejar, alguna 

incorporació a aquesta modificació, i la farem en temps i forma.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular pensem que com més millorat està un 

document menys al·legacions i problemes eixiran a posteriori.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Les al·legacions no són problemes, són suggeriments que 

enriqueixen els documents. Jo crec que no hem de concebre els documents com una 

cosa estàtica sinó que sempre està en fase d’evolució i de millora. I matisant el que 

s’ha  dit  ací per  a evitar  la confusió,  torne  a repetir que l’article 277.2 b, l’actual  

redacció de les nostres normes urbanístiques permet una edificabilitat màxim en 

edificacions destinades a vivendes unifamiliars en el sòl no urbanitzable comú de 

500 metres quadrats, que és el que dóna l’edificabilitat que he dit abans. I ara es 

limita a 400 metres quadrats. O siga que és més restrictiu respecte del que hi havia. 

Per esclarir aqueix punt.” 
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Sotmesa a votació la mencionada esmena,  per majoria amb el vot afirmatiu dels Grups 

Partit Popular, Grup Socialista, Grup Bloc-Compromís i Grup Gent d’Oliva, i amb 

l’abstenció del Grup Projecte Oliva, acorda acceptar-la i en conseqüència s’incorpora al 

dictamen. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per 19 vots a favor dels Grups municipals (7 vots del Grup 

Partit Popular, 6 vots del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-

Compromís, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) que constituïxen més de la 

majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació i amb l’abstenció dels 

Regidors del Grup Projecte Oliva (2 abstencions del Grup Projecte Oliva), ACORDA: 

 

Primer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, per període d’un mes, en la forma 

que es disposa en l’article 94 en relació amb el 83.2.a) de la Llei 15/2006 de 30 de 

desembre, amb caràcter previ a l’aprovació provisional, quedant redactat l’article 276, 

en el seu apartat 2 de la manera següent: 

 

ARTICLE 276. 

2. Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície superior a 

5.000 metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents: 

 

Superfície construïda màxima 25 m2 

Altura màxima 3 metres 

Separació mínima a camins 5 metres 

Separació mínima a límits 2 metres 

Nombre de Plantes 1 

 

Segon.- Traslladar al Departament d’Urbanisme, perquè en prengueu coneixement i 

efectes oportuns. 

 

 

DESÉ.- DICTAMEN CI SOBRE LA DEROGACIÓ I L’APROVACIÓ DE NOVA 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA. 

 

Vist l’expedient que es tramita i en compliment del que disposa el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, para la derogació i l’aprovació de nova ordenança fiscal 

reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 

Vist l’informe d’Intervenció, de 21 d’octubre de 2013. 
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Resultant que, la Comissió Informativa d’Hisenda, en reunió de 24 d’octubre de 2013, 

ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la derogació i l’aprovació de nova 

ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Morell Gómez: “Abans de passar a debatre un poc el que és l’ordenança, en el 

dictamen, en la segona proposta d’acord hi ha un error; és aprovar l’ordenança 

reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica, no de béns immobles. Dit 

això, m’agradaria entra en matèria. Un dels objectius que m’havia marcat com a 

regidora d’Hisenda d’aquest ajuntament és el de fer una revisió i actualització de 

totes i cadascuna de les ordenances fiscals, que regulen tots els tributs, impostos i 

taxes del nostre ajuntament. I aquesta és una d’elles. Les modificacions més 

importants que es produiran són una millora íntegra, total, de la redacció de 

l’ordenança per fer-la més comprensible; s’incorpora també part de la Llei 

d’Hisendes Locals, perquè de vegades s’han quedat les ordenances un poc curtes de 

normativa, i per conéixer més el traslladen a la Llei d’Hisendes Locals; jo crec que 

allò fàcil és que quan un ciutadà llig l’ordenança tinga tota la normativa incorporada 

i no haja d’anar buscant altres documents. Per tant, s’ha millorat la redacció i s’ha 

incorporat part de la legislació en aquesta ordenança. Una altra de les modificacions 

importants és que s’ha ampliat la bonificació per als vehicles elèctrics; fins ara 

tenien una bonificació del 50%, i a partir de l’any que ve pugen al màxim legal que 

és un 75%. Hem incorporat una nova bonificació, per als vehicles híbrids, o els 

vehicles que usen el sistema de GLP, que és el gas liquat del petroli, que tindran una 

bonificació del 50%. Crec que com ajuntament la nostra obligació és apostar per 

sistemes més ecològics, sistemes més sostenibles mediambientalment, i per tant crec 

que és una bona proposta de modificació d’ordenança. Aquesta aposta, ja ho vam 

vore en modificar l’ordenança fiscal de l’IBI, que ja incorporàvem bonificacions 

d’un 20% per a aquelles famílies que havien millores en sistemes d’energia 

fotovoltàica. Per tant crec que és una obligació d’aquest ajuntament, apostar, torne a 

dir-ho, per sistemes més ecològics, i sistemes que mediambientalment garantesquen 

una sostenibilitat.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Primer de tot vull agrair a la regidora delegada d’Hisenda 

per la sensibilitat que ha demostrat davant els aspectes mediambientals, i d’ahí 

aquesta redacció, que ha vingut matisada, principalment, en els aspectes de 

bonificacions en tots aquells vehicles, o persones propietàries de vehicles, menys 

contaminants; i en aquest aspecte, com a regidor de Medi Ambient he de 

congratular-me i efectivament dir que l’Ajuntament d’Oliva és un ajuntament que 

bonifica i respecta totes aquelles persones que es decideixen per vehicles menys 

contaminants, i per tant que aposten per la sostenibilitat i pel medi ambient: En 

aquest sentit m’alegra. No es tracta de castigar els altres, que tenen vehicles de 
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combustible tradicional, gasolina o gasoli, sinó tot el contrari, és això, premiar o 

bonificar aquells que aposten per energies, o vehicles que vagen amb tracció a través 

de combustibles menys contaminants i en aquest cas s’ha donat un pas; esperen que 

se’n donen a poc a poc més, i per tant sí que és veritat que aquest ajuntament, i 

espere que tots els companys així ho manifesten a través del seu vot, l’Ajuntament 

d’Oliva cada vegada és un poc més sostenible en aquest aspecte i demostra tindre 

més respecte pel medi ambient.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que Projecte Oliva votarà que sí a la 

nova ordenança; així ho vam manifestar en la comissió, i el que havíem de dir en 

aquell moment ho vam manifestar; estava també l’informe d’Intervenció, i per tant 

considerem que té el nostre suport.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres, Bloc-Compromís, també valorem molt positivament 

les dues apostes que fa aquesta nova redacció de l’ordenança. Tant l’aposta per 

vehicles de tracció sostenible, mediambientalment sostenible, com l’aposta que fa 

també per una redacció més clara i expositiva. I per les dues coses felicitem la 

regidora i el departament.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular votarem a favor, perquè aquesta ordenança 

no perjudicarà el ciutadà; no suposarà que paguen més. Encara que pocs beneficiaris 

hi haurà, per allò que pocs vehicles elèctrics i híbrids hi ha, de moment, esperem que 

vagen a més; però motius que no necessitem que cada vegada hi haja més 

contaminació, i si a més tenen aquest beneplàcit d’estalviar-se uns pocs diners, 

benvinguts siguen en l’època que estem. I continaurà l’exempció per minusvalidesa, 

és del tot ben agraït.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.- Derogar l’actual ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció 

mecànica. 

 

Segon.- Aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció 

mecànica amb la redacció que a continuació s'arreplega: 

 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Article 1. Fet imposable 

1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels 

vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siga la seua 

classe i categoria. 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja estat matriculat en els registres 

públics corresponents i mentres no haja causat baixa en estos. A l'efecte d'este impost també es 

consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 
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3. No estan subjectes a l'impost: 

a) Els vehicles que, tot i haver estat donat de baixa en els registres, per antiguitat del seu model, 

se’ls puga autoritzar a circular excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres 

limitades als d'esta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels 

quals no siga superior a 750 quilograms.  

 

Article 2. Subjectes passius  

Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals 

conste el vehicle en el permís de circulació. 

 

Article 3. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

1. Estaran exempts d'este impost: 

a) Els vehicles oficials de l'estat, comunitats autònomes, i entitats locals, adscrits a la defensa 

nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 

funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius països, 

externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau. 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 

funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derive dels tractats o convenis internacionals. 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de 

ferits o malalts. 

f) Els vehicles la tara dels quals no siga superior a 350 kg i que per construcció no puguen 

aconseguir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment -i no 

merament adaptats - per a l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals 

s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguen dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per 

persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. A estos efectes es considera 

persona amb discapacitat qui tinga esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 

Per a poder gaudir de l'exempció a què es referix l'apartat anterior, els interessats han d'aportar 

el certificat de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent, així com justificar el destí del 

vehicle, per a la qual cosa s'adjuntarà a la sol·licitud una manifestació firmada pel titular del 

vehicle on s'especificarà si el conduirà ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat 

amb al que preveu l'article 194 de la Llei General Tributària, raó per la qual s'iniciarà el 

procediment sancionador de conformitat amb l’ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic.  

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que siguen 

beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament. 

h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic 

urbà, sempre que tinguen una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor. 

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.  

2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es referixen les lletres f), g) i i) de l'apartat 1 

d'este article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del 
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vehicle, la seua matrícula i causa del benefici. Una vegada l’ajuntament declare l'exempció, 

s'expedirà un document que acredite la seua concessió. 

Les exempcions sol·licitades després de la meritació de l'impost, referents a liquidacions que 

han sigut girades i encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produïxen 

efectes en el mateix exercici sempre que s'hagen complit els requisits establerts per a tindre’n 

dret quan es merita l'impost.  

3. No caldrà que la persona interessada aporte certificat de la discapacitat, o altres documents 

que ho acrediten, dels beneficis fiscals sol·licitats, si l'administració gestora del tribut pot 

consultar i verificar telemàticament les dades declarades i conste el consentiment de la persona 

interessat perquè es realitze la dita consulta. 

 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  

1. S'establixen les següents bonificacions sobre la quota de l'impost: 

a) Bonificació del 100% en els vehicles històrics a què es referix l'article 1 del Reglament de 

Vehicles Històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s'acreditarà 

amb l’aportació del certificat de la catalogació com a tal, de l'òrgan competent de la Generalitat. 

b) Bonificació del 100% per als vehicles que tinguen una antiguitat superior a 25 anys. 

L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si esta no es coneguera, es 

prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, si no n'hi ha, la data en què el 

corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. Per a gaudir d'esta bonificació caldrà 

aportar els documents que acrediten la qualificació o matriculació com a vehicle històric o la 

seua antiguitat. 

c) Bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar 

equipats amb motors elèctrics, es considera que produïxen menor impacte ambiental. Per a 

gaudir d'esta bonificació caldrà aportar certificat oficial de les característiques tècniques del 

vehicle. 

d) Bonificació del 50 % de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar 

equipats amb motors híbrids, en els quals una part siguen elèctrics, es considera que produïxen 

menor impacte ambiental. Per a gaudir d'esta bonificació caldrà aportar certificat oficial de les 

característiques tècniques del vehicle. 

e) Bonificació del 50 % de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que funcionen en 

combustible GLP (gasos liquats del petroli)es considera que produïxen menor impacte 

ambiental. Per a gaudir d'esta bonificació caldrà aportar certificat oficial de les característiques 

tècniques del vehicle. 

2. Per a gaudir d'estes bonificacions els interessats hauran d'instar la seua concessió, tot aportant 

la documentació necessària en cada cas. 

Les bonificacions sol·licitades després de la meritació de l'impost produïxen efectes en el 

mateix exercici sempre que s'hagen complit els requisits establerts per a tindre’n dret quan es 

merita l'impost. 

 

Article 5. Quota tributària 

1. Les quotes tributàries a exigir per este impost seran les que, en cada exercici, resulte d'aplicar 

a les tarifes legals vigents, recollides en l'article 95.1 del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els coeficients que, 

per a cada supòsit, figuren en la següent taula. 
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Este coeficient s'aplicarà encara que el mencionat quadre el modifique la Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat.  

D'acord amb l'anterior, els coeficients aplicables i les tarifes resultants, mentre no es produïsca 

la modificació de les tarifes legals, són els que s'indiquen a continuació: 

 

Potència i classes de vehicles 

 

Coeficien

t 

Quota 

(Euros) 

A) Turismes   

- De menys de 8 cavalls fiscals 1,9 23,98 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 1,8 61,34 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1,7 122,30 

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 1,7 152,34 

- De 20 cavalls fiscals, o més 1,7 190,40 

B) Autobusos   

- De menys de 21 places 1,7 141,61 

- De 21 a 50 places 1,7 201,69 

- De més de 50 places 1,7 252,11 

C) Camions   

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 1,7 71,88 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 141,61 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil  1,7 201,69 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil  1,7 252,11 

D) Tractors    

- De menys de 16 cavalls fiscals 1,7 30,04 

- De 16 a 25 cavalls fiscals  1,7 47,21 

- De més de 25 cavalls fiscals  1,7 141,61 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica    

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil  1,7 30,04 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 47,21 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 141,61 

F) altres vehicles    

- Ciclomotors  1,9 8,40 

- Motocicletes fins a 125 cc 1,9 8,40 

- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,7 12,87 

- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc  1,7 25,76 

- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 1,7 51,49 

- Motocicletes de més de 1.000 cc  1,7 102,99 

 

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa 

l'annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre. 

3. Excepte determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles 

caldrà ajustar-se a allò que disposa el Reglament General de Vehicles. 

S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme a transport mixt de persones 

i coses per mitjà de la supressió de seients i vidres, alteració de la grandària o disposició de les 

portes o altres alteracions que no modifiquen essencialment el model de què deriva. Les 
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furgonetes tributaran com a turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte en els casos 

següents: 

a) Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor, 

tributarà com a autobús. 

b) Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 Kg de càrrega útil tributarà com 

a camió. 

 

Article 6. Període impositiu i acreditació de l'impost  

1. El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels 

vehicles. En este cas, el període impositiu començarà el dia en què es produïsca l’adquisició. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà per 

trimestres naturals i es pagarà la que corresponga als trimestres que queden per transcórrer l'any, 

inclòs aquell en què es produïsca l'adquisició. 

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es 

prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de 

quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació de l'impost fins al 

trimestre en què es produïx la baixa en el registre de Trànsit, inclòs. No obstant això, en els 

supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per 

l'ajuntament, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part 

de l'ajuntament.  

Així mateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l'ajuntament per al seu posterior 

desballestament, es prendrà com a data de la baixa la de la recepció per part de l'ajuntament. 

5. Quan la baixa tinga lloc després de la meritació de l'impost i s'haja satisfet la quota, el 

subjecte passiu podrà sol·licitar l'import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li 

corresponga percebre. 

 

Article 7. Règims de declaració i d'ingrés 

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, corresponen a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació 

del vehicle. Si no figura la dada en el permís, s'entendrà que la competència de la gestió, 

inspecció i recaptació de l'impost, correspon a l'ajuntament del domicili fiscal del vehicle que 

conste en el registre de vehicles. 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de manera que 

s'altere la seua classificació a l'efecte d'este impost, els subjectes passius presentaran, davant de 

l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de 

l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per l’ajuntament, que 

contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o 

complementària que procedisca i la realització de la mateixa. S'aportarà la documentació 

acreditativa de la seua compra o modificació, el certificat de les seues característiques tècniques 

i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.  

Si el vehicle estiguera inclòs en algun dels supòsits d'exempció previstos en l'article 3r d'esta 

ordenança podran instar la seua concessió en este moment, presentant la corresponent 

autoliquidació de quota 0€, sempre que aporten la documentació que acredite el seu dret. 

3. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d'un vehicle el titular registral haurà 

d'acreditar el pagament de l'impost corresponent al període impositiu de l'any anterior a aquell 
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en què es realitza el tràmit excepte quan este pagament ja conste en la Direcció Provincial de 

Trànsit. A l'efecte de l'acreditació de l'impost, l'ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada 

exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l'any en curs. 

 

Article 8. Padrons  

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les 

quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament establert en l'art. 44 de 

l'Ordenança Fiscal General d'este ajuntament, i s’anunciarà mitjançant edictes publicats en el 

Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es crega més 

convenients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es 

realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en 

les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Direcció de Trànsit relativa a 

altes, baixes, transferències i canvis de domicili. També es podran incorporar altres 

informacions sobre baixes i canvis de domicili que puga disposar l'ajuntament. 

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de quinze dies comptats 

des de l'endemà a la publicació de l'edicte de notificació col·lectiva, perquè els interessats 

legítims puguen examinar-lo i, si és el cas, presentar el corresponent recurs de reposició en el 

termini d'un mes a partir de l'endemà a la finalització del termini de quinze dies al·ludit.  

 

Article 9. Col·laboració social  

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament a 

l'empara del que preveu l'article 92 de la Llei General Tributària. 

2. Esta col·laboració podrà referir-se a: 

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d'alta, baixa, transferència del vehicle 

i canvi de domicili del titular. 

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents 

tributaris.  

3. Per a l'efectivitat de la col·laboració social a què es referixen els apartats anteriors caldrà 

subscriure el corresponent conveni. 

 

Article 10. Vigència 

Esta Ordenança fiscal produirà efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2014 i continuarà 

vigent mentre no s'acorde la seua modificació o derogació. En el cas de modificació parcial els 

articles no modificats continuaran vigents. 

 

Tercer.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició 

del mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 

 

Quart.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el 

termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Cinqué.- Facultar a la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 

documents relacionats amb este assumpte. 

 

 

ONZÉ.- DICTAMEN CI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL GENERAL. 

 

Vist l’expedient que es tramita i en compliment del que disposa el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, per la modificació de l’ordenança fiscal general. 

 

Vist l’informe d’Intervenció, de 21 d’octubre de 2013. 

 

Resultant que, la Comissió Informativa d’Hisenda, en reunió de 24 d’octubre de 2013, 

ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la modificació de l’ordenança 

fiscal general. 

 

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Morell Gómez: “Per a mi, vull expressar una satisfacció molt personal per la 

proposta que hui es porta ací, a debatre en el plenari; ho vaig anunciar ja en el mes 

de juny, quan vam aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI; ja vaig 

avançar que estàvem treballant des del Departament d’Hisenda en un pla de 

pagament personalitzat; en aquell moment li vaig dir calendari de pagament 

individualitzat, però el nom que hem decidit posar-li és pla personalitzat de 

pagament. És un sistema especial, perquè a partir de l’any 2014 tots els ciutadans 

podran unificar, agrupar tots els seus rebuts, i poder-los pagar d’una forma més 

còmoda; de forma bimensual, de forma trimestral, de forma anual; decidirà cada 

ciutadà com vol fer el seu pagament, en funció de les seues necessitats, i per suposat 

sense cap tipus de cost afegit. Per tant, ho dic així. M’agradaria felicitar tot el 

Departament d’Hisenda, tant de Tresoreria com d’Intervenció, perquè en un termini 

molt curt hem aconseguit aprovar aquest projecte, i el més aviat possible, en la seua 

aprovació definitiva, farem la màxima difusió possible a tots els ciutadans, perquè 

per a aquest ajuntament és molt interessant que la majoria de ciutadans coneguen 

que existeix aquesta mesura, i per suposat es puguen afegir a aquest nou sistema de 

pagament, que ja avance no he trobat en cap ajuntament de la comarca un sistema de 

pagament com aquest, ni per suposat en tot el territori valencià. Per tant, traslladar la 

meua felicitació a tot el departament.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també he de felicitar el departament. Efectivament és 

una proposta suficientment sensata com per votar a favor, perquè estem parlant de 
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facilitar al màxim el pagament a tots els ciutadans d’Oliva; i més tenint en compte la 

situació tan greu de crisi que travessem, i la necessitat de moltes famílies; i per tant, 

sempre és més fàcil fer front a un pagament fraccionat, en vàries, en aquest cas 

bimensual, que no haver de fer efectiu d’un cop la quantitat corresponent. Per tant és 

una forma de facilitar, si cal més, a les famílies, poder fer front als pagaments, que a 

la fi no li costaran més; és a dir que no li costarà més interessos per haver de 

fraccionar les quantitats corresponents als diferents impostos. I per tant parlem 

d’una mesura que si no ajuda econòmicament sí que facilitarà un poc més el fet que 

els veïns d’Oliva que així ho consideren, puguen fer front als pagaments.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, jo vull felicitar al departament, a la regidora 

d’Hisenda, però també vull felicitar tots els grups municipals. Jo sé que encara que 

ha sigut en comissions, i és a porta tancada, ja fa temps que tots vam manifestar, tots 

vam coincidir, en les comissions, que hauríem de fer alguna cosa per tal que els 

veïns pugueren ajornar o fer més còmodes els pagaments; no sé si parlem d’un any, 

però en algunes comissions ja ho vam plantejar tots els grups municipals. Jo em 

felicite perquè tots els grups hem coincidit que era la millor forma de recolzar, 

legalment, perquè sempre hem de buscar que la legalitat cobresca els acords, i en 

aquest sentit, el fet que es puguen pagar, quan parlem de sumar totes les 

contribucions, tots els impostos i que passen dels 300 euros, fer un pagament; una 

persona que amb tots els impostos tinga 400 o 500 euros, o 1.00 euros d’impostos, i 

això faça que puguen, cada dos mesos, de forma còmoda, que l’ajuntament cobre, 

pense que ens fem dos favors. Fem un favor al veí, que pot pagar de forma més 

còmoda, i li fem també un favor a l’ajuntament, que té ingressos de forma mé 

continuada; no tants, més a poc a poc, i això supose que també agilitza i és bo per a 

l’administració diària de la nostra corporació. Per tant, torne a repetir, pense que és 

un bon acord, que tots els grups municipals hem demanat i que la regidora ha sabut 

traslladar. Per tant, enhorabona.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres ens sumem a les felicitacions, com no podia ser d’altra 

forma, i per no ser redundants, simplement dir que ens agrada molt aquest pla 

personalitzat de pagament, perquè pensem que anirà en benefici sobretot dels 

ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i tots nosaltres, en la mesura que som 

contribuents; pensem que això agilitzarà molt les gestions de pagament de tots.”  

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sra. Morell, nosaltres veient els requisits tenim clar que 

aquesta mesura té interessos tant per a vostés, que és molt beneficiosa, però no tant 

per a la majoria dels ciutadans, ja que els requisits són molt limitats; i per la 

situació, haurien de ser més flexibles, ja que qui més necessita acollir-se a aquest pla 

personalitzat és qui possiblement no puga fer-ho, per tropessar amb els entrebancs 

dels requisits. No obstant, votarem a favor, perquè només que no perjudique i puga 

afavorir, encara que no com ens agradaria, farem; ens agradaria que fóra totalment 
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personalitzada, mirant les necessitats, i tots els problemes que manifesten els 

ciutadans. Ja hi ha llocs on el pagament és mensual, o segons puguen fer-ho; no 

obligen bimensual o als tres mesos. Vosté sap que ací hem tropessat amb persones 

que ja tenen un fraccionament, que no poden fer-ho als dos mesos, i que segons 

aquestos requisits no podran acollir-se. Per tant, pense que aqueixes són les més 

necessitades, i que aqueixos requisits haurien de ser molt més flexibles.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “Només matisar una cosa, perquè això que la ponent del Partit 

Popular m’ha dit que té interessos per a mi, per a mi no té interessos; és beneficiós 

per a l’ajuntament i per als ciutadans. Per a mi, no tinc interessos pel mig. Ho dic i 

ho matise perquè aqueixes formes de parlar crec que poden arribar a ofendre, i crec 

que és un avantatge, aquest tipus d’iniciatives. Ningú ix perdent, tots ixen guanyant, 

perquè el ciutadà pot pagar d’una forma còmoda i l’ajuntament, ja ho ha dit el 

portaveu de Projecte Oliva, té una entrada de diners més contínua, i no dues vegades 

a l’any que és com tenim els tributs i els ingressos en aquest moment. Crec que és 

positiu també per a l’ajuntament, perquè podríem evitar fer les operacions de 

tresoreria bancàries, que solem fer tots els anys per poder tindre liquidesa. Per tant, 

com això comporta una despesa bancària, si els ciutadans s’acullen a aquesta 

mesura, l’ajuntament tindrà tot l’any entrada de diners, i possiblement podríem 

evitar-nos l’operació de tresoreria, que és tan normal, però que a final d’any tornes 

els diners i tornes interessos. Per tant, jo crec que és una cosa positiva per a 

l’ajuntament i per al ciutadà. Respecte a les necessitats de la gent, que per desgràcia 

més pateix les conseqüències de la crisi, la gent que no té absolutament res, o només 

pot pagar tres euros, cinc, o vuit, i possiblement no es puga acollir a aquest sistema, 

nosaltres, aquest ajuntament, i jo, tots els dies, firme fraccionaments de dos euros, 

de tres, de cinc, del que puga pagar una persona per poder fer front als seus tributs. 

Sempre. No he denegat cap fraccionament, del que siga, perquè una persona 

necessitada puga fer front als seus tributs. I si una persona que no té per a menjar no 

pot pagar, sempre li dic el mateix. Primer un menja, i després un paga; però primer 

un menja. I crec que aquest ajuntament, i l’alcalde també ho podrà ratificar així, no 

ha executat cap embargament a cap família que no tinga diners i no puga fer front 

als seus tributs. Cap. I donem les màximes facilitats. Ni ho hem fet, ni embargarem 

cap vivenda d’una persona que no tinga diners i no puga pagar; i per suposat, ni ho 

hem, ni ho farem. Això volia deixar-ho clar.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sra. Morell, qui parla no pretén ofendre. Jo mai li he 

dit a vosté que és espessa, i vosté a mi sí. Hi ha dues possibilitats; una de no 

explicació, i l’altra de no enteniment. Això és simplement el que passa. Mire, jo una 

vegada vaig cridar al Sr. Fuster, no fa molt, per comunicar-li una persona molt 

necessitada, i que se li havia de fer un fraccionament; de veritat, allò vostés no ho 

van fer. era un fraccionament que s’hauria pogut fer fàcilment, perquè no 

demanaven pagar un euro o dos, era una quantitat major; i no ho van fer. Jo de 
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veritat escoltant-la, li agarre les paraules al vol i de forma textual, dels 

fraccionaments que vosté dia rere dia fa, i els transmetré a qui veja la necessitat; i 

quan vénen a traslladar-nos que no els fan els fraccionament perquè no supera la 

quantitat tal, que no sé què, no es preocupe, que li diré la Sra. Morell va dir que ella 

tots els dies signa fraccionaments d’un euros, o dos, o no sé què. que per cert, jo hui 

he cridat a la contribució per un problema d’una persona que volia fraccionar, i el 

fraccionament màxim és a divuit mesos, i aquesta persona li eixia a pagar 180 euros: 

per tant, com que ja m’ha dit que no pot pagar 180 euros al mes, i el fraccionament 

màxim és als 18 mesos, igual li dic que vaja a parlar amb vosté, i que li ho faça a 

euro, encara que tarde deu anys.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “No em consta cap família que haja vingut i que se li haja 

rebutjat cap tipus de fraccionament; però com a mi em preocupa molt, jo li pregue 

que només acabe el plenari m’ho doga, em pose en contacte amb la persona, que jo 

estic contentíssima de poder firmar fraccionaments perquè al cap i a la fi, ja li ho he 

dit, i torne a ratificar-me, tots els dies estic firmant-ne. I dubte, de veritat li ho dic 

així, no vull dubtar de les seues paraules, però tots els dies en firme, i firme 

directament en els documents que vénen, pose una firma i es fracciona. En siguen 

18, 24 o 30; depén de la situació econòmica de cadascuna de les persones. Perquè li 

ho dic, la meua filosofia és que preferesc que una persona puga pagar un euro, que 

no pague res. I si pot pagar un euro, que pague aqueix euro, i ja està." 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal general, afegint un nou article el 

44.Bis, amb la redacció que a continuació s'arreplega: 

 
Article 44.Bis.- Pla Personalitzat de Pagament. 

1. Definició. El Pla Personalitzat de Pagament és un sistema especial de pagament de rebuts que 

permet realitzar ingressos periòdics, a compte del deute anual estimat, corresponent als següents 

rebuts de padró: IBI, IVTM, IAE i TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 

PUBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES I TAXA PER LA RETIRADA I ELIMINACIÓ 

DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. 

No es cobraran interessos de demora, sempre que es paguen les fraccions en els terminis 

indicats. 

2. Requisits. 

a) No tindre cap deute pendent en executiva amb l’administració municipal. 

b) L’import total anual del deute tributari en voluntària, referit a la suma dels tributs assenyalats 

en el paràgraf 1, ha de ser superior a 300 euros. 

El dit import es calcularà prenent com a referència les dades-base de l’exercici anterior a 

l’aplicació del pla personalitzat de pagament, inclosos els beneficis fiscals que li corresponguen. 

c) Haurà de domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un únic compte. 
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3. Periodicitat dels pagaments. L’interessat podrà seleccionar la següent periodicitat de 

pagament: 

a) Bimestral: Consistirà en sis quotes, el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de febrer, 

5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5 d’octubre i 5 de novembre. 

b) Trimestral: Consistirà en quatre quotes, el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de 

febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de novembre. 

c) Anual: Consistirà en una quota el cobrament de la qual es realitzarà el 5 de juny. 

Excepcionalment, per a l’exercici 2014, no es realitzarà cap cobrament fins al 5 de maig, i es 

distribuirà el deute anual estimat entre la resta de les quotes previstes per a la periodicitat triada. 

4. Sol·licitud. La persona interessada a acollir-se al Pla Personalitzat de Pagament haurà de 

presentar la sol·licitud abans de l’1 de desembre de l’exercici anterior a què es referix la petició, 

i triarà la periodicitat del pagament que sol·licita i els rebuts que s’hi inclouen. A partir d’eixe 

moment quedarà adherit al Pla Personalitzat de Pagament en les condicions sol·licitades, llevat 

que l’Administració Tributària comunique la denegació per incompliment dels requisits. 

Excepcionalment, les persones que desitgen acollir-se a este sistema especial de pagament de 

rebuts per a l’exercici 2014 hauran de presentar la sol·licitud abans del 31 de març del 2014, i 

triar la periodicitat del pagament que sol·liciten. 

5. Quotes. D’acord amb les dades que tinga en el seu poder, l’administració efectuarà una 

estimació de l’import de les quotes que la persona interessada ha de pagar en cada fracció. 

L’import de l’últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia dels rebuts que 

corresponen a l’exercici i les quantitats abonades en els terminis anteriors. 

6. Pagament anticipat. En qualsevol moment, la persona interessada podrà efectuar el pagament, 

d’una única vegada, de totes les quotes no vençudes, i causar baixa en el Pla. 

7. Modificació de dades. Sempre abans de l’1 de desembre, la persona interessada haurà de 

comunicar expressament a l’administració tributària qualsevol canvi en les dades de l’adhesió 

inicial, referida a la periodicitat dels pagaments, rebuts inclosos, o número de compte, que 

produirà efectes en l’exercici següent. 

8. Certificats. Per a obtindre un certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol dels 

tributs acollits a esta modalitat de pagament, caldrà que s’haja produït el pagament íntegre del 

dit tribut. 

9. Durada. La sol·licitud produirà efectes per als següents períodes voluntaris de pagament, i 

tindrà validesa per temps indefinit per als rebuts per als quals es va sol·licitar, sempre que no 

existisca manifestació expressa en contra per part del subjecte passiu i no deixen de realitzar-se 

els pagaments en la forma establerta. Per a renunciar a esta modalitat de pagament la persona 

interessada haurà d’abonar tots els rebuts el període voluntari de pagament dels quals haja 

finalitzat. 

10. Falta de pagament. Des del moment que l’administració tinga coneixement de l’impagament 

d’un dels terminis, podrà deixar de carregar els terminis següents, i considerar cancel·lat el 

fraccionament. En eixe moment, el règim de pagament anual passarà a ser el general, amb els 

terminis normals en voluntària. Si el deute estiguera vençut es procedirà al seu cobrament per 

les vies legalment establertes. Les quantitats ingressades en l’exercici pel Pla Personalitzat de 

Pagament s’aplicaran als rebuts fraccionats a criteri de l’administració, i s’entendran a compte 

els imports que no cobrisquen els esmentats documents de cobrament, posat el cas que queden 

quantitats pendents d’ingressar. 
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Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició 

del mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 

 

Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el 

termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Quart.- Facultar a la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 

documents relacionats amb este assumpte. 

 

 

DOTZÉ.- DICTAMEN CI SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA I LA 

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA 

D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA 

GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN LES ENTITATS LOCALS. 

 

En el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions entre les 

Administracions Públiques, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies van firmar l'any 2003 un conveni de col·laboració 

en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria 

amb les Entitats Locals, al considerar que seria molt beneficiós per al compliment de les 

seues respectives finalitats, establir un sistema estable i periòdic d'intercanvi 

d'informació tributària entre l'Agència Tributària i les Entitats Locals. 

 

Raons d'eficàcia en l'exercici de les competències atribuïdes justifiquen l'establiment 

d'un sistema d'intercanvi d'informació que permeta una agilització en la disposició de la 

informació i una disminució dels costos incorreguts, aprofitant al màxim el 

desenvolupament de les noves tecnologies. Tal sistema es regula en este Conveni, al 

qual es proposa la seua adhesió i que s’adjunta com a Annex. 

 

Realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 

Resultant que, la Comissió Informativa d’Hisenda, en reunió de 24 d’octubre de 2013, 

ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre el conveni de col·laboració entre 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 
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Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió 

recaptatòria en les entitats locals. 

 

Atès que, obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 

 

 Sra. Morell Gómez: “Aquest conveni també és la materialització d’un dels 

objectius que ens hem marcat des de la Delegació d’Hisenda, que és el de millorar 

amb eficiència la gestió de recaptació de l’Ajuntament d’Oliva. Una de les 

conseqüències de firmar aquest conveni amb l’Agència Tributària és que ens 

permetrà corregir un deficiència que ocorre en aquest moment, per exemple amb 

gent de població veïna, que ve a la nostra localitat, se li ha posat una multa de 

trànsit, se’n va i no torna; quan passe a la via executiva i en un període voluntari no 

s’ha pagat la multa, ocorre que l’ajuntament, si l’infractor no té un immoble en la 

localitat, no hi ha possibilitat de produir cap embargament, ni de forçar que 

l’infractor pague la multa. Per tant, estem perdent al voltant d’un 40% d’ingressos 

en via executiva, per multes de trànsit, amb veïns de poblacions veïnes que vénen a 

Oliva i se’ls multa ací. Un veí d’Oliva paga, però un de fora no paga; i nosaltres 

com a ajuntament no tenim força, ni instruments per obligar-los a pagar l’impost, la 

taxa, la multa en aquest cas. Aquest conveni ens permetrà poder comunicar-li a 

l’Agència Tributària els infractors, i a través de la declaració de la renda, sí que 

podrem agarrar els diners d’aquestes persones que no són d’Oliva, els han multat a 

Oliva, i no han pagat la multa. Per tant, jo crec que és una forma molt eficient de 

recaptar millor, de corregir una injustícia social perquè no entenc om un infractor de 

fora se’n va, no vol pagar la multa i no passa res, i el d’Oliva sí que ha de pagar-la. 

Per tant, crec que és beneficiós per a les arques municipals, i per suposat una qüestió 

de justícia social.” 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

 

Primer.- L’adhesió íntegra al conveni subscrit entre les Administracions Públiques, 

l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació tributària i 

col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals. 

 

 

Segon.- Facultar a la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 

documents relacionats amb este assumpte.  
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TREZÉ.- DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

Vist l’expedient que es tramita i en compliment del que disposa el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, per la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 

sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 

Vist l’informe d’Intervenció, de 21 d’octubre de 2013. 

 

Resultant que, la Comissió Informativa d’Hisenda, en reunió de 24 d’octubre de 2013, 

ha emès dictamen favorable i proposta d’acord de modificació de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 

Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Morell Gómez: “Aquesta ordenança de l’impost sobre l’increment del valor 

dels terrenys de naturalesa urbana, perquè els assistents puguen saber del que estem 

parlant, parlem de la plusvàlua, que és l’impost que es paga quan una persona ven 

un immoble. Crec que tots els ciutadans coneixeran, i tots els qui estem ací, el fet 

que Oliva s’ha sotmés a una revisió cadastral per a 2014, que s’han modificat els 

valors cadastrals, i per tant això té un efecte sobre l’impost de la plusvàlua. 

L’ordenança, i la Llei d’Hisendes Locals contempla que quan un municipi va a 

sotmetre’s a una revisió cadastral, pot aplicar un coeficient reductor sobre el valor 

del sòl, per a evitar que es produesquen increments injustificats en el valor del sòl, i 

per tant que tinga un increment molt significatiu, massa agressiu, en l’impost de la 

plusvàlua. La nostra ordenança recollia que aqueix percentatge de reducció que 

aplicàvem era el 40%. La Llei d’Hisendes Locals diu que podem triar entre el 40% i 

el 60%. En fer números, i intentar aplicar i calcular, si nosaltres aplicàvem una 

reducció del 40% sobre el valor del sòl, véiem que encara així es produeix un 

increment molt important sobre la base; i per tant es produïa un increment molt 

important sobre la plusvàlua. A la fi el que hem fet és passar del 40% al 60%, que és 

el coeficient reductor màxim que podem aplicar al valor del sòl de tots els 

immobles, per intentar així que no hi haja un increment significatiu; podrem 

controlar l’increment del valor del sòl, i per tant evitar un efecte perjudicial de la 

plusvàlua, amb els nous valors cadastrals. Per tant, crec que si apliquem el 60%, que 

és la proposta que ve, es pot controlar aqueix increment significatiu, que a penes es 

notarà, però no produïm un perjudici ni en les arques, ni en els ingressos municipals 

pel concepte de la plusvàlua. Vol dir que no pagaran més, però tampoc pagaran 

menys; pagaran pràcticament el que haurien de pagar amb els valors cadastrals de 

2013, que són els actuals.” 
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo l’única cosa que he de dir és que tot allò, qualsevol 

mesura, que vaja encaminada al fet que els ciutadans paguen menys, benvinguda 

siga. En aquest cas ens acollim al límit màxim legal, de reduir l’impost de la 

plusvàlua, com ja s’ha dit ací; per tant, estem parlant que estem en el límit màxim 

legal per poder fer efectiva una valoració econòmica en aquella persona que en 

vendre el seu bé, haja de pagar la part corresponent de plusvàlua a l’ajuntament. En 

aquest cas parlem que ens acollim al 60% que és el màxim, tant de bo puguérem 

acollir-nos a més, però és el límit màxim legal; i per tant, en aqueix aspecte hem 

d’estar satisfets; ja no tant de la nova valoració cadastral, perquè pensàvem que 

tampoc és el moment; però ja que la cosa està com està, almenys que puguen buscar 

els mecanismes legals per poder fer front, o mitigar al màxim aqueix increment dels 

valors i dels béns immobles, per poder, com he dit, que les butxaques dels ciutadans, 

en tant que venguen la seua propietat, siga menys gravosa del que en principi hauria 

pogut ser.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc manifestar, tal com vam dir en la Comissió 

d’Hisenda, nosaltres no vam donar suport al fet que es fera la revisió cadastral, així i 

tot, hui tot el que siguem mesures que puguen pal·liar i ajudar a la gent al fet que en 

fer les vendes o transaccions, implique que no tinguen un cost excessiu, ho veiem 

amb bons ulls. La llei ens ho permet. És un índex corrector que, tal com va dir 

l’interventor, estava aplicant-se en altres municipis, perquè quan es fa la revisió 

cadastral, allí es posa tot dins d’un sac, però després en aplicar-se puntualment és 

quan se n’adonen des de dalt, des de les grans instàncies que diem, que de vegades 

ixen barbaritats; i front a aqueixes barbaritats la llei ens dóna la possibilitat de posar 

els índexs correctors, i almenys els cinc primers anys, que és quan s’aplicarà, posar-

li un poc d’aire a aqueix gravamen. Per tant, Projecte Oliva, tot el que siga ajudar i 

recolzar que aqueix increment no siga desmesurat, i més en aquest moment, que ja 

ho vam repetir, nosaltres justament, Projecte Oliva, hem sigut un dels grups 

municipals que no vam traure la bandera del tema cadastral. Tot el que siguen 

mesures d’aquest tipus, sí que anem a ajudar-les.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres simplement manifestar que votarem favorablement i 

també entenem que és una mesura que va en la direcció correcta, perquè ix al pas 

dels problemes que poden produir-se a l’hora d’aplicar una revisió cadastral; i 

aquesta mesura, juntament amb la del coeficient k de l’impost de transmissions, serà 

important abans que entre en vigor, l’1 de gener de 2014, tindre-les prèviament al 

lloc. Aquesta era una gestió municipal i ja hem eixit al pas i hem corregit el possible 

problema amb què ens trobarem. L’altre no és de gestió municipal, però també des 

del municipi farem tot el possible perquè els nostres ciutadans i ciutadanes no 

patesquen aqueix increment.”  
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 Sra. Escrivá Herraiz: “S’ha parlat de mesura, i de gestió municipal. Jo li pose un 

interrogant molt gran. Dos o tres. S’hauria pogut estalviar aquesta modificació 

d’ordenança, Sra. Morell; ja que la Llei d’Hisendes Locals, quan entra en vigor una 

nova ponència de valors, calcula una bonificació sempre a favor, perquè aplica el 

màxim; i encara que l’ajuntament no haguera proposat aquest dictamen s’hauria 

aprovat la bonificació màxima que marca la llei, perquè és preceptiva. No. Li ho 

pregunta al Sr. interventor. Sap el que significa preceptiva? Obligada. I això no hi 

dic jo, ho diu la Llei d’Hisendes Locals.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “La Llei d’Hisendes Locals diu que hi ha una franja, entre el 

40% i el 60% de bonificació, que es pot aplicar quan un municipi se sotmet a un 

procediment de valoració col·lectiva o revisió cadastral. Diu la Llei d’Hisendes 

Locals que si no s’especifica en la teua ordenança el percentatge, s’agarra el màxim 

legal. Però és que resulta que en la nostra ordenança estipulava el 40%. D’entre el 

40% i el 60% determinava el 40%. Aleshores pots fer dues coses. O modifiques 

l’ordenança i elimines el 40% i no deixes res, i si no deixes res s’entén en la llei que 

és el màxim legal, o directament tu modifiques i poses un 60%; que jo també m’he 

llegit la Llei d’Hisendes Locals i sé el que diu. Pots triar entre el 40% i el 60% la 

franja que vulgues. Si no apareix res en la teua ordenança, per llei és el màxim, el 

60%; com que en la nostra ordenança apareix el 40%, o la modifiques, o ho retires 

per a tindre el màxim legal. Nosaltres hem triat canviar el 40% pel 60%, perquè ja 

estava contemplat en l’ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Oliva.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sra. Morell, no s’enfade; mire, l’ordenança estipulava el 

40%, però vosté mateix ho acaba de dir, i supose que no se li haurà oblidat. Sabem 

que han fet una nova ponència de valors; veritat? Sí? Doncs amb això està tot dit. 

No calia. S’hauria aplicat el màxim. D’acord? Per molt que vosté tinguera el 40% 

abans. Amb la nova ponència de valors s’hauria rectificat i s’hauria posat al màxim. 

D’acord?” 

 

 Sra. Morell Gómez: “Sra. Escrivá, no vaig a debatre més, perquè jo tinc clara la 

normativa. Tinc clar el que posa. Tinc clar que és un 60%. I jo tic clar que la nostra 

obligació és modificar l’ordenança. Independentment d’això, uniré un poc amb el 

que ha dit el portaveu de Bloc-Compromís, perquè l’Ajuntament d’Oliva ha fet els 

deures, i ha modificat tots els coeficients per evitar un impacte sobre la ciutadania 

amb l’efecte de la revisió cadastral; però ara, a la Generalitat Valenciana li fa falta 

també fer els deures; perquè l’impost de transmissió és l’impost que paga una 

persona, un ciutadà en comprar un immoble. L’impost de transmissió se li aplica 

sobre el valor cadastral un coeficient que és el 3,2. Fa referència i el que intenta és 

comparar amb el valor de marcat; però és que resulta que aquestos últims anys ha 

baixat el valor de mercat un 40% però el valor que ha determinat la Generalitat és el 

3,2; això no baixa ni perquè hi haja crisis, ni perquè el mercat immobiliari estiga a la 
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baixa. Ells no ho han baixat. Al contrari, en el mes d’agost es paga el valor cadastral 

multiplicat per 3,2, i un liquida el 7% del valor; resulta que el mes d’agost, la 

Generalitat, com és tan comprensiva i diu pobrets ciutadans, van a pagar massa, els 

baixaré; no. No, va dir anem a pujar, del 7% al 10%. I a partir del mes d’agost tots 

els ciutadans estan pagant el valor cadastral multiplicat per 3,2 i liquiden el 10%. 

Per tant, la nostra obligació, ja ho hem fet així, hem anat a l’oficina liquidadora, el 

17 d’octubre , i està pendent una reunió amb la conselleria, perquè l’Ajuntament 

d’Oliva va sol·licitar una baixa del 3,2 a l’1,3. Ja ho hem dit, ja ho hem avançat i 

estem fent les gestions, igual que la plusvàlua que és un impost municipal, baixa i 

hem regulat, volem també que la Generalitat faça els deures i també beneficie els 

ciutadans d’Oliva.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre 

l’increment amb la redacció que a continuació s'arreplega: 

 

Article 9.2.- Quan es fixen, revisen o modifiquen els valors cadastrals d'acord amb el 

que preveuen els articles 69 i 70 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

durant cada un dels primers cinc anys d'efectivitat de dits nous valors, es prendrà com a 

valor del terreny, o de la part del mateix que corresponga segons les regles contingudes 

en els articles 12 a 16 de la present Ordenança, l'import que resulte d'aplicar als 

mateixos la reducció del 60 per 100. 

El que preveu el paràgraf anterior no s'aplicarà en els supòsits en què els valors 

cadastrals que resulten de la fixació, revisió o modificació a què es refereix tal paràgraf 

siguen inferiors als vigents fins llavors. Així mateix, el valor cadastral reduït en cap cas 

podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració 

col·lectiva. 

 

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició 

del mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 

 

Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el 

termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Quart.- Facultar a la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 

documents relacionats amb este assumpte. 
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CATORZE.- MOCIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR SOBRE LA 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 

IMMOBLES, I LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE 

L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA. 

 

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular, sobre 

l'assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 

 
“Ma Consuelo Escrivá Herraiz, en representació del grup popular i en nom de tots els seus 

membres que el componen, D. Jesús Aparisi Romero, D. Andrés Sánchez Gámez, Dª. Virginia 

Cotaina Verdú, Dª. Teresa Gascón Escrivá, D. Vicente Morera Romaguera i D. Salvador 

Escrivá Tormo, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a 

l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la 

corporació per al seu debat. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Vist que amb motiu de la sol·licitud firmada per Salvador Fuster en data 28 de març de 2011 per 

a dur a terme en este municipi el procediment de valoració col·lectiva de valor general i de la 

nova ponència de valors cadastrals aprovada l'any 2013 després de l'informe favorable a la 

ponència de valors enviat a la Gerència territorial del Cadastre de València, el passat 22 de maig 

del 2013, la qual tindrà efectes a partir de l'any 2014, i que suposa un increment mitjà dels 

valors cadastrals del 93% alhora que estos valors cadastrals són la base imposable de l'IBI, 

proposem una reducció del tipus de gravamen de l'IBI establida en l'Ordenança actualment en el 

0'91%. 

 

Vist que la reducció del tipus de gravamen es pot realitzar fins al 0'40%, de conformitat amb 

l'article 72 de la Llei d'Hisendes locals (RDL 2/2004). 

 

Vist que la reducció del tipus de gravamen és absolutament necessari realitzar-la abans que 

acabe l'any 2013 perquè en cas contrari la pujada dels rebuts d'IBI serà desproporcionada, la 

qual cosa no és just en els difícils moments de crisi econòmica general. 

 

Vist que la revisió dels valors cadastrals efectuada en 2013 afectarà totes les herències i 

donacions d'immobles d'Oliva, i alhora que el valor cadastral s'utilitza per al càlcul de la quota 

d'este Impost, produiran liquidacions abusives i confiscatòries per als hereus i donants 

d'immobles en Oliva en 2014, sent necessari modificar l'actual tipus de gravamen d'este Impost. 

 

Vist que l'Ajuntament pot reduir el tipus de gravamen, que en l'actualitat és el 28% al 14%, de 

conformitat amb l'article 108 de la Llei d'Hisendes locals. 

 

Es proposa al Ple d'este Ajuntament els següents, ACORDS 
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PRIMER.- Modificar l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles d'Oliva per a rebaixar 

el tipus de gravamen de l'actual 0'91% al 0,40%, tal com permet la Llei d'Hisendes locals. 

 

SEGON.- Modificar l'ordenança fiscal de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana per a rebaixar el tipus de gravamen del 28% al 14%.” 
 

En l'expedient obra informe d'Intervenció, de 23 d'octubre del 2013, en relació amb 

l'esmentada Moció. 

 

Resultant que obert el torn d'intervencions es produïxen les que a continuació 

s'indiquen: 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular, per responsabilitat, i seguint treballant pel 

nostre poble i pels ciutadans, creiem de forma ferma que no és el moment de fer una 

revisió cadastral general; repetesc, general. Inqüestionable és que qui més tinga, que 

més pague. Presentem aquesta moció coherent i estudiada, per a aplicar sense cap 

perjudici, beneficiosa, per la situació que travessem. Sabem per les seus 

declaracions en premsa que la rebutjaran, i es basen en un informe del Sr. 

interventor. En primer lloc m’agradaria dir-li, Sra. Morell, i també al Sr. González, 

que aquest grup no cobra una gratificació per sis dies de quasi 1.900 euros. Però així 

i tot hem fet un informe, i l’hem fet perquè el Partit Popular no fem les coses a 

l’atzar sinó amb una valoració econòmica on no partim de l’engany. Miren, de 

mecanisme de pipó és saber que partir de la base liquidable anterior i voler calcular 

la reducció del gravamen que proposa el Grup Popular, és a dir, baixar-lo al 0,4 és 

fraudulent, enganyar de forma descarada i interessada. Haurien de baixar de 

l’helicòpter, toquen terra; i a vore si s’ensenyen d’una vegada que els tècnics deuen 

treballar perquè tot funcione bé per al poble, amb transparència i no per inclinació 

política correcta de moment. Miren, els nostres càlculs, més reals, partim de la base 

imposable aconsellada per la gerència segons la nova ponència, i que no és de 929 

milions d’euros. Sr. interventor, vosté ho sap, com ha posat vosté al seu informe 

sinó que serà, segons ens han comunicat al voltant de 2.000 milions d’euros. Per tant 

els seus càlculs, ja des de l’inici, són el que són; falsos. Aquestos 2.000 milions 

d’euros; sí, 2.000 milions d’euros, a vore si els ho explique perquè acabe el 

xiuxiueig de qui no entén, resulta que no fa referència ni al que és el pressupost, ni 

el que ingressa aquest ajuntament sinó que és la base, la base; com el padró 

d’habitants, però en les cases. Així és més facilet. Aquestos 2.000 milions d’euros 

són a conseqüència de la pujada, tan desorbitada que estem patint ja. El Partit 

Popular havíem previst un increment de la base de 37 milions d’euros, per poder 

recaptar 350.000 euros de disseminats. Torne a repetir, disseminats; però vostés ho 

pugen tot. Matxaquen a tots els ciutadans i recaptaran un excés. Tenim l’informe, li 

puc facilitar; i passaran de recaptar els 350.000 que preveia el pla d’ajust, dels 

disseminats, a recaptar d’1.269.000 euros a 12.690.000 euros al llarg dels deu anys. 
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Això significa que sí que poden donar compliment a aquesta moció, que mira i 

recolza la situació que patim en aquest moment. Vostés en són 14. Nosaltres, el 

Grup Popular, proposem a través d’aquesta moció; i vostés tenen en la mà el fet de 

disposar pel bé de les necessitats, tan dolentes; una dada afegida, que es desprén de 

l’informe, hi haurà un excés de més de 300.000 euros a l’any, i poden fer, se’n 

recorda Sra. Morell aquell pla d’ocupació que ens demanaven, que demanaven quan 

teníem l’Alcaldia el Partit Popular, que vosté estava en l’aposició? Ho recorda, Sra. 

Morell? En aquell moment, com nosaltres érem previnguts, i només volíem 

disseminats, no es podia fer perquè hauria hagut proveïdors que no haurien cobrat; 

però ara, amb el cadastràs que han fet, baixant el 0,4 com proposem, poden fer 

aqueix pla d’ocupació que vosté volia Sra. Morell.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que efectivament, és evident que tots volem pagar 

menys, i com menys paguem tots ens alegrem; així és. Però si tenim en compte 

l’informe d’Intervenció, que diu ben clarament que amb la proposta que fa el Partit 

Popular l’ajuntament deixaria de recaptar quasi cinc milions d’euros menys, la 

veritat és que jo pense que independentment de totee les xifres que acaba de dir la 

portaveu del Partit Popular, aqueixes xifres tan grandiloqüents perquè no sé si ella 

mateix sabrà el que diu, però igual fa, espere sí; la veritat és que ajustant-nos a la 

realitat, estem parlant que l’ajuntament deixarà de recaptar cinc milions d’euros, o 

quasi. Aqueixa és la realitat per a 2014 si s’aprovara la proposta que fa el Partit 

Popular. Això vol dir que un ajuntament com el d’Oliva, en aquest moment, i a la 

millor en altres també, però estem ajustant-nos al moment actual, hauria de 

prescindir de diversos serveis. Per exemple hauria de prescindir de la policia, podria 

ser; dic jo; li pregunte a vosté, prescindiria a la millor de la policia? 2.817.000 

euros? Del Departament de Benestar Social també, o el d’Esports, o el de Turisme? 

Perquè tot junt puja 4.800.000 euros, que val de gestionar i portar a cap aquestos 

departaments. Dic jo si seria la proposta. Jo ja li ho vaig dir a la regidora del seu 

grup que està en la Comissió d’Hisenda, que efectivament a mi m’agradaria poder 

votar a favor d’aquesta proposta en forma de moció, clar que sí; però si fóra una 

proposta realista. Ja li vaig dir que si m’explica exactament com i de quina forma 

vosté farà front a la manca dels cinc milions d’euros per poder gestionar un 

ajuntament com aquest, si m’ho explica fefaentment i no anant-se’n pels dos milions 

i no sé quants milions, i no sé quantes coses més, no; amb xifres clares i concises. I 

ben clar és l’informe d’Intervenció, que diu que aquest ajuntament deixaria de 

recaptar al voltant de cinc milions d’euros si s’aprovara aquesta proposta; i ahí és on 

hem d’anar; com i de quina forma vostés gestionarien aquest ajuntament per poder 

donar els serveis que cal, amb cinc milions d’euros menys. Si vostés em convencen 

com i de quina forma administrarien vostés aqueixos comptes amb cinc milions 

d’euros menys, jo per suposat que estaria disposat a votar a favor. Ara bé, jo el que 

no vull és votar un castellet en l’aire, un castellet més, que vosté ja ens té 

acostumats a portar molts castellets en l’aire a aquest plenari, i aquest segurament és 
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un castellet més en l’aire; perquè és evident que els comptes són claríssims; no cal 

anar tan lluny, però la cosa està més clara que l’aigua. I pel que fa a la modificació 

de l’ordenança fiscal de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana, la plusvàlua, vosté demana una rebaixa del 50%; estàvem parlant 

que adés hem demanat una rebaixa del 60%, per tant, no té més sentit. Sí que 

m’agradaria, de bona veritat, que m’explicara de forma fefaent i concisa, i clara, de i 

de quina forma vosté administraria aquest ajuntament amb cinc milions d’euros 

menys. I si vosté és capaç de convéncer-nos a tos que això és possible, jo seré el 

primer a votar-li aquesta moció.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi no anava a parlar, però bé, diré almenys el que vam 

manifestar en la comissió. No entrarem nosaltres en aquest tema. El tema de les 

mocions, i on vaig dir una cosa en dic una altra; on es fa un plantejament fa un any o 

un any i mig, i ara canvien; on uns, el PP, es llancen els trastos al PSOE que 

governava quan es va fer la petició, el PSOE li replica que ella ho hauria pogut fer, 

ella faig referència, perdoneu, a la Sra. alcaldessa en aquell moment, a la Sra. Chelo 

Escrivá. Crec que el ciutadà no està per la llavor d’entrar en aqueixa dinàmica. Ací 

es va aprovar un pla d’ajust; un pla d’ajust que preveia uns ingressos; el va aprovar 

el Partit Popular. Es va aprovar o es va fer la petició de sol·licitar la revisió 

cadastral, la va demanar el Partit Socialista; es va rubricar en aquell moment, encara 

que ara se’ns diga que no, que si era un apart, que si era mitja, o si n’era un quart, 

pel Parit Popular. En aquell moment m’hauria agradat que la Sra. Chelo Escrivá 

haguera sigut contundent des de la taula de l’Alcaldia i haguera dit que ací no es 

faria la revisió cadastral; jo no vaig escoltar res d’això, ni els veïns tampoc. Per tant, 

sentint-ho molt, Projecte Oliva ens abstindrem en aquesta moció, perquè no volem 

entrar. Ja li dic que justament som el grup municipal, juntament amb algun altre 

grup, que no han tingut res a vore amb la possibilitat de decidir les mesures que 

s’havien d’aplicar en els últims anys. Per tant, el nostre vot serà l’abstenció.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres teníem el convenciment que aquesta moció partia d’un 

error de càlcul important; i ara, després d’escoltar la Sra. Escrivá, hem confirmat i 

hem sabut exactament on estava aqueixa erra da de càlcul. Al text de la moció, en 

l’exposició de motius diu després d’articular, vist que la reducció de tipus de 

gravamen es pot realitzar fins al 0,40%, de conformitat amb l’article 72 de la Llei 

d’Hisendes Locals; diu, vist que la reducció del tipus de gravamen és absolutament 

necessari realitzar-la abans que acabe l’any 2013, perquè en cas contrari la pujada 

dels rebut d’IBI serà desproporcionada; clar, els rebuts de 2013 i de 2014 són del 

mateix import. Posant un exemple real, d’una persona que tinga una propietat que 

tenia un valor cadastral, en la ponència del 97, que entrava en vigir l’1 de gener de 

1997, de 50.000 euros. Aqueixa propietat que s’haja revaloritzat al doble, que més o 

menys és la mitjana de la majoria de propietats, en realitat és l’1.9, però per 

simplificar els càlculs, al doble, que passara a 100.000. La base imposable, com ha 
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dit la Sra. Escrivá, serien els 100.000; però la base liquidable, sobre la qual 

s’elabora el tribut i sobre la qual s’elabora el rebut, no és de 100.000, és de 55.000, 

que és la base imposable anterior, més un 10% de la pujada. Per tant, si jo 

multiplique 55.000 que és la base liquidable pel tipus impositiu actual que nosaltres 

tenim a Oliva, que és del 0,91%, que el vam baixar respecte a l’1,001 que Rajoy ens 

va obligar a pujar per a 2012 i 2013, obtenim que aqueixa persona pagarà en 2014 

un rebut de 500,50 euros. i què pagava en 2013? 500,50 euros. Exactament la 

mateixa quantitat; exactament la mateixa quantitat. Com és pot dir que en cas 

contrari la pujada dels rebuts de l’IBI serà desproporcionada? Però si és la mateixa 

quantitat. És exactament la mateixa quantitat; i després d’escoltar la Sra. Escrivá he 

descobert on estava l’errada de càlcul. i és no diferenciar què ñes base imposable i 

què és base liquidable. Efectivament, la base imposable total de la localitat d’Oliva 

passarà a ser de 1.630.383.000, en purificar els padrons sabrem la quantitat exacta. 

Però la base liquidable de l’any que ve, de 2014, serà de 929.723.000, que és la 

quantitat sobre la qual el Sr. interventor ha realitzat els càlculs. Per això si jo aplique 

sobre els 929 milions el tipus impositiu del 0,40, efectivament tinc un detriment dels 

meus ingressos de quasi cinc milions d’euros. Si e el pla d’ajust que vam aprovar fa 

poc, el va aprovar en concret el Partit Popular, considerava que en 2014 s’havia de 

recaptar un milió més, i això ho diuen en les taules que s’adjuntaven en el pla 

d’ajust que es va presentar, com ara ens presenta un tipus impositiu que no és que no 

recaptarà un milió més sinó que baixarà cinc milions?” 

 

 

 Sra. Morell Gómez: “Comence pel final; és a dir, ratifique els números que ja ha 

dit el portaveu de Bloc-Compromís, perquè són els mateixos números que tinc jo. I 

es pot vore que ací nosaltres les coses les fem ben calculades, amb taules i amb 

projeccions a deu anys. Per tant, done fe del que ha dit el portaveu de Bloc-

Compromís, i vull afegir una cosa. Ho he dit moltes vegades, però ho tornaré a dir. 

Quan algú parla de docència o com s’ensenya els xiquets, jo li pregunte a un mestre, 

per suposat no li pregunte a l’interventor; però si es tracta d’informes tècnics, 

informes d’Intervenció, per suposat que la meua fiabilitat respecte de l’informe 

aqueix és del cent per cent; siga de la secretària, siga de l’interventor. Per tant, la 

seua professionalitat, d’ell, de la interventora anterior, i de qui ha substituït la 

interventora, per a mi, tots els informes cent per cent fiables, perquè ells demostren 

que saben del que parlen; i parlen i saben més que jo. I per suposat de les barbaritat 

que està dient el Partit Popular, per suposat que sí. Ho vaig comentar en la Comissió 

d’Hisenda, perquè de vegades el govern, o els qui governem hem de tindre la 

responsabilitat i la valentia de dir que les coses les fem, i les fem per una raó. No 

vull entrar a si la carta un la va enviar, o l’altre no la va enviar; disculpen, les coses 

són així, la revisió cadastral s’havia de fer, governara qui governara, no es podia 

evitar. Portem, 16 anys amb un mateix pla i amb un mateix estudi, i uns mateixos 

valors; no es podia paralitzar, això s’havia de tirar endavant; per què? Perquè es 
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donaben situacions completament injustes. Un ciutadà que té un immoble que s’ha 

donat d’alta amb posterioritat a l’any 1997, està pagant més que una altra persona 

que té el mateix immoble i el té de l’any 1997; i una paga el doble que l’altre. Per 

tant, la revisió cadastral, ens agrade més o ens agrade menys, s’havia de fer; i 

s’havia de fer de la millor forma possible, que és buscar i comparar amb els valors 

de marcat que ja han tingut en compte la crisi, que són els valors de 2011. No 

entraré en polèmica de si devia fer-se o no. Sí que vull esclarir, el valor cadastral no 

és l’IBI, no és la contribució. Si els valors cadastrals de mitjana no es dupliquen, és 

l’1,9, no vol dir que una persona pagarà el doble de contribució, perquè la 

contribució és el valor cadastral multiplicat per un numeret; aqueix numeret el fixa 

l’ajuntament. En 2011 era de 0,91; en 2012 i 2013, el Sr. Rajoy, només va arribar el 

Partit Popular al govern central, va dir que es pujava el deu per cent a tots els 

ciutadans, tinguen o no tinguen, pugen el deu per cent, i van passar a l’1,001. Què 

passava en 2014 quan entrava a aplicar-se la revisió cadastral? Deixava d’aplicar-se 

l’increment del deu per cent que Rajoy va aprovar, i entra el cinc per cent que la Sra. 

Maria Consuelo Escrivá Herraiz, que liderava el Partit Popular, en aqueix pla d’ajust 

deia que pagaríem un tipus impositiu del 0,95. Això què suposava? Que el ciutadà 

pagaria un cinc per cent més. Aqueix cinc per cent, aquest govern que està en aquest 

moment ací, en el mes de juny va portar una proposta i va dir que no senyors, que 

nosaltres no compliríem l’increment del cinc per cent, i que anàvem a deixar el valor 

del tipus impositiu al 0,91, que eren els mateixos valors que hi havia en 2011. Per 

tant, en cap moment la contribució es duplicarà; ni ara, ni d’ací al 2022. Respecte a 

2014 que és el més pròxim que tenim, el 80% dels immobles baixarà el seu tribut 

respecte a l’any 2013. I això és així. Jo tinc tots els immobles, 28.000 i escaig, de la 

localitat; he aplicat el tipus impositiu que nosaltres hem deixat al 0,91 a tots els 

immobles; i al 80% se li baixa un euro, dos, tres; se li baixa; i sense tindre en 

compte les bonificacions. Això és una realitat, li agrade a qui li agrade. Sí que hauria 

pujat si haguérem fet cas al pla d’ajust que va aprovar el Partit Popular, que 

incrementava un cinc per cent la contribució. I una altra cosa més, parlant del Partit 

Popular, ha eixit ahir publicat que volen per a 2014-2015 incrementar-nos també la 

contribució; que pugen l’IBI, entre un deu, un sis o un quatre. Aquest ajuntament es 

nega; ja ho diem ací, que nosaltres no estem disposats. I el que farem serà baixar el 

nostre tipus impositiu del 0,91; baixarem un quatre per cent per tal que això no ens 

afecte. Ja ho anuncie ací. Els únics que han pujat la contribució és el pla d’ajust 

aprovat pel Partit Popular. Nosaltres no anem a complir aqueix pla d’ajust; no el 

vam votar, no el vam recolzar, i per suposat pensem que 26 milions d’euros a través 

de l’IBI és una barbaritat. Ha al·legat, ja ho va fer la Sra. Gascón en la comissió que 

la seua mesura era aconseguir 26 milions d’euros de disseminats; i això és una 

mentida, una barbaritat. Només el pla d’ajust contempla, com a mesures dels 

disseminats, 5.000 euros; no 26 milions d’euros.” 
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 Sr. alcalde: “Un segon Sra. Gascón, després li done la paraula per al·lusions, i a 

vosté per al torn de rèplica; però com a moderador del Ple, vosté ha fet al·lusió adés 

a insults que segons vosté es llancen ací; jo m’he anotat, no les paraules textuals, 

però ho he entés perfectament, vosté ha parlat de números falsos i de l’interventor, 

dels serveis d’Intervenció. Això no és insultar, això és un grau per damunt 

d’insultar; per tant si en el torn de rèplica vosté s’ho vol pensar millor i vol demanar 

disculpes o alguna cosa d’aqueixes, jo com a moderador d’aquest Ple, i com a 

alcalde, li ho agrairia; si no, allà vosté. Per al·lusions, té la paraula Sra. Gascón; siga 

breu, per favor.” 

 

 Sra. Gascón Escrivá: “Sra. Morell, en la comissió tant vosté com la resta de 

membres de la comissió, sap que en cap moment vaig donar cap dada; simplement li 

vaig dir que el Partit Popular, la revisió cadastral que proposava era una revisió dels 

disseminats. I vosté ho sap.” 

 

 Sr. alcalde: “Ara sí, entrem en el torn de rèplica; Sr. Salazar. Quan li toque el torn 

de rèplica. Per al·lusions, la Sra. Gascón. I ara entrem en el segon torn de rèplica i 

l’ordre és de menor a major, com sol ser sempre. Sr. Salazar, té la paraula.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que si aquesta proposta l’haguera feta qualsevol 

ciutadà, qualsevol persona, tindria cinquanta mil vegades més credibilitat que 

vostés. Per què? Perquè vostés estan fent tot el contrari; no estan fent, estan dient, 

amb la intenció de mentir i enganyar a la ciutadania; perquè estan fent tot el contrari 

del que vostés estaven fent quan governaven. Tot el contrari diuen. Vostés van 

aprovar un pla d’ajust en solitari, amb els seus vots, com ja li han dit ací, que no 

només no és que baixava sinó que pujava; no només l’IBI; contemplaven 

perfectament aqueixa revisió cadastral, el primer any, 2014, amb 500.000 euros; i 

així successivament durant deu anys, a raó de 500.000 euros més per any cada 

anualitat que passara, fins arribar als 26 milions d’euros que vostés, entre el que és 

l’augment de l’IBI del cinc per cent que vostés proposaven, i la revisió cadastral que 

vostés perfectament contemplaven, i tan contents, haurien recaptat 26 milions 

d’euros més durant aqueixos deu anys. Això és el que està escrit, i això és el que 

consta, no les paraules, que les paraules com les seues se les emporta el vent 

contínuament. Pesen molt poc; i com pesen tan poc, no tenen cap credibilitat; 

independentment d’aquelles persones que vostés enganyen contínuament en aqueix 

aspecte. Vostés és com aquell que tira la pedra i amaga el braç. Vosté ha pegat una 

pedrada i de seguida ha amagat el braç; jo no, jo no he sigut. Vosté ha sigut. Vosté 

és tan culpable com el primer del fet que s’haja portat ací, o que estem passant per 

aquesta situació, de revisió cadastral. Com el primer. Vosté ho va acceptar quan 

estava d’alcaldessa; ho va acceptar sense immutar-se, i sense al·legar absolutament 

res al respecte. Ara què vol? A base d’embolics, i coses que vosté diu que vosté sap 

perfectament que són totalment irrealitzables, i això només ho fa servir per intentar 
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captar algun vot d’alguna persona que no sap de què va? Si, riga, vosté riga a 

muntó; jo sé que vosté s’ho agarra a broma, per això diu el que diu i fa el que fa. 

S’ho agarra a riure aqueixes coses; coses tan serioses com aquestes, que això suposa 

haver-se de rascar la butxaca moltíssima gent, vosté això s’ho agarra a riure. Per 

això vosté frivolitza en un tema tan important com aquest, i enganya la gent, com si 

vosté haguera sigut el baluard de la baixada d’impostos, quan vosté, quan governava 

durant tretze mesos ha fet tot el contrari. Tot el contrari. Vosté va proposar una 

pujada brutal d’impostos, que ací, com ja se li ha dit, gràcies que no acabarem 

aplicant aqueix cinc per cent, ni altres menesters que vosté sí que va contemplar en 

aqueix pla d’ajust, que com he dit, al final de la correguda ens costava vint-i-sis 

milions d’euros, aqueixa revisió cadastral que vosté assumia i aqueixa pujada d’IBI 

que vosté posava. Això no ho voran els ciutadans d’Oliva; no ho voran perquè vosté 

no governa; perquè si vosté governara això ho hauria portat a cap igual que ho va 

aprovar; i ahí estan les actes, està el pla d’ajust i està tot. Per tant, vosté no vinga ara 

amb milongues, no vulga enganyar aquell que no sap, i per tant siga responsable i 

assumesca la part que li correspon. I només vull acabar amb una cosa; a la millor li 

molesta la revisió cadastral.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Ha acabat el seu temps.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Simplement vull clarificar perquè és molt important entendre 

d’on i com ixen els números. I recorde, primer, pla d’ajust aprovat el 29 de març de 

2012, a les columnes que s’adjuntaven al pla d’ajust, que és el que anava al 

Ministeri d’Hisenda, on es quantificaven els estalvis generats respecte a l’exercici 

2011, s’estimava per a 2014 una quantitat total, un estalvi total general amb les 

mesures relatives a ingressos d’1.105.000 euros, els quals eixien d’un augment de 

l’IBI de naturalesa urbana, quantificat en 350.000 euros; potenciar la inspecció 

tributària per a descobrir fets imposables no gravats, 60.000 euros; correcte 

finançament de taxes i preus públics, 85.000 euros; i mesura cinquena, altres 

mesures pel costat dels ingressos, referida a l’IBI, 585.000 euros. En total 1.105.000 

euros previstos en el pla d’ajust aprovat el 29 de març de 2012, per a l’any 2014. I 

ara ens trobem una moció que directament dinamita qualsevol previsió possible per 

a aqueix any 2014; perquè parteix, torne a repetir, d’un error de càlcul tremend, que 

és confondre base imposable amb base liquidable. Per a entendre’ns, perquè fóra 

veritat el que diu la part expositiva de la moció del Partit Popular, és a dir que “en 

cas contrari la pujada dels rebuts d’IBI seria desproporcionada”; perquè ho veiem en 

un exemple real d’un rebut real, una persona que tinguera un a propietat valorada 

cadastralment amb 50.000 euros en la revisió cadastral de l’any 1997, perquè pagara 

el doble al tipus impositiu del 0,91, se l’hauria d’haver cadastrat en 650.000 euros; 

tretze vegades més. Si es donara aqueixa circumstància, aqueixa persona sí que en 

2014 pagaria el doble; seria certament l’IBI desproporcionat. Si es donara aqueix 

cas; multiplicar per tretze, passar de 50.000 euros a 650.000 euros. Si ho entenem tal 
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i com correspon, i com ha dit la regidora d’Hisenda, que la majoria dels immobles 

de la nostra ciutat, més del 80% es troben en aqueixa mitjana aritmètica de l’1,9, la 

majoria de persones de la nostra ciutat passaran a tindre un valor, si era de 20.000 

euros, a 40.000 euros, però entrarà com a base liquidable en 2023. En 2014 entrarà 

progressivament amb un increment del deu per cent, de forma paulatina; en 

l’exemple que he posat abans de la persona de 50.000 euros, que passa a 100.000 

euros, torne a repetir, si pagava 500,50 euros en 2013, amb un tipus impositiu de 

l’1,001, en 2014 amb un tipus impositiu del 0,91, pagarà 500.50 euros. Exactament 

la mateixa quantitat.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “Ja ho vaig comentar en la Comissió d’Hisenda, i ho torne a 

repetir ara; quan es planteja i ara el Partit Popular diu que la revisió cadastral només 

volia fer-la en els disseminats, perquè la gent conega la comparativa, com a 

immobles urbans tenim més de 28.000 immobles; i disseminats, que són cases fora 

d’ordenació, estem al voltant de 1.200 cases. Jo escoltar ara que la revisió cadastral 

només era sobre disseminats, la meua filla té dos anys i podria creure’s el que vostés 

estan dient; però per suposat, no feresca la intel·ligència dels qui estem ací, per 

l’amor de Déu. Els disseminats, les cases fora d’ordenació, en l’any 2014, el 

cadastre ha canviat la llei, no tributen com a urbana; tributen com a rústica. Què vol 

dir? Que ja no se li aplica el 0,91, se li aplica el 0,5 que nosaltres vam incrementar. 

Què vol dir? Que pagaran menys en relació. Què ingressem nosaltres de 

disseminats? Si tenim en compte que baixa el tipus impositiu, un poc menys de 

200.000 euros; si nosaltres pujàrem la rústica del 0,4 al 0,9 que és el màxim legal, 

nosaltres ingressaríem com a màxim 600.000 euros; com a màxim. I ara està dient-

me el Partit Popular que anàvem a ingressar 26 milions d’euros per 1.200 cases i 

quatre xalets. Això per a mi ja és ofendre la intel·ligència; jo crec que la meua filla 

podria creure-s’ho, però el que està dient és una completa barbaritat. Nosaltres 

votarem que no, ja ho dic. No només per aquesta presa de pèl que és la primera part 

sinó pel tema de les plusvàlues; hi ha una segona mesura en la proposta de moció 

que diu que baixem les plusvàlues d’un 28% a un 14%. Què vol dir això? Això 

suposa segons l’informe de l’interventor, que jo li done moltíssima fe, perdre 

l’ajuntament 273.000 euros d’ingressos, per baixar la plusvàlua. Va eixir una notícia 

diumenge, que diu que s’ha produït un increment de venda; un repunt en el segon 

trimestre, a causa que els bancs han fet moltíssimes vendes. Record que la plusvàlua 

la paga qui ven. No consentiré, com a delegada d’Hisenda, perdre 273.000 euros, 

per beneficiar els únics que estan venent propietats en aquestos moment, que són els 

bancs. Per tant, no donaré recolzament a aquesta moció; per suposat, en el tema de 

la plusvàlua molt menys, perquè la majoria de vendes de cases, i piso, estan fent-les 

els bancs. I jo al banc no li perdone 273.000 euros. Respecte a un ciutadà, amb la 

proposta que nosaltres hem portat com a govern, no pagarà més, i no pagarà menys; 

però no consentiré que es pague menys per a beneficiar les entitats bancàries.” 
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Molt bé, Sr. González, li vull dir que m’ha botat un torn 

d’intervencions, perquè qui porta la moció sóc jo i l’encetava. Per tant, la Sra. 

Gascón, vosté li ha donat la paraula per al·lusions, i quan em tocava a mi replicar, 

no m’ha donat la paraula. Ja hi ha una sentència molt xula, que vosté sempre vulnera 

els meus drets. D’acord? I és del Tribunal Superior de Justícia; per tant li agrairia 

que em respectara. I no ho ha fet. I ara tocaria el torn per a finalitzar, que dec 

finalitzar jo les rèpliques, perquè la moció la presenta el Partit Popular. Gràcies. 

Mire, vull dir-li abans de començar, a vosté, que té una visió molt particular del que 

són formes i insults. Vosté, quan el Sr. Salazar insulta, insulta, i diu totes aqueixes 

coses a la meua persona, vosté no les pren en consideració. Les troba normals. Quan 

la Sra. Morell em diu que sóc espessa, és a dir bruta, vosté ho troba tan summament 

normal. I més qualificatius, i no ho entén, i tonta, i tonta, i burra i no ho entén; val? 

Ho troba normal. Mire, jo parle de xifres. Jo no insulte. Si vosté vol donar aqueixa 

visió tan summament particular, em pareix perfecte. Per tant, fet aquest esclariment, 

intentaré contestar a cadascun dels representants dels partits. La veritat és que ací 

mesclen totes les xifres, els conceptes de les xifres. Mire, al Sr. Salazar; cinc milions 

d’euros faltarien; de veritat, sóc de matemàtiques, i vaig tindre el plaer, i ara estic 

aplicant-ho, de preparar-me una oposició d’Inspecció d’Hisenda. Per tant sé del que 

parle. Aquesta vesprada vosté hauria pogut anar al despatx del Partit Socialista, i 

quan el Sr. interventor ha estat allí donant-li la lliçó a la Sra. Morell i al Sr. Fuster, 

hauria pogut estar present també. D’acord? Hauria tingut una visió un poc partidista, 

però hauria sigut una visió, perquè parla la veritat de forma incoherent. Jo vull dir-li 

que parla de la reunió del cadastre; i mire, en la reunió del cadastre apareix, i ja ens 

han dit que ha sigut a demanda, apareix una acta on apareixen dues reunions, de 

persones diferents, amb temes a tractar diferents, i amb acords presos de forma que 

no se sap a quina reunió pertanyen. Damunt, una acta, un escrit molt dirigit, que es 

pot moure, i de fet la Sra. Morell ha posat ahí uns quadres per damunt i totes 

aqueixes coses, per portar-ho a la casa del poble, fer una explicació de la qual, Sra. 

Morell no se la va preparar molt bé, no van eixir massa contents. I després, Sr. 

Salazar, vosté va ser molt desafortunat, molt altaner.” 

 

 Sr. alcalde: “Disculpe, Sra. Escrivá. Com se li ha acabat el temps, i efectivament 

m’havia saltat un torn, té vosté tres minuts més per acabar.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, dir-li que vosté l’altre dia, en la reunió de Red 21, va 

cometre un error molt greu. I és dir que vostés precisament baixarien els impostos el 

2016. És a dir, farien el que jo pretenc que es faça en aquest moment per beneficiar 

tots els ciutadans. Algú, de forma molt encertada li va preguntar si vosté ja dóna per 

suposat que el 2016 governaran, encara que siga agarradets de la mà; d’acord? Ja 

proposava fer aqueixa baixada d’impostos; no diga que no, perquè si es fa una acta 

on hi ha gent que estava allí present, podrà confirmar-ho. Vosté parle el que vulga 

dir. I després, Sr. Blai, respecte al pla d’ajustos, preveia ingressos de disseminats; i 
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m’agradaria que no posara en boca de l’aleshores alcaldessa i ara regidora, el que ha 

dit; s’han de prendre decisions, però vosté també hauria de ser coherent i 

responsable i prendre decisions. I sap per què? Perquè vosté és equip de govern; no 

només per portar una Regidoria, o dos; vosté va alçar la mà el dia de la moció de 

censura, per tant, ahí ja li dic que vosté és responsable. Al Sr. Canet exactament 

igual, Sr. Canet, mire el pla d’ajust; disseminats. Ho posa ben clar. Vostés sempre 

lligen les frases a la meitat. Es contemplava. En ser general, com vostés han 

manifestat, ja ho diré després, uns l’envien i la demanen, el Sr. Fuster, després el sr. 

González envia l’informe i diu que sí. I Sra. Morell, m’ha agradat molt el que ha dit. 

La revisió cadastral s’havia de fer, governara qui governara. Mare de Déu. Nosaltres 

parlàvem de disseminats, i ara sí que tinc clar per què vosté parla com parla. Perquè 

vostés durant vuit anys, més el que porten, han fet un tall de desficacis de 

desgovern, exagerats. Tenim sentències com les de Martí de Veses, que ens portaran 

a la ruïna als ciutadans; 1.200.000 euros a Oliva Nova; i un llarg etcètera de 

sentències per desgovern. D’acord? I quan es parla de 26 milions d’euros, ensenye’s 

a discernir entre conceptes i xifres.” 

 

 Sr. alcalde: “S’obri un torn extraordinari d’al·lusions, i els demane, per favor, 

encaridament, que siguen breus, i eviten obrir múltiples al·lusions, perquè això no 

s’acabarà mai; i encara queden punts de l’ordre del dia. Per tant, apel·le al sentit 

comú de tots els portaveus.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que ha parlat de tot; encara estic esperant que 

ens explique com i de quina forma administraria l’ajuntament amb cinc milions 

d’euros menys; no ha dit res, perquè no té ni puta idea, així de clar i perdone si això 

és un insult.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Sr. Salazar.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “He dit que perdone. Val.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Demane disculpes. I al públic per favor.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “He demanat disculpes si considera això un insult. És una 

forma col·loquial.” 

 

 Sr. alcalde: “Disculpes acceptades. Que no es torne a produir. Per favor.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Val. Ho accepte. La veritat és que jo no l’he insultada a 

vosté per a res. L’única cosa que li he dit és que vosté en aquest aspecte, com en 

altres que ja ho ha demostrat, vosté menteix amb la intenció d’enganyar. Això 

políticament parlant. Per tant, no insultem, diem la realitat. Vosté sap que amb la 
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proposta que fa està intentant confondre o enganyar a la gent. Vosté encara no ha 

sigut capaç d’explicar, efectivament, com i de quina forma administraria vosté 

aquesta ajuntament amb cinc milions d’euros menys perquè jo m’ho crega, i tots els 

qui estem ací li puguem votar a favor. No ha dit res; se n’ha anat per tots els costats; 

per dalt, per baix, però no; en realitat no ha explicat absolutament res, perquè no ho 

sap; és evident que no ho sap, és així de clar. I com no ho sap, no pot dir res. Vosté 

ha fet una proposta totalment demagògica, intentant confondre a la gent; i qui s’ho 

traga, doncs això que ens trobem. Per tant, encara estic esperant, li ho torne a dir, 

que m’explique, per a poder votar de forma fefaent; si puc votar a favor o no. Ja ho 

tinc clar, però a vore si puc votar a favor per poder administrar aquest ajuntament 

amb menys diners i donar els mateixos serveis. Així de clar. Jo, per suposat que vull 

que la gent pague com menys impostos millor, faltaria més; clar que sí. I no sé si he 

entés això de la inspecció d’Hisenda, que està preparant-se per a inspectora 

d’Hisenda. És així? Ha dit alguna cosa; no sé si ho he entés bé.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, conteste l’al·lusió, per favor, i acabe. Faça el favor de 

contestar les al·lusions concretes i vaja acabant, perquè si no, no acabarem.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Les al·lusions concretes són aqueixes, que la veritat és que 

estic esperant que conteste; no diga el que no és veritat. Ningú l’ha insultada. No 

vaja de víctima, quan en realitat vosté ací ha vingut a fer fum de canyot; només 

intentar confondre a la gent i no explicar exactament el contingut i l’essència d’una 

moció que vosté sap que és totalment inviable i inassumible per aquest ajuntament. 

així no es va a cap lloc.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva no utilitzarà el torn de rèplica.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “Jo només dir que sempre procure parlar amb molta educació. 

Crec que mai he insultat ningú; i mai he usat un qualificatiu que diu la Sra. Escrivá 

de burra, mai; mai en la vida l’he usat, i jo no solc expressar-me amb insults; i qui 

em coneix sap que en la meua vida quotidiana no tinc aqueix argot tan vulgar. Una 

altra cosa, com a responsable de l’interventor i de la delegació d’Hisenda, no puc 

consentir aqueixos qualificatius que es fan ací als treballadors de la delegació; 

sobretot en aquest moment dir que l’interventor ha vingut a parlar amb el meu 

company i amb mi a donar-nos lliçons. Jo crec que nosaltres tenim una relació, i no 

tenim per què donar explicacions de què parlem o deixem de parlar; faltaria més. 

però no m’agrada aqueixa conducta que està prenent-se de cara als treballadors de la 

casa, que jo crec que com a mínim, un respecte. No ho dic només pel cas de 

l’interventor, ho dic pel cas d’un altre treballador, que també, ja ho vaig dir en la 

Comissió d’Hisenda, que constara en acta, que havia patit els atacs de la portaveu 

del Partit Popular, a través d’unes cridades de teléfon. Ho vaig dir allí perquè no em 

sol agradar; si hi ha cap problema amb algun treballador, que jo sóc la responsable 
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de la delegació d’Hisenda, ve un i parla amb mi; jo tinc teléfon, estic localitzada tots 

els dies, vinc tots els dies a l’ajuntament. Per tant, o parla amb mi, o parla amb 

l’alcalde, però jo crec que els treballadors de la casa estan per a treballar per al 

poble, per als ciutadans, d’una forma professional. I em consta que tots i cadascun 

dels treballadors, tant d’Intervenció com de Tresoreria, són professionals. No 

m’agrada que es pressione i es coaccione a cap treballador; que se’m comente a mi, 

que sóc la responsable de l’àrea i dels treballadors.” 

 

 Sr. alcalde: “Té la paraula per al·lusions; també li demane que siga breu, Sra. 

Escrivá.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc jo ignoraré les al·lusions i insuls i a qui els 

propina, i dir que el Partit Popular va governar amb coherència i no fent cap 

desficaci; sols fent front al que ens vam trobar, que ja els he dit que sentències molt 

grosses, que haurem de patir-les i pagar-les tots els ciutadans, per la mala gestió i el 

desgovern, cm Martí de Veses, torne a repetir, com Oliva Nova, i moltes més. I, a 

mi no m’interessa les relacions particulars de ningú; Sra. Morell, vosté ha parlat 

d’elles amb el Sr. interventor; a mi, això és cosa seua. Però mire, els tècnics el que sí 

que tinc clar és que estan ací, treballen ací, per al poble; pagats pel poble; i 

simplement per a defensar i fer les coses ben fetes, perquè el poble siga el menys 

perjudicat. Com que vosté trau de nou temes, i la veritat és que jo tinc resposta, li 

diré que aqueix funcionari de qui vosté va dir que jo –que per cert la cridada no era 

meua, vosté està molt mal assabentada– va vindre a demanar-me disculpes, perquè 

vosté havia dit que jo el coaccionava i el pressionava, i va dir que això era totalment 

fals. A més, aqueixa persona és una persona que encara que no és funcionari 

d’aquesta casa, de l’Ajuntament d’Oliva, és de la conselleria, està ací des de fa 

molts anys, i pense que tots la tenim en estima i en consideració.” 

 

Sotmesa a votació la Moció presentada, el resultat de la mateixa és el següent: 

 

Vots a favor dels regidors: Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina 

Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón 

Escrivá, (7 vots a favor del Grup PP); vots en contra els regidors: Sr. Fuster Mestre, Sra. 

López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. 

Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, i del 

Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots en contra: 6 del Grup Socialista 

Municipal d'Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís), i amb l'abstenció: dels Regidors Sr. 

Peiró Sanchis i Sra. Pastor Bolo, i del Sr. Salazar Cuadrado (3 abstencions: 2 del Grup 

Projecte Oliva, i 1 del Grup Gent d'Oliva). Per haver-hi majoria de vots en contra, la 

moció no prospera. 
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Abans d’entrar a debatre el punt quinze de l’ordre del dia, es produeix la manifestació 

que tot seguit s’indica: 

 

 

 Sr. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, un aclariment abans que la Sra. secretària llija el 

dictamen. Miren, hem detectat, Sra. secretària, que en la Comissió Informativa 

d’Hisenda, volia dir-li que la Sra. Teresa Gascón va votar a favor de la inclusió en 

l’ordre del dia de la moció que es presentava; no a favor del dictamen de la moció, 

que el que va fer va ser abstenir-se. Per tant, sol·licitem una rectificació. La moció 

que ara ens ocupa no estava en l’ordre del dia de la Comissió d’Hisenda. Es va 

portar una vegada iniciada. No estava en l’ordre del dia. Es va votar la inclusió en 

l’ordre del dia, i ahí la Sra. Teresa Gascón va votar a favor de la inclusió; però no a 

favor del dictamen de la moció. I ens agradaria que es rectificara.” 

 

 

QUINZE.- DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA 

MUNICIPAL I DEL GRUP BLOC COMPROMÍS, SOBRE L’INICI DEL 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DEL PLA D’AJUST, I BAIXADA DEL TIPUS 

IMPOSITIUS DE L’IBI. 

 

Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda, 

en reunió que va tindre lloc el dia 24 d’octubre de 2013, el qual conté la Moció 

Presentada pels Grup Socialista Municipal i el Grup Bloc Compromís, sobre l’inici del 

procediment de revisió del pla d’ajust, i baixada del tipus impositius de l’IBI, la qual es 

del següent tenor literal: 

 
“Ana Maria Morell Gómez, portaveu suplent del Grup Socialista Municipal d’Oliva i Vicent 

Canet Llidó, portaveu del Grup BLOC-Compromís, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del 

Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb 

l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta la següent moció per a ser tractada a la 

pròxima sessió plenària,  

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva celebrat en sessió ordinària el 29 de març de 2012, seguint 

l’ordre del dia, va tractar el punt següent: “Segon. Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del 

Pla d’Ajust previst al Reial Decret Llei 4/2012”. 

 

Tal com queda especificat a l’ordre del dia, així com en la documentació i l’acta corresponents, 

el Pla d’Ajust va estar proposat i signat per la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, en la seua 

condició d’alcaldessa en aquell moment, i es va aprovar amb els únics vots a favor del grup 

Partit Popular, govern aleshores. 
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El Pla d’Ajust del PP, proposat per la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz i aprovat amb els 

únics vots favorables del grup Partit Popular, per al període 2013–2022, consisteix 

fonamentalment en l’establiment de pujades d’impostos directes (IBI) i indirectes (taxes i preus 

públics), amb la finalitat d’augmentar els ingressos de l’ajuntament.  

 

 

Pel que fa a l’impost de l’IBI, el Pla d'Ajust del PP especifica literalment: “En 2013 se aprobará 

un incremento del 5% del tipo de IBI urbana, para su entrada en vigor en 2014, lo que unido al 

inicio de la aplicación de la revisión catastral permitirá ese año mantener los ingresos por este 

impuesto a pesar de que dejará de esta vigente la subida del 10% aprobada para el 2012 y 

2013 por el RDL 20/2012.” 

 

La pujada del 5% del tipus impositiu sobre l’IBI, establerta al Pla d’Ajust del PP per al període 

2014 fins el 2022, preveu un augment dels ingressos de 375.000,00 euros per any, sumant el 

total previst per a tot el període de vigència del Pla 3.375.000,00 euros. 

 

 

A més a més, la revisió cadastral prevista al Pla d’Ajust del PP com a mesura principal per 

incrementar els ingressos, estableix un augment en la recaptació de l’IBI de 23.350.000,00 per a 

tot el període de vigència del Pla, fins l’any 2022. 

 

 

El Pla d’Ajust del PP ha tingut com a conseqüència la revisió cadastral. De fet, així consta 

literalment tant al text de l'esmentat Pla d'Ajust ("lo que unido al inicio de la aplicación de la 

revisión catastral..."), com a l’acta Ministerial de la Gerència Cadastral de València, amb data 

25 d’abril de 2012, on queda constància de les reunions entre el Cadastre i l’Ajuntament 

d’Oliva, i de l’interés tàcit que la Sra. Escrivá i la Sra. Gascón manifestaren en la realització de 

la revisió cadastral col·lectiva (“porque así consta en el Plan de Ajuste”). 

 

Per tot això, atès que el Pla d’Ajust del PP, proposat per la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz 

i aprovat amb els únics vots favorables del grup Partit Popular el 29 de març de 2012, va establir 

l’increment de la contribució per a cadascun dels anys compresos entre 2014 i 2022. 

 

Atès que l’esmentat Pla d’Ajust , suposa carregar directament al ciutadà més de 26 milions 

d’euros en 10 anys, i sota un únic impost, l’IBI o “contribució”. 

 

Atès que en la votació del Ple de 29 de març de 2012, a excepció del grup Partit Popular que ho 

proposava, la resta de grups municipals de la Corporació Municipal no recolzaren la proposta de 

Pla d’Ajust del PP. 

 

 

Atès que els grups municipals proponents d’esta moció, Grup Socialista Municipal d’Oliva i 

Grup BLOC-Compromís, consideren desproporcionat el Pla d’Ajust del PP, i sobredimensionat 

pel que fa als ingressos previstos per l’augment de l’IBI. 
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Atès que el govern actual va aprovar, per a l’exercici 2014, un tipus impositiu sobre l’IBI de 

Naturalesa Urbana inferior al previst en el Pla d’Ajust del PP, aprovat pel govern municipal 

anterior del Partit Popular. De manera que del 0,96% previst al 2014 finalment s’aplicarà el 

0,91%. 

 

Els sotasignants proposen al Ple les següents, PROPOSTES D’ACORD 

 

1.- Incoar expedient d’inici de revisió del Pla d’Ajust, aprovat amb els únics vots favorables del 

grup Partit Popular el 29 de març de 2012, en el sentit d’establir alternatives a les aprovades 

actualment, que tot i garantir la sostenibilitat econòmica i financera de l’Ajuntament, minoren la 

sobrecàrrega de l’IBI que repercutirà sobre la butxaca dels ciutadans d’Oliva. 

 

2.- Incoar igualment expedient per estudiar una baixada dels tipus impositius de l’IBI de 

Naturalesa Urbana del 1,01% actual al 0,91% en 2014, 0,86% en 2015, 0,83% en 2016 i 0,80% 

en 2017. I poder així deixar sense efecte els tipus impositius calculats per complir amb les 

previsions del Pla d'Ajust del PP: 0,955% per al 2014, 0,92% per al 2015, 0,90% per al 2016, i 

el 0,885% per al 2017. El que suposarà una important baixada de la pressió fiscal en les 

previsions de l'IBI. 

 

3.- Donar trasllat d’aquestes propostes d’acord als serveis d'Economia i Hisenda d'aquest 

Ajuntament, així com a les associacions i col·lectius inscrites al registre d’associacions de 

l’Ajuntament d’Oliva.” 
 

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Morell Gómez: “Intentaré fer un resum curt, perquè tampoc vull que ens 

allarguem molt en el debat de la moció. El que hem fet, el Bloc-Compromís i el 

Grup Socialista, és portar una proposta sobre mesures coherents, estudiades, 

analitzades, elaborades, amb números, estudis, i completament coherent i 

responsable. El passat 29 de març de 2012 es va aprovar el famós pla d’ajust; tant el 

Bloc-Compromís com el Grup Socialista no vam recolzar el pla; consideràvem que 

era un pla sobredimensionat, en el qual en un únic impost, l’IBI, es preveia un 

increment en la recaptació de 26 milions d’euros en deu anys. El pla d’ajust va 

nàixer arran d’una operació de crèdit, que a través del ministeri els ajuntaments 

podíem acollir-nos, per poder pagar als proveïdors. L’ajuntament va demanar 2,6 

milions d’euros, i ens va sorprendre que per 2,6 milions d’euros, l’ajuntament té 

obligació d’ingressar 26 milions d’euros només per l’IBI. El pla d’ajust contenia 

dues mesures, una de les mesures era aplicar un increment d’un cinc per cent, ja ho 

havia comentat abans, en 2014, i es manté en els anys posteriors, fins al 2022, i es 

preveia recaptar 3.375.000 euros, només amb aquesta mesura. I després, la revisió 

cadastral i col·lectiva per a tots els municipis. Per als disseminats, ja ho havia 

repetit, que és impossible, perquè el padró de disseminats és molt baixes; i és 

impossible, encara que feren deu vegades més dels xalets que hi ha ara, arribar 

aqueixes quantitats. Per tant sempre s’ha parlat de valoració col·lectiva de caràcter 
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general; revisió cadastral als més de 28.000 immobles que té la localitat. Nosaltres 

ja ho hem demostrat, perquè pense que els polítics ho hem de demostrar si no estem 

d’acord amb alguna cosa; no criticar-ho només sinó proposar coses alternatives; i 

nosaltres ja hem donat exemple. En el mes de juny vam modificar l’ordenança fiscal 

de l’IBI i vam baixar el tipus impositiu al 0,91 a valors de 2011; pel que van deixar 

de costar, vam incomplir, no vam aplicar la mesura que el Partit Popular deia 

d’incrementar el cinc per cent de la contribució. No ho vam fer, sempre amb la 

nostra responsabilitat, perquè pensem que podem garantir la sostenibilitat i 

l’estabilitat de l’ajuntament, tot aplicant un tipus impositiu més baix que allò que el 

pla d’ajust del Partit Popular va dir. Per tant, hem donat lliçó que les coses es van 

amb responsabilitat, i garantint, com no, el benefici i la sostenibilitat d’aquest 

ajuntament. Ara volem donar un pas més endavant, perquè si no estem d’acord amb 

aqueix pla d’ajust el que hem de fer és demanar una revisió; canviar per mesures 

que nosaltres compartim amb el nostre ideari, mesures que no suposaran un 

increment d’impostos, i crec que estem en condicions de poder-ho fer, perquè abans 

d’anunciar-ho nosaltres ja hem fet els nostres estudis particulars i estem convençuts 

que podem aconseguir un pla d’ajust alternatiu i eliminar els 26 milions d’euros que 

estaven previstos en funció del pla d’ajust aprovat pel Partit Popular. Anunciem 

també unes baixades de tipus impositiu, des de l’any 2014 fins a l’any 2017; per què 

aquestos anys? Hem fet aquestos anys perquè estem en condicions, després d’haver 

fet un estudi, de poder garantir que baixant aquestos tipus impositius garantirem la 

sostenibilitat econòmica de l’ajuntament, no la posarem en perill, i a més el ciutadà 

no tindrà un increment significatiu del seu tribut, del seu impost, i de la seua 

contribució. Per tant, ho hem fet d’una forma molt coherent. Demanem que s’inicie 

l’expedient, per a intentar modificar en un temps posterior aqueixos coeficients. Sí 

que he de dir, perquè quede clar, les ordenances es modifiquen d’un any per a un 

altre; en juny modificàrem la de 2014, per tant, ja hem baixat el tipus impositiu per a 

2014; en 2014 es modifica la de 2015; i en 2015 es modifica la de 2016; i en 2016 la 

de 2017. Això és un estudi per a intentar garantir futures baixades de tipus 

impositiu. Crec que estem en condicions. Per responsabilitat així ho hem fet; i crec 

que és de justícia fer un pla alternatiu si no combreguem, i no vam votar a favor; 

fins i tot nosaltres com a Grup socialista vam votar en contra del pla d’ajust que va 

proposar el Partit Popular, perquè suposava increments i pujades de taxes i 

impostos.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que em sembla que és una proposta d’acord, 

en forma de moció que és prou sensata i raonable en aquest aspecte; i efectivament, 

des de Gent d’Oliva tampoc, mai hem estat a favor d’aqueix pla d’ajust que va 

aprovar el Partit Popular, que són les conseqüències que hui debatem, intentant 

minorar les conseqüències que aqueix pla d’ajust, molt desmesurat per a la butxaca 

dels ciutadans, el Partit Popular, en el seu moment, va tindre a bé aprovar en solitari. 

Per tant, no som sospitosos absolutament de res, de poder recolzar aquest pla; tot al 
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contrari, estem totalment en contra d’aquest pla que va aprovar el Partit Popular, i 

per suposat si es pot revisar a la baixa, per suposat que estem disposats a fer-ho. Dit 

això, que efectivament és així, la moció, tot i que és perfectament raonada i 

raonable, sí que votaríem a favor en aquest sentit, però no votarem a favor perquè 

efectivament ací es parla d’incoar un expedient per a estudiar una baixada del tipus 

impositius de l’IBI urbà; i per tant el que sí que volem és encetar aqueix estudi, 

també la revisió del pla d’ajust, i en el moment que treballem sobre ell i sobre 

aqueixa rebaixa real dels impostos, i vore si podem arribar a rebaixar fins ahí, o 

encara puguérem rebaixar més, fins que no arribe aqueix moment d’estudi no ens 

pronunciarem directament amb un vot afirmatiu, perquè queda el dubte si després de 

l’estudi es podrà arribar fins ahí, o fins a més lluny; sempre parlant a la baixa, pel 

que fa al pagament del rebut de l’IBI urbana. Per tant, aqueix és l’únic dubte i és 

l’únic dubte que em fa que no vote a favor en aquest moment, sense llevar la 

possibilitat que efectivament ens alegra molt la moció que presenta el Partit 

Socialista i el Bloc, que efectivament ja dic que és totalment raonat, i a més el 

contingut de la moció s’ajusta totalment a la realitat del que diuen, com i en quines 

condicions es va aprovar el pla d’ajust, i les conseqüències que això hauria tingut 

per als veïns durant deu anys, gràcies al Partit Popular. Per tant l’únic dubte que en 

queda és si aquestos estudis, o aquesta revisió del pla fins a on es pot arribar. Jo no 

vull encasellar-me, tancar-me ahí. Vull anar més enllà si pot ser; per tant, una 

vegada que estarem treballant en la revisió del pla d’ajust i amb aqueixa minoració 

del tipus impositiu per a l’IBI urbà, si és possible rebaixar-ho, per suposat que ho 

intentarem i el meu vot sempre estarà al costat de la rebaixa d’interessos. Sempre a 

la rebaixa d’interessos en aquest sentit, cosa que no ha fet el Partit Popular, que tot 

al contrari, havia imposat una pujada desmesurada per a la butxaca dels ciutadans. 

Aqueixa és la qüestió.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva ho farem un poc més curt. Nosaltres estem 

d’acord en el primer punt de la moció. Creiem que és important iniciar l’expedient 

de revisió del pla d’ajust; però ja ho vam comentar en la comissió; per 

responsabilitat, i encara que alguns grups insisteixen que volen posar-nos a tots dins 

del mateix calaix, i que tots diem el mateix, i que tots pensem igual, per 

responsabilitat prenem les nostres decisions; i la decisió de Projecte Oliva és esperar 

que s’inicie l’expedient, que es faça la revisió del pla d’ajust; i si considerem 

coherent, amb treball i sentit comú, Projecte Oliva l’aprovarà. I tot el que es derive 

d’aqueix pla d’ajust, siga el 0,86 que marca ací, el 0,83, etc. En aqueix moment, 

quan estiga el pla d’ajust damunt la mesa i nosaltres el coneguem, que entenem que 

és un treball que de moment està fent el Grup Municipal socialista i el Bloc, quan 

tindrem coneixent d’aqueix pla d’ajust serè el moment que el recolzarem si el veiem 

coherent.” 
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Sent les 22.15 hores, el Sr. alcalde concedeix un recés en la sessió plenària, de cinc 

minuts. Passats els cinc minuts es reprén la sessió en el mateix punt pn havia quedat, és 

a dir, en el torn d’intervencions. 

 

 

 Sr. alcalde: “Anem a seguir amb el debat. La veritat és que ha sigut inusual fer un 

recés en mig d’un debat, però era causa major. Continuem en el torn 

d’intervencions, i era el torn del Sr. Canet, portaveu del Bloc-Compromís.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Tornant al punt en què estàvem, estàvem parlant de la moció que 

presentem el Grups Socialista i Bloc-Compromís, al voltant sobretot del pla d’ajust. 

Nosaltres considerem que certament un pla d’ajust feia falta; un pla d’ajust el va fer 

qui estava en aquell moment governant; això ho entenem. Entenen que tampoc és 

agradable aplicar aqueix tipus de mesures, però després de revisar els quadres i les 

xifres que apareixen en el requadre enviat al ministeri, que és el que quantifica 

cadascun dels apartats d’aqueix pla d’ajust, entenem que és un pla desproporcionat, 

realment, per a la quantitat de diners que nosaltres vam demanar. Hi ha dit ja abans 

la regidora d’Hisenda, nosaltres vam demanar 2,6 milions per al pagament a 

proveïdors, però el pla d’ajust quantifica en 28,5 milions l’augment de recaptació 

respecte de l’exercici 2011, al llarg dels anys de 2012 a 2022, principalment del 

2013 al 2022; durant aqueixos deu anys un increment de 28 milions, dels quals 

26.725.000 euros ixen directament de l’IBI; ja no entre a la discussió de si és l’IBI 

de naturalesa urbana o rústica; crec que es pot demostrar amb xifres, però és 

innecessari. 26.725.000 euros ixen directament de l’IBI. I un total de recaptació 

incrementada respecte a 2011, de 28,5 milions. Arribats a aqueixa conclusió, que 

probablement el pla d’ajust estiga sobredimensionat per a les necessitats reals de la 

nostra ciutat, des de la responsabilitat de govern considerem que hem de plantejar 

una alternativa a aqueix pla d’ajust, sobredimensionat, que en el seu moment va 

dissenyar el Partit Popular. I en aqueix sentit van les propostes d’acord, que arriben 

ara a plenari, dels dos partits, en el sentit d’incoar un expedient, per a fer les coses 

ben fetes, amb xifres, amb càlculs, sense propostes oportunistes, ni que posen en 

entredit la sostenibilitat financera de la nostra administració, i del nostre poble en 

definitiva; i ja apuntàvem en la proposta d’acord segona, en concret el tipus de l’IBI, 

que a la fi és més del 90% de la recaptació total d’aqueix pla d’ajust, 26 milions de 

28, com que aqueixa és la part principal, en concret parlant de l’IBI, apuntem una 

série de xifres al voltant del tipus impositiu que podíem aplicar; si el pla d’ajust 

preveia uns tipus impositius, que per entendre’ns, des de 2014 fins al 2017 suposava 

un increment d’un 19,25% en els rebuts que han de pagar les persones, nosaltres 

considerem, a falta de quantificar bé les xifres i fer els pertinents, que es podria 

garantir la sostenibilitat de l’ajuntament amb un increment d’un 10,63%. És a dir, 

incrementar en quatre anys el que el Sr. Rajoy ens va obligar a incrementar en un sol 
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any, un deu per cent. I des d’aqueix convenciment és des d’on llancem aquesta 

proposta per al seu estudi i debat.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Veiem que vostés van a remolc; fem una moció el Partit 

Popular, i vostés una altra. Es deu treballar molt mal a remolc de qui sí que sap el 

que fem. Esperem que rectifiquen, encara que siga com diu el senyor de Gent 

d’Oliva, quan tornen a agarrar-se de la mà, per a tornar a governar el 2016. Miren, 

no podem perdre de vista que el pla d’ajust es va fer per pagar el deute amb 

proveïdors que vostés, senyors del PSOE i senyors del Bloc, havien deixat als 

calaixos de l’ajuntament. El pla d’ajust reflecteix la crua realitat del que ens vam 

trobar el Partit Popular en accedir al govern; deute, deute, deute, deute, i la 

sol·licitud d’una ponència de valors, sol·licitada pel Sr. Salvador Fuster quan 

faltaven menys de dos mesos per a les eleccions. Sr. Salvador Fuster, la va sol·licitar 

vosté. Pense que aquest paper ja està vist de sobra. El pla d’ajust aprovat amb els 

vots a favor del Partit Popular; l’abstenció del Bloc, de Projecte Oliva i de Gent 

d’Oliva; i en contra del Partit Socialista. Això van ser els vots en el Ple del pla 

d’ajust. Clama al cel. Vostés, senyors socialistes que havien gastat sense 

responsabilitat, i després no volien que es pagara. Però és més, menteixen de forma 

reiterada; perquè una vegada aprovat el pla d’ajust, no podia ser efectiu, no valia per 

a res si vostés en el ple extraordinari de 15 de maig de 2012 no hagueren votat a 

favor del pla d’endeutament per a fer el préstec. I ahí no recorden el que van votar? 

Doncs jo els ho diré; es va votar per majoria absoluta. Vots a favor els del Partit 

Popular, els del Partit socialista, els del Bloc, els de Gent d’Oliva; i l’abstenció de 

Projecte Oliva. Vostés haurien pogut votar que no. Què estan venent ara? Quina 

burra estan venent? Amb els seus 14 vots, i no s’hauria fet. Ara, jo no sé què estan 

dient. I vaig a continuar, la revisió cadastral general estava demanada pel Sr. 

Salvador Fuster. 28 de març de 2011. Faltava menys de dos mesos per a les 

eleccions. Parla vosté, Sra. Morell, i el seu secretari, d’un full de cadastre que vostés 

modifiquen. Mire, és aquest, no me l’invente. Corregeixen on el gerent regional, a 

petició de vostés, parla de dues reunions amb persones distintes. Amb temes a 

tractar que no se sap qui els ha tractat, i acords presos que tampoc se sap qui els ha 

pres. el que sabem és que el dia 22 de maig de 2013, amb registre d’eixida 1.186, el 

Sr. González envia l’informe favorable de la ponència de valors general. Ací el 

tenim. Sabem que no són democràtics, que vulneren els drets fonamentals, els meus 

i el de tot un poble. Ho dic jo, i ho diu el Tribunal Superior de Justícia. Han 

incomplit el pla d’ajust; ho reconeixen en l’informe. I va, Sr. González, a fer-se una 

foto en l’aparador, suposadament del ministeri, per dir-li a Montoro, que ací tenim 

la carteta, que no li penalitze si incompleix, i s’excusa en la nostra moció. Mire, jo li 

demanaria que estalviara, que per portar una carta al Sr. Montoro a Madrid, existeix 

correus, i no cal tirar de cotxe oficial, que paga tot el poble. Per cert, la tercera 

proposta de la seua fabulosa moció, informar les associacions, supose que formarà 

part d’aqueixa estratègia que estem tots pagant; 8.000 euros. Això, els Mupis, i tota 
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la propaganda aqueixa de l’Ajuntament t’ajuda, i altres. Pensem. Pensen vostés. 

Com gestionar amb cinc milions d’euros menys? Doncs com gestionar és molt fàcil 

ara amb el cadastràs que han fet. Abans gestionàvem sense la revisió cadastral. Per 

tant, recapaciten i pensen.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “Començaré per l’última cosa que s’ha dit. Respecte a 

informar associacions i propaganda. L’ajuntament, jo crec que els dos grups, tant el 

Bloc com el PSOE, almenys per part del PSOE, considerem la informació una 

inversió. Crec que la història ens ha demostrat que quan el ciutadà no sap se li 

vulneren els drets; crec que la història, no cal que parlem, ens ho ha demostrat. Per a 

nosaltres és importantíssim que un ciutadà estiga informat. Informació institucional, 

ni del Bloc, no del PSOE, institucional. Què ha de fer un ciutadà en rebre la 

notificació, on s’ha d’adreçar, i per a mi informar és invertir, perquè si un ciutadà 

sap pot defensar els seus drets, i quan un ciutadà no sap, no pot defensar els seus 

drets de la forma que toca. Per tant, no entraré en debats, perquè a sobre estic 

contentíssima que es faça inversió en informació, i per tant estic molt contenta que 

la gent del poble sàpiga el que estan fent els seus governants, i per tant per a mi no 

és cap tirada de diners al fem. la Sra. Escrivá, jo crec que, em disculpa, comença a 

mesclar les coses per vore si cola alguna desinformació; i li diré per què. Com a 

PSOE, en aquell moment ho era la portaveu, vam votar el pla d’ajust, i així vam 

informar, que el votàvem en contra aqueix pla d’ajust, perquè les mesures ens 

semblaven desorbitades, i desproporcionades; per tant, no anàvem a recolzar-les en 

aquell moment, i per suposat no anem a complir un pla d’ajust que no recolzem, i 

que pensem que tenim alternatives. Això és una cosa. Després, parlem de l’operació 

d’endeutament. El pla Montoro, que es coneixia així, deia que els ajuntaments 

podien fer una operació bancària de préstec, pagar factures; els proveïdors podien 

adherir-se, però l’ajuntament havia de prendre una série de mesures. Per suposat que 

el Grup Socialista anava a votar a favor de fer una operació de crèdit; clar que vam 

votar a favor que es pagara als proveïdors. El que no vam votar a favor són les 

mesures per poder aconseguir 28 milions d’euros, que eren 26 milions només sobre 

l’IBI. I això és així. Existeix en el pla d’ajust. No hi ha altra cosa. Poden ara dir el 

que els done la gana, poden llançar balons fora, no voler reconéixer, però jo crec que 

ací estem per a donar la cara. Abans ja ho he dit i torne a repetir-ho; la revisió 

cadastral era obligatòria; 16 anys amb un mateix pla, amb els mateixos valors. Era 

obligatori fer-ho. La cosa és que s’ha de fer de la millor forma possible; és a dir, 

valors de mercat en plena crisi, informació la màxima possible, atenció a les 

reclamacions, vore com podem millorar; i això és el que estem fent dia a dia, amb 

recursos de l’ajuntament. I recorde que la revisió cadastral és competència del 

Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques. Però ací està l’ajuntament, per 

fer tota la feina; perquè el ministeri es llava les mans i adéu. Respecte al document 

de si el Sr. Fuster havia comunicat; efectivament, així es va produir al cadastre, que 

s’havien produït moltes alteracions cadastrals, i que evidentment s’havia de 
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regularitzar perquè hi havia ciutadans que pagaven per un mateix immoble, el doble 

que un altre; i jo crec que és una cosa de justícia. Però és que vosté obvia, i aquest és 

el document oficial del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, firmat pel 

gerent regional del cadastre, Gabriel Luís Vaquero, en el qual la Sra. Escrivá diu en 

la reunió “Sí, estem d’acord que es porte a cap el procediment de valoració 

col·lectiva. 2014. Està contemplat en el pla d’ajust. Faran una reunió amb els 

portaveus.” Reunió que mai es va produir per comunicar-ho als portaveus de la resta 

de partits. No insistiré més en això. Només acabaré dient una cosa; abans de dir 

l’última, diré que quan vostés van arribar a l’Alcaldia, hi havia una acta d’arqueig 

firmada, de nosaltres, que hi havia quatre milions d’euros. Això d’anar a remolc, si 

és que vosté ha arribat tard, si és que nosaltres ja hem baixat el tipus impositiu de 

2013, efectiu per a 2014, i no hem aplicat la pujada del cinc per cent. Vostés han 

arribat tard.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Jo no voldria desviar l’atenció del que és el punt principal, que és 

el pla d’ajust. Nosaltres proposem la incoació de la revisió d’aqueix pla d’ajust; no 

només perquè el considerem sobredimensionat com he dit en la meua anterior 

intervenció, sinó també perquè fins i tot qüestionem els mateixos principis que 

substenten aqueix pla d’ajust. S’ha dit diverses vegades que nosaltres vam demanar 

2,6 milions d’euros; és cert. Vam demanar molt menys diners de préstec que altres 

ajuntaments del nostre voltant; ja en vaig citar uns quants, però podríem parlar dels 

20 milions de Cullera, dels 15 de Calp, dels 12 de Xàtiva, dels 11 d’Alaquàs, etc. 

per a situar-nos en el context; i això representa per a fer equivalències entre ciutats 

d’igual dimensió, es pot calcular el deute, els euros de deute per habitant; en el cas 

d’Oliva, els euros de deute per habitant suposaven 92,2 euros per habitant, que 

podríem comparar amb els 839 euros de Cullera, els 504 euros de Calp, els 424 

euros de Paterna, etc. Però a banda d’això, de la consideració al voltant de les 

necessitats que tenia l’ajuntament en aqueix moment, que es poden comparar amb 

ajuntaments d’iguals dimensions en aquell moment, la Generalitat li devia a 

l’Ajuntament d’Oliva 1,8 milions d’euros, que podrien haver pal·liat, ben bé, la 

necessitat de demanar aqueixos 2,6 milions d’euros; i a banda d’això, nosaltres 

qüestionem el fet que el govern central, en aquell moment el Sr. Montoro, va donar 

diners públics, Europa, als bancs, a l’u per cent, i els bancs ens els deixaven a 

l’ajuntament quasi al sis per cent; al 5,92 %. No ens van regalar res. Ens van donar 

uns diners que hem de tornar, un capital més uns interessos; com qualsevol altre 

banc. No ens van regalar res, però a sobre de no regalar-nos res ens van obligar a 

ajustar-nos a un pla que ens obligava a recaptar de més 28,5 milions al llarg 

d’aquestos deu anys. això ho posem en qüestió. Les dimensions del pla, i la mateixa 

concepció d’aqueix pla, que és injusta, per al finançament dels ajuntaments.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “És que no entenc l’ordre tan així que porta vosté hui. Em té 

un poc marejada; no sé.” 
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 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, vosté en representació, en el torn, li toca l’última, perquè 

vosté té set regidors.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; perfecte, però ha parlat la Sra. Morell que en té sis.” 

 

 Sr. alcalde: “La Sra. Morell actua com a ponent, alhora que com a portaveu del 

Grup Socialista. Per tant la Sra. Morell li pertoca, igual que a vosté li ha pertocat 

acabar quan ha presentat la seua moció, li pertoca acabar.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Perfecte. És curiós ara les intervencions de certs portaveus 

de grups. Mai ha estat a favor del pla d’ajust del PP, que van aprovar en solitari. 

Pense que hem dit ací quan un va alçar la mà quin vot va dir quan la va alçar. Per 

tant van estar tots a favor, i haurien pogut no alçar-la, que no s’aprovara el pla 

d’endeutament i haver fet un altre pla, o a vore com hauríem pagat; perquè com 

vostés són tan fabulosos; a més, ja pensaven fer la moció. Pe tant, jo no entenc. Ha 

passat un any i mig quasi, i l’haurien pogut pagar ja, perquè tenen unes coses 

fabuloses en els seus caps. Les seues propostes són surrealistes, de la seua moció. La 

primera crec que ha quedat ja explicada. La segona, tenim els nostres números, 

perquè nosaltres també tenim taules, no a color, Sra. Morell; vostés, és que com 

tiren de calaix, tenen a color. Nosaltres les tenim a blanc i negre, però també les 

podem facilitar. I la tercera ha quedat ben clar que és la del decretàs, per a 

l’ajuntament t’ajuda i altres. Sr. Canet, és molt dubtós que vosté ara tire per terra el 

pla d’ajust, vosté que el va votar perquè es fera aqueix pla d’endeutament i que els 

proveïdors cobraren; però clar, vosté era oposició; havia de fer el que políticament 

era correcte, perquè els proveïdors que estaven escoltant-lo ahí; ara què fàcil. Molt 

fàcil amb un cadastràs a la seua butxaca; on poden pagar, torne a repetir, amb un 

cadastràs general, no abans, perquè sols era de disseminats. De veritat, jo hui, les 

frases de la Sra. Morell, me les apunte. Considerem la informació inversió. No li 

sembla un poc vergonyós? Invertir en què? En vots, Sra. Morell? La informació és 

inversió? Home per l’amor de Déu; no s’excuse que és per tindre assabentat el 

ciutadà, val, perquè puga respondre millor. Vostés el tenen molt ben assabentat, ahí, 

traent paperets; els ho han donat quan han volgut; els ho han deixat de donar quan 

han volgut; i a més les explicacions del rebut del cadastre, penoses, lamentables, 

enganyoses. A vore, invertir en vots, li torne a dir. I li recorde, quan vam enviar el 

butlletí informatiu municipal, al Consell Jurídic. I no era cap propaganda del Partit 

Popular; era informar al ciutadà en què estava gastant-se els seus diners, cosa que 

vostés no deien; si no, hauríem sabut que gastaven, gastaven, i no pagaven. Val? I 

per a votar a favor de pagar als proveïdors, però no les mesures, doncs, jo no sé per 

què no van pagar abans. Quines mesures tenien vostés? Jo no entenc quines 

mesures. A més, no para de fer la valenta d’aqueixa acta d’arqueig. Per què no van 
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pagar? No ho entenc. Jo no sé quines mesures hauria fet vosté per pagar als 

proveïdors; i haurien d’haver pagat.” 

 

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá ha acabat el seu temps.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “I ja. Ja? Adéu.” 

 

 Sr. alcalde: “Adéu. Ha dit alguna cosa; per al·lusions, jo també contestaré, perquè 

no pense entrar a debatre amb vosté propostes com les que acaba de fer vosté fa un 

punt, de baixar al 0,4, i no proposar res a canvi. Jo crec que els meus companys han 

deixat més que amb evidència; doncs com ho han fet tan bé, jo no entraré a debatre. 

Disculpe. Jo guarde silenci. Jo guarde silenci quan vosté, o qualsevol altre regidor 

de la corporació intervé. Per tant, li demane un poc de tranquil·litat i que guarde 

silenci quan jo parle com a mínim. Has parlat vosté de cotxe oficial; supose que és 

l’estratègia que porta amb els seus companys i tot els mitjans afins, amb 

intervencions d’economia i cotxe oficial, i cotxe oficial. Que vosté com anava a les 

conselleries? Com anava a les conselleries vosté? Doncs anava amb el Ford Mondeo 

2003 que ens val per anar a les conselleries i per anar als ministeris. No vaig anar 

expressament; a més diu moltes mentides vosté. Li ho dic així, diu moltes mentides. 

Revise’s l’acta que acabem d’aprovar. Saben vostés, deia l’altre dia, que l’alcalde té 

dos cotxes oficials? Un BMW i un Ford? Repasse l’acta i repasse les gravacions. El 

BMW el tindrà vosté en la cotxera segurament, perquè jo no tinc, ni aquest 

ajuntament té cap BMW. El cotxe oficial com vosté diu, el Ford Mondeo de 2003, 

que tenim perquè ens isca més barat anar a Madrid que simplement agarrar un AVE, 

per a situar les coses en el seu context; vaig anar al Ministeri de Medi Ambient. Si 

vosté haguera vingut a l’última Junta de Portaveus, o en vinguera a alguna, vosté 

tindria la informació i l’hauria poguda informar com a la resta de portaveus. Vaig 

anar al Ministeri de Medi Ambient, i no vaig anar sol a més; vaig anar amb dos 

representants de les associacions de les diferents delimitacions que estan afectats; i 

vam anar a reunir-nos a defensar els interessos; ells els seus interessos, i nosaltres 

els interessos conjunts de la ciutadania, perquè estem a punt d’aprovar el reglament, 

no entraré en això, s’està a punt d’aprovar el reglament de Costes, i havíem d’anar a 

parlar amb la subdirectora general d’aqueix tema, per assegurar-nos que, com a 

mínim, el sector V puga ser desbloquejat les cases de primera línia; per tant vam 

anar ahí; i aprofitant aqueix viatge vam passar pel Ministeri d’Hisenda, i vaig 

registrar la carta. Ni més, ni menys. No vaig anar a posta a registrar una carta. Ho 

hauria fet per correu. Si vosté haguera estat en la Junta de Portaveus, si vinguera a 

alguna, hauria pogut tindre la informació de primera mà. Després parla sempre que 

vosté era molt democràtica ací; tan democràtica com que un acord plenari que es va 

prendre respecte al BIM, mira, em ve molt bé l’exemple, vosté l’endemà va fer un 

acord per anul·lar l’acord del plenari. Com? Com ho dic. Aqueixa és la seua 

democràcia, són les seues formes. Acord plenari votat, del BIM, i vosté l’endemà 
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decret d’anul·lació de l’acord plenari; que després va anar al Consell Jurídic 

Consultiu, i li va dir elque li va haver de dir. Vosté és molt democràtica i molt 

transparent; ni un sí, ni un no, com demanava el regidor de Projecte Oliva en el tema 

de la carta. Diga sí o no; ni sí, ni no. Un infome, que en fi, que tots recordem. Vosté 

és molt democràtica. Vosté aqueixos informes, per dir-los alguna cosa, estudis de 

14.000 euros, i li ho repetiré tantes vegades com siga suficient, que vosté no va 

registrar, ni l’empresa, no els va registrar, pagats amb diners dels ciutadans, pagats 

amb diners de tot el poble, o és que ho pagava vosté? Ho pagava tot el poble; 

aqueixos estudis els pagava tot el poble; vosté no els va deixar ni tan sols; ja no 

parlem ni de passar-los pel Consell Municipal de Turisme, i aqueixes coses; ja no 

parlem d’això. Vosté no els va deixar, ni tan sols en algun departament, ni els va 

registrar; i quan els vaig demanar com a alcalde, perquè l’empresa va dir que els 

tenia vosté; vosté que va dir; per escrit no, que me’ls demane bé. I encara estic 

esperant-los, Sra. Escrivá. Aqueixes són les seues formes. I podríem estar parlant i 

parlant, i de cotxes oficials i del que vosté vulga. Per tant, jo crec que és una 

proposta raonable el que ve ací. No entraré a debatre amb vosté propostes com 

l’anterior, perquè és pura demagògia; a més estic convençut. I per tant és una 

proposta raonable, i espere que vaja endavant: aquest govern té aqueix pla. Vosté 

tenia el pla de pujar els impostos, o pujar l’IBI; diga-ho tranquil·lament. Si és que és 

així. El seu pla de govern en el pla d’ajust era pujar l’IBI. I ja està. Es pot dir més 

alt, però no més clar.” 

 

 Sra. Morell Gómez: “És que ja s’està desvirtuant un poc la temàtica del debat i ja 

s’estan dient completes barbaritats. Ho dic perquè, informar és invertir? O són vots? 

Jo no sé si és la percepció que tinc jo. Jo no sé si un govern en informar que va a fer 

una revisió cadastral guanya molts vots. Jo no sé els que guanya; però jo crec que no 

guanyen vots, per dir i informar al ciutadà que anem a fer una revisió cadastral al 

nostre municipi. No es guanyen vots. Jo crec, i torne a reagfirmar-ho, és necessari 

fer informació. És una informació institucional. No està ni el logo del Bloc, ni el 

logo del PSOE. I si en cap moment han torbat que hi ha cap cosa política, ho 

comuniquen ací, en aquest moment; però no hi ha res més que informar; informar, i 

torne a dir-ho, si la gent sap, sap defensar-se; si no sap, no es defensarà mai; i la 

història ja ens ho ha demostrat. Una altra cosa, qualificatiu de surrealista. A vore, 

baixar el tipus impositiu al 0,4 no és surrealista, però al 0,91 li sembla surrealista. 

Surrealista és baixar una cosa impossible, que són cinc milions d’euros en els 

pressupostos anuals de l’ajuntament; un 25% menys d’ingressos. Això és 

impossible. És una barbaritat. Però sembla surrealista el 0,91, que és una cosa 

coherent, i no posem en risc els ingressos del nostre ajuntament. I ja per finalitzar i 

no allargar-me més, jo crec que tots al capo i a la fi busquem el millor per al ciutadà, 

i tots volem que en aquest moment de crisi pague cadascú el que li toca, però que no 

són moments, i tots ho compartim, que es rasquen tant les butxaques dels ciutadans; 

perquè no és només això; podem parlar del copagament, de l’educació, de sanitat, 
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dels menjadors. Podem parlar de moltes coses que el ciutadà està assumint. I per 

suposat no és competència i responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliva. I com tots 

estem d’acord que s’ha de fer el millor per al poble, el que nosaltres hem fet, tant el 

Bloc com el PSOE, és portar una proposta de baixades de tipus impositiu perquè 

s’estudie; perquè som prudents i sabem que es pot arribar a aqueixos tipus 

impositius. Tant de bo es puguera baixar molt més. Però estem fent una proposta 

molt prudent; beneficia al poble, beneficia al ciutadà, i jo crec que al cap i a al fi, si 

tots estem d’acord el que hauríem de fer és votar a favor, i deixar-nos ja de debats 

estèrils i inútils, perquè al cap i a la fi la proposta que portem és beneficiosa per als 

ciutadans d’Oliva.” 

 

 Sr. alcalde: “Té la paraula el Sr. Salazar per al·lusions. Per favor, siga breu. 

Després tindrà la paraula vosté.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La Sra. Escrivá esta nit l’única cosa que ha fet és donar 

pals de cec; pals cap ací, pals cap allà, però no ha explicat absolutament res. Ha fet 

una proposta totalment surrealista per vore si cola i si pilla algú despistat, que li la 

vote i au. Però igual fa. Però és que a més està molt mal informada. Qui li ha dit a 

vosté que en la reunió de treball de l’Agenda Local 21 jo vaig dir que en 2016 

anàvem a governar nosaltres? Qui li ho ha dit, això? Això és totalment fals. Qui li 

ho ha dit, si és que li ho han dit, l’ha enganyada totalment. O és que vosté s’ha 

confós una vegada més, que tampoc seria estrany; després de esta nit com ha estat, 

la veritat és que tampoc seria estrany que s’haja confós en una cosa més. Ningú va 

parlar que en 2016 guanyarà un o altre; a més, jo tampoc sé qui guanyarà, que no 

tinc una bola de cristall. El que sí que estic quasi segur, que si vosté continua així, 

vosté no governarà en les pròximes. No sé qui guanyarà, però això ho tinc quasi 

segur. Per tant vosté torna a confondre el tema. A mi em van preguntar una persona 

que estava en aqueixa reunió, precisament del pla d’ajust, qui l’havia aprovat i en 

quines condicions, i si això suposava una pujada d’impostos. A més, també vam 

parlar de la revisió cadastral, qui va acceptar. Efectivament vaig dir qui va iniciar el 

tràmit, també es va parlar d’això. Però mai de qui havia de guanyar les eleccions. 

Mai. Això no diga coses que no són, o almenys informe’s com cal. Però sí que li 

diria, no sé si he entés jo que estava fent un mòdul d’inspectora d’Hisenda; si arriba 

alguna vegada a inspectora d’Hisenda, comence per inspeccionar la seua casa, en la 

revisió cadastral comence-la; perquè la té, en lloc d’ús residencial, la té com a 

magatzem o estacionament, la qual cosa el valor cadastral d’un ús de magatzem o 

estacionament sempre és menor que un ús residencial. Això està en el cadastre 

virtual; no m’ho ha passat ningú. Qualsevol persona pot accedir. Per tant això també 

li pregaria, i que no vinga posant coses que no són, perquè jo no sé qui li passa la 

informació a vosté.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, ha quedat clar.” 



Pàgina: 110 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo no em sent evidenciada, ni molt menys. Això pot ser una 

apreciació molt particularíssima seua. Mire, jo moltes vegades he anat amb el meu 

cotxe a les conselleries. I sap per què? Perquè em sabia molt greu molestar el policia 

que havia de continuar amb la seua feina, i a mi no se m’arruga el melic d’agarrar el 

cotxe i anar-me’n. I li torne a repetir, dir-me mentidera és insultar-me, pense que 

hauria de remirar un poc el seu vocabulari. I quan vulga, demostre ací que jo tinc un 

BMW a la cotxera; i a més, si vol s’atreveix i diu la matrícula també. Mire, a la 

Junta de Portaveus, si haguera anat; mire, el seu ofici, i el seu sou és de ser alcalde, 

però el meu no ho és, per tant faig el que considere que he de fer en el meu temps, i 

el dedique a qui considere que li l’he de dedicar. Així de clar. Que vosté convoque 

una Junta de Portaveus, a mi no m’obliga a assistir, perquè li dic, el meu ofici i el 

meu sou no és de ser alcalde. Democràtica? Doncs mire, anul·lar l’acord plenari, 

vaig i m’ho crec. M’ho demostra. Per això vostés després li diré quin va ser el 

compliment dels acords dels plenaris. Després parlarem d’un acord plenari que vosté 

compleix moltíssim. D’acord? I sap que vam complir, perquè vam fer cas al Consell 

Jurídic; perquè el van enviar vostés. I Sra. Morell, barbaritats. Informar que és 

Nadal i felicitat és invertir, Sra. Morell? O gastar? Jo m’ho plantejaria, perquè jo 

quan vaig entrar hi havia felicitacions de dos anys per pagar. Per tant pense que 

informar no és invertir. Depén com es faça. Surrealista sí. Però no s’ho ha apuntat 

bé, el punt tercer, informar les associacions. D’acord? Informar les associacions. I 

per últim, jo no entraré a contestar acusacions d’algú que, de veritat sembla més 

obsessió que treball.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, val. Ha quedat clar. Allò del BMW ho ha dit vosté. Està 

en l’acta. Jo he dit segurament el tindrà vosté, no he dit que el tinga. Vosté va dir 

que l’alcalde tenia dos cotxes oficials, el Mondeo i un BMW. Ho va dir vosté; 

mire’s l’acta. De totes formes, trobe que no pot contestar d’una altra forma, passem 

ja a la votació d’aquest punt que ja està suficientment debatut, amb recés inclós.” 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidor Sr. Fuster 

Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 

Gómez, Sra. Maño Peris, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza 

Cots, y del Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots a favor: 6 del Grup Socialista 

Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís), els vots en contra dels regidors Sra. 

Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. 

Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 vots en contra), i amb 

l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo i Sr. Salazar Cuadrado (2 

del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), ACORDA: 
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Primer.- Incoar expedient d’inici de revisió del Pla d’Ajust, aprovat amb els únics vots 

favorables del grup Partit Popular el 29 de març de 2012, en el sentit d’establir 

alternatives a les aprovades actualment, que tot i garantir la sostenibilitat econòmica i 

financera de l’Ajuntament, minoren la sobrecàrrega de l’IBI que repercutirà sobre la 

butxaca dels ciutadans d’Oliva. 

 

Segon.- Incoar igualment expedient per estudiar una baixada dels tipus impositius de 

l’IBI de Naturalesa Urbana del 1,01% actual al 0,91% en 2014, 0,86% en 2015, 0,83% 

en 2016 i 0,80% en 2017. I poder així deixar sense efecte els tipus impositius calculats 

per complir amb les previsions del Pla d'Ajust del PP: 0,955% per al 2014, 0,92% per al 

2015, 0,90% per al 2016, i el 0,885% per al 2017. El que suposarà una important 

baixada de la pressió fiscal en les previsions de l'IBI. 

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquestes propostes d’acord als serveis d'Economia i Hisenda 

d'aquest Ajuntament, així com a les associacions i col·lectius inscrites al registre 

d’associacions de l’Ajuntament d’Oliva. 

 

 

SETZE.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 3062/13, 

SOBRE ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ CONTRACTACIÓ, NOMENAMENT 

DIRECCIÓ FACULTATIVA I APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 

L'ASFALTAT VIES PÚBLIQUES ZONA CAMACHO – ERES DE JUAN: 

CARRER COVATELLES, FASE II. 

 

Vist el Decret de l'Alcaldia número 3062/13, de 23 de setembre del 2013, que transcrit 

literalment diu: 

 

Vist que en data 21/01/2013, esta Administració sol·licita telemàticament la inclusió de 

l'obra de referència en el Pla de Nuclis corresponent a l'exercici 2013, de conformitat 

amb la Circular remesa per la Diputació Provincial de València. 

 

El Ple de la Diputació Provincial va acordar, en sessió celebrada el 16 d'abril del 2013, 

aprovar la inclusió d'este municipi en el Pla de Nuclis de 2013, amb el detall de 

l'actuació següent: “Asfaltat vies públiques zona Camacho – Eres de Juan: carrer 

Covatelles Fase II,” per import de 30.000,00 Euros, import finançat totalment per la 

Diputació Provincial  

 

Vist el projecte bàsic i d'execució de les obres assenyalades, incorporat a l'expedient de 

contractació i redactat per l'arquitecte municipal D. Antonio Salvador Pérez Mengual i 

l'arquitecte tècnic municipal D. Vicente Mayans Peiró, i que este va ser remés a la 

Diputació Provincial en data 27 de juny del 2013, RE núm. 05359, per al seu informe 

pels Serveis Tècnics de la Diputació. 
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Vist que amb data 16 de juliol del 2013 els Serveis d'Assistència Tècnica de la 

Diputació Provincial de València informen favorablement el projecte 

 

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 Bàsic i d'Execució de les obres de “Asfaltat vies 

públiques zona Camacho – Eres de Juan: carrer Covatelles Fase II.” redactat per 

l'arquitecte municipal D. Antonio Salvador Pérez Mengual i l'arquitecte tècnic 

municipal D. Vicente Mayans Peiró. 

 

SEGON.- Acceptar la delegació, efectuada per la Diputació Provincial de València, per 

a contractar l'obra que ens ocupa. 

 

TERCER.- Anomenar l'Arquitecte Municipal, D. Antonio Salvador Pérez Mengual, 

director de les Obres de “Asfaltat vies públiques zona Camacho – Eres de Juan: carrer 

Covatelles Fase II.” 

 

QUART.- Nomenar l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Vicente Mayans Peiró, director 

d'Execució Material de les Obres “Asfaltat vies públiques zona Camacho – Eres de 

Juan: carrer Covatelles Fase II.” 

 

CINQUÉ.- Nomenar l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Vicente Mayans Peiró, 

Coordinador de Seguretat i Salut en Execució, de les obres “Asfaltat vies públiques 

zona Camacho – Eres de Juan: carrer Covatelles Fase II.” 

 

SISÉ.- Que la present Resolució la ratifique el Ple de l'Ajuntament en la primera sessió 

que este celebre, i que de l'acord que recaiga es remeta certificat a la Diputació 

Provincial de València.  

 

SETÉ.- Que es trasllade el present acord al Departament de Contractació 

Administrativa, al Departament d'Intervenció – Tresoreria, al tècnics municipals que 

conformen la direcció de les obres que ens ocupen, així com a la Diputació Provincial 

de València a través de la seua plataforma digital. 
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Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indica: 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi m’agradaria preguntar-los; tot això que vol que 

ratifiquem en aquest decret, com és aprovar el projecte bàsic i d’execució, acceptar 

la delegació per a contractar l’obra, en el tres, quatre i cinc, nomenar els tècnics, 

ratificar en el Ple, donar trasllat a Contractació; tot això que volen que fem ara, no 

s’hauria d’haver fet abans que s’asfaltara? Perquè pense que està asfaltat ja; no? és 

una pregunta.” 

 

 Sr. alcalde: “Sí. Li comunique que l’obra està feta, i que no és la primera ocasió en 

què per Decret de l’Alcaldia s’aprova la realització d’una obra que depén d’una 

subvenció, i després posteriorment, en Junta de Govern Local o en Ple, passa el 

decret.” 

 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el Decret de l'Alcaldia transcrit. 

 

 

 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN 

 

 

DISSET. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA. 

 

La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 2.947, de 

4 de setembre de 2013, fins el Decret núm. 3.505, de 28 d’octubre de 2013. 

 

Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Hem fet un seguiment de govern. Respecte al Decret de 

l’Alcaldia 3087/13, i altres que apareixen, diguem-ne, més o menys semblants, a 

benefici de Gas natural CEGAS, en l’espai d’ocupació apareix zero metres quadrats, 

i el temps d’ocupació sense concretar els dies. Són preferents respecte a la resta de 

ciutadans? I quin sentit té fer aqueix decret si és d’ocupació i vostés posen que 

ocupa zero metres quadrats? És una pregunta. En el Decret 3.082 es contracta un 

treballador de col·laboració social, on les tasques a realitzar són suport en els 

treballs administratius. És molt curiós; el col·loquen al lloc d’una treballadora. El 

mes passat ja ens van dir vostés, respecte a un altre col·locat de col·laboració social, 

que era per substituir la treballadora. I ara en tenim un altre per tasques de suport. 

No troba vosté que aquesta treballadora sense qualificació, amb Decret 3.061/13, va 

a costar-nos molts diners? Abans venia una subvenció del cent per cent; ara ja no ve 

res. A més, en posen dos on estava aquesta persona, per a ella enviar-la a un altre 
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lloc, on es troba més còmoda, i mentrestant vosté troba molt correcte que 

dependència, que ve al 69% quede així, perquè ja ha dit que no aportarà el 31% que 

resta. Però és més, m’agradaria dir ací que tot i que havent d’aguantar aqueixa 

funcionària de dependència, les amenaces que està sofrint de qui vol que deixe el 

lloc perquè vol que l’ocupe una altra persona; sí, la persona d’aqueixa borsa que va 

fer vosté, on curiosament també va traure un deu en l’examen, com el de la seua 

cunyada. A més tenim una subvenció de l’ADL, que passa el recull de premsa, que 

ha vingut al 50%, i ja ens han anunciat que vosté la completarà fins l’altre 50. I 

seguim sumant, un altre treballador que sense pertànyer a aquesta administració, se 

li paga tots els mesos una gratificació de quasi 700 euros, a més del Decret 

3.211/13, del sou que rep de la conselleria a què pertany. Tenim un interventor 

acumulat, i un altre que supleix el temps que li falta a l’acumulat; per cert, pensa 

continuar pagant l’acumulació amb gratificacions? La del mes passat hem de 

recordar-li que per sis dies, se li va gratificar al voltant de 1.900 euros. No ens ha 

contestat a les preguntes respecte aquest tema. Hem trobat diversos decrets, com el 

3.072, on continua designant lletrats, com José Alberto Pizcueta, de quin embull ens 

ha de traure aquest, perquè és d’una demanada que té l’ajuntament com a demandat? 

Ens tornem a trobar un altre decret com el del mes passat, el 3.273, on se li tornen a 

donar 200 euros al Sr. Santacatalina, perquè pague una altra multa de trànsit. Tenim 

un decret, el 3.288, on Acció Social s’ha gastat 4.500 euros. Volem saber en què, ja 

que és un decret, passa d’unes aplicacions pressupostàries a unes altres; serà 

important. Ens poden dir en què? Ens agradaria saber com s’ha pogut gastar 

1.084,68 euros, de l’1 de setembre al 30 de setembre, en el datàfon, anant per 

l’autopista. Ho diu el Decret 3.297. Un arquitecte de fora de l’ajuntament ens fa el 

projecte bàsic, i el d’execució, per tombar la vivenda del carrer de sant Joan, núm. 1; 

i Construccions Salortet, ho tomba. Està el Decret 3.313. Estem per a despeses, 

tenint arquitecte l’ajuntament? haver de contractar fora? I m’agradaria que se 

n’assabentaren vostés, Sr. Canet, mire bé, perquè sant Joan, 1, als efectes de 

cadastre i altres, és una casa, és ma casa i no la que vostés es pensen; a vore si me la 

tomben, que no serà per falta de ganes d’algú. Que irregularitats més grosses hem 

vist i després jo me d’enfadar un poc; només un poc, no es preocupe. Pensen vostés 

que feia falta col·laboració social i contractar, amb el Decret de l’Alcaldia 3.189, a 

una persona a l’OMIC? Tenim el Decret 2.987, on paga vosté la campanya, per 

llavar-se la cara, del cadastre, la que hem estat pagant per 8.000 euros. Més valia 

que els haguera destinat agent necessitada. A més vull continuar recordant-li com es 

van enllobir vostés quan vam fer el BIM, que ja hem parlat, gratuït. I ho vam portar 

al Consell Jurídic. Ara no passa res; per què? Perquè ho fan vostés. En un marc 

totalment dictatorial. Ja sabem, i així els ho diu el TSJ, que vostés fan un abús. 

Vostés no són democràtics; i continuen privant, vulnerant, als regidors del PP i a 

tots els ciutadans els drets que ens reconeix la llei., Vostés pensen i actuen com si 

estigueren per damunt de la llei, i ja els hem demostrat el Partit Popular, que no 

anem a permetre-ho.” 
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 Sr. alcalde: “Caram, Sra. Escrivá. Ha acabat vosté d’una manera; dictatorial, estan 

per damunt de la llei; no sé, el TSJ, consultats els advocats el que diu és que la 

demanda que vosté va posar, que la jutgessa no la va admetre a tràmit, doncs que 

l’admeta a tràmit; i ja entrarà en el fons de la qüestió. No diu que nosaltres som 

dictatorials, ni estem per damunt de la llei, ni tot això. Jo també he llegit la 

sentència, i he preguntat als advocats; i això és el que diu. L’acte que no admetia a 

tràmit, que admeta a tràmit; i a partir d’ahí ja entrarà en el fons de la demanada; per 

tant tot això de dictatorial, jo no sé. Després d’aquest plenari, demà donaré les 

ordres oportunes perquè se li informe de tot això que ha dit, perquè no he tingut ni 

temps d’apuntar-ho tot, Sra. Escrivá; que li faciliten tota la documentació que 

necessite. I parlaré amb els diferents regidors delegats perquè li facen arribar tota la 

informació.” 

 

 

 

DIVUIT.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL MARC 

PRESSUPOSTARI 2014-2016. 

 

 

Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, el qual, prèviament s’ha donat compte en la 

Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 24 d’octubre de l’any 2013, 

i que és del següent tenor literal: 

 

“De conformitat amb l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, per la qual s’estableix l’obligació de realitzar 

un Marc Pressupostaria a mig termini i l’Ordre HAP/20105/2012, d’un d’octubre per la 

qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 

Llei Orgànica 2/2012. 

 

Donat que ni la Llei Orgànica ni l’Ordre esmentades estableixen l’òrgan al qui 

correspon l’aprovació del Marc Pressupostari, pel Col·legi de Secretaris-Interventors i 

Tresorers d’Administració Local, s’ha elevat consulta a la Subdirecció General, 

manifestant la Subdirecció esmentada que l’òrgan competent no es preceptivament el 

Ple, però que en cas de no ser aprovat per aquest haurà de donar-se compte al mateix. 

 

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’aprovació del Marc 

Pressupostari 2014-2016.” 

 

 

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’assumpte transcrit. 
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DINOU.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA 

D’AJUST DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013. 

 

Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, el qual, prèviament s’ha donat compte en la 

Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 24 d’octubre de l’any 2013, 

i que és del següent tenor literal: 

 

“Mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l'Ajuntament d'Oliva va aprovar el 

Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament, de conformitat amb allò que s'ha regulat en 

l'article 7 del RD Llei 4/2012, i que és d'acord amb el model previst en l'Orde 

HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat individual, el 

model per a la seua sol·licitud i el model de pla d'ajust que constava de 5 pàgines. 

 

D’acord amb l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de marc ,amb caràcter general, 

les Entitats locals que concerten les operacions d'endeutament previstes en este Reial 

Decret Llei, hauran de presentar trimestralment al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques un informe sobre l'execució dels plans d'ajust previstos en l'article 7 del Reial 

Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. D’aquest informe es donarà trasllat al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma telemàtica habilitada 

pel propi Ministeri. 

 

Considerant que, de conformitat amb aquest article, de l'informe de l'interventor es 

donarà compte al Ple de la Corporació Local.” 

 

 

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’assumpte transcrit. 

 

 

 

VINT.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2013. 

 

Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, el qual, prèviament s’ha donat compte en la 

Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 24 d’octubre  de l’any  2013,  

i que és del següent tenor literal: 

 

“De conformitat amb l’article 4 de la Llei 2/2012, FOEPSF, desenvolupat per l’Ordre 

HAP /2105/2012 d’un d’octubre, articles 4 i 16 d’aquesta la Intervenció Municipal ha 

complit amb l’obligació de remetre el subministrament de la informació trimestral 

corresponent al segon trimestre de 2013 en temps i forma. 
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En la legislació esmentada no consta expressament que aquesta informació haurà de 

donar-se compte al Ple de la Corporació, però en el formulari “ F.3.5 “ Comunicació de 

dades i signatura de l’informe d’avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/012” 

de la web i de la guia realitzada pel Ministeri, expressament consta que l’informe 

d’avaluació haurà de tindre coneixement el Ple de la Corporació. 

 

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’informe de l’interventor.” 

 

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’assumpte transcrit. 

 

 

 

VINT-I-UN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3505/13, 

SOBRE MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE REGIDOR DELEGAT 

D’ESPORTS. 

 

Es dóna compte del Decret que s’indica en l’epígraf, que és del següent tenor literal: 

 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 

 

Aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 2493/12 de 16 de juliol de 2012, del qual 

es va donar compte en una sessió plenària, va resoldre, entre altres qüestions, nomenar regidor 

delegat d’Esports, al regidor Sr. Salvador Fuster Mestre. 

 

Fent ús novament de les facultats que m’atribueixen els articles 21.3r i 23.4t de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i articles 43 i 44 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, tot això amb referència a l’expressa delegació de facultats 

de l’Alcaldia a favor de regidors,  

 

RESOLC: 

 

Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2493/12, de 16 de juliol de 2012, en el sentit 

de nomenar regidor delegat d’Esports al regidor Sr. Blai Peiró Sanchis, en substitució del Sr. 

Salvador Fuster Mestre, sense alterar cap de les funcions que en eixa mateixa  Resolució 

s’atorgava a la Delegació d’Esports. 

 

Segon.- Els efectes d’aquesta designació ho seran amb data d’avui, sense perjudici que s’haurà 

de donar compte al Ple de l’Ajuntament, d’aquesta Resolució, en la primera sessió que aquesta 

celebre. 

 

Tercer.- Que aquesta modificació i nou nomenament del Sr. Blai Peiró Sanchis com a regidor 

d’Esports, siga publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València als efectes oportuns. 
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Així ho mana i signa el Sr. alcalde, David González Martínez, en Oliva, a vint-i-vuit d’octubre 

de dos mil tretze.  Done fe. Rubricat.” 

 

 

Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc volem agrair la confiança de l’Alcaldia, que ha 

tingut a bé delegar en el Grup Municipal de Projecte Oliva la direcció de la 

Regidora d’Esports. Com ho vam fer públic ací en el plenari de juliol de 2012, 

Projecte Oliva col·laborarà de forma independent amb els dos grups de l’equip de 

govern, PSOE i Bloc-Compromís, que porten el pes i la responsabilitat de govern. 

Així ho vam manifestar en el plenari, i així ho mantenim un any i mig després. Hui 

portem la direcció de tres Regidories, Consum, Indústria i Esports. Sumem treball. 

Som dos regidors amb els mateixos recursos d’aleshores, en la situació actual; amb 

molt menys recursos que alguns grups municipals que no porten cap delegació. Però 

això sí, amb moltes ganes d’aportar el nostre treball. No disposem de cap secretari 

de grup, com el Partit Popular, el PSOE, o el Bloc. Ho vam dir ací, i ho repetim. 

Portarem els delegacions sempre que se’ns deixe treballar amb independència en la 

presa de decisions. Actuarem i prendrem les nostres decisions de forma consensuada 

amb la resta de grups del govern municipal, però amb independència. Quan no siga 

així, Projecte Oliva ho posarà de manifesta, també ací, i deixarem la direcció de les 

delegacions.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, mentre vosté llegia així de forma ràpida el punt 

divuit, dinou, vint, no se n’ha adonat, però jo tenia la mà alçada per a intervindre. 

Ara intervindré en aquest punt, i dir-li, en primer lloc, al Sr. Peiró, si vosté i la 

regidora Pastor tenen un sou; no es facen els penosos, perquè tenen un sou; vosté 

treballa en un altre lloc i després ve i està ací. Per tant, en té dos ara, i un altre de 

dins, que no sé fins a quin punt això és massa legal. I després vull fer una pregunta a 

vosté, Sr. González, des del desconeixement. Aquestos canvis, aquest del Sr. Fuster 

al Sr. Peiró en l’Esport; de vosté al Sr. Fuster en la Policia; és pel canvi d’alcalde? 

Pensen canviar?” 

 

 Sr. alcalde: “Estem donant compte. Té un torne de rèplica.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo no solc entrar en aquestos temes, perquè no paga la pena. 

Però tots sabem, i és públic, la mitja dedicació que té aquest regidor, amb les dues 

Regidories que porta; aqueixa mitja dedicació què suposa. El que rep la regidora de 

Consum també és públic. I els puc dir que és molt menys, molt menys, que el que 

percep el Partit Popular que està sense cap delegació, i sense cap tasca de treball de 

govern; sí d’oposició que considerem que és lloable. Però deixar damunt la mesa 

que aquest regidor, encoratjat per algú que supose que té gana de respirar fort, però 
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aquest tema ja el coneixem; deixar sobre la mesa que aquest regidor està fent alguna 

il·legalitat en les seues tasques de feina, em sembla si no de barriada, molt en el to 

de .. m’estime més no qualificar-ho. Si algú té algun dubte, per això està la 

secretària de l’ajuntament; però no permet que es pose en dubte la nostra tasca, ni el 

nostre seguiment damunt de la legalitat. Jo sóc advocat, treballe com a advocat, erm 

pague el meu autònom tots els mesos; i ací porte dues delegacions amb una mitja 

dedicació, que no arriba a 1.000 euros, i suposa molt menys ingressos que té la Sra. 

regidora o del PP amb els seus companys del grup municipal, i la seua secretària de 

grup, o assessora, o com vulga dir-li. Pensem que no és correcte deixar mitges tintes 

sobre la mesa. Si vol alguna cosa, ens podem vore en el jutjat. Jo vaig tots els dies.” 

 

 Sr. alcalde: “Els recorde que estem donant compte d’un Decret de l’Alcaldia; i que 

no és convenient, a les hores que són, encetar debats, i més debats estèrils que no 

tenen res a vore en el punt del qual estem donant compte. Dit això, Sra. Escrivá, siga 

extremadament breu. Li ho demane per favor.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “A vore, per molt que siga donar compte, ací, segons això 

que va aprovar vosté, hi ha dos torns de paraula. I jo no sé per què el Sr. Peiró 

s’enfada tantíssim, i utilitza aqueix qualificatiu que ha utilitzat; no ho sé, no ho 

entenc. A vore, jo simplement li he dit que com vosté ha parlat del Partit Popular, jo 

li he dit que vosté i la regidora Pastor tenen un sou, i això és cert. I és indiscutible. 

Jo no he posat en dubte res, vosté ho acaba de dir i confirmar. Vosté és advocat, 

paga un autònom, i vosté treballa al carrer de Rausell, això ho sap moltíssima gent. 

Per tant, què pretén? Què pretén ací? Llàstimes? Doncs llàstimes cap. Ací deixe 

vosté, perquè el Partit Popular està fent molta feina, molta tasca, i sense cobrar un 

duro. Val? Sense cobrar un duro. Amb una mitja alliberació del Sr. Andrés Sánchez, 

que passa més hores ací que Rosqui. Proporcionalment jo no sé a qui li ix més a 

xavo l’hora. Per tant, no es faça el llastimós i accepte la pura realitat. I jo, si vol que 

ens veiem al jutjat, ens vorem, perquè ja podríem començar per saber si vosté té la 

compatibilitat.” 

 

 Sr. alcalde: “Anem a vore; s’han llançat algunes preguntes. Efectivament, el tema 

de la compatibilitat va ser objecte d’una consulta d’aquest alcalde, a petició del 

regidor Peiró, i ens van informar que era perfectament compatible l’activitat; 

perfectament compatible i per tant ajustada a dret, l’activitat del Sr. Peiró amb la 

mitja dedicació o dedicació parcial a l’Ajuntament d’Oliva. S’ha llançat una altra 

pregunta, i jo no vull deixar de contestar-la. Per suposat, no tinguen cap dubte que 

compliré amb allò que he acordat, i això crec que està la cosa prou clara. Els acords 

als quals vaig arribar en el seu dia, els compliré. No tinguen cap dubte. I per últim, 

que és aquest punt, li desitge molta sort. Té vosté tota la meua confiança, faltaria 

més, Sr. Peiró. Crec que amb la il·lusió amb que agarra la delegació, només per la 

il·lusió, i conec la seua capacitat de treball; hem sigut companys, com a regidor, 
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com a funcionari, i estic segur que vosté la podrà portar a terme amb èxit. Li desitge 

sort; és important per al poble. I també li agraesc a l’altre regidor delegat, fins a hui, 

la dedicació i l’esforç que ha presentat i que em consta que ha tingut en la 

delegació.” 

 

 

VINT-I-DOS. ASSUMPTES I COMUNICACIONS OFICIALS: SENTÈNCIA 

NÚM. 325/13 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE 

VALÈNCIA, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 11410, DE DATA 30 DE 

SETEMBRE DE 2013. 

 

Es dóna compte de la Sentència núm. 325/13 del Jutjat del Contenciós Administratiu 

núm. 2 de València, registre d’entrada núm. 11410, de data 30 de setembre de 2013, en 

què es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per D. Angelino Mas 

Garí, D. Antonio Rodríguez Savall i Dª M. Luisa Sempere Vicens, contra l’acord de 

l’Ajuntament d’Oliva, de 16 de maig de 2011, d’aprovació dels pressupostos de 

l’exercici 20121 i els seues bases d’execució, sense expressa imposició de costes. 

 

Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ara, una qüestió, arran que estem ací parlant de les 

sentències. Va haver una sentència que el Grup Popular anava en contra de tots els 

que havien votat, que van ser tots, tots els grups polítics, i el Grup popular la va 

perdre; i ens roda un dubte; van ser condemnats a pagar a l’ajuntament les costes; 

això ja ho han fet efectiu el Grup Socialista?” 

 

 Sr. alcalde: “Òbviament en aquest moment no li puc contestar, Sra. Escrivá. Se li 

contestarà també quan es facen les averiguacions pertinents amb els advocats que 

porten aquest tema.” 

 

 

DESPATX EXTRAORDINARI.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA 

MUNICIPAL SOBRE REBUTJAR EL NOU COPAGAMENT PER ALS 

FÀRMACS QUE ES DISPENSEN ALS HOSPITALS DE MANERA 

AMBULATÒRIA. 

 

El Sr. alcalde manifesta:  

 

 Sr. alcalde: “Hi ha un despatx extraordinari, tal com es va parlar en la Junta de 

Portaveus. Els he de demanar disculpes a un error meu. Hi ha una moció presentada 

en temps i forma, abans dels deu dies, una moció presentada pel Grup Socialista, i 

per tant estem obligats a incloure-la en l’ordre del dia. Va ser un error meu deixar-
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la; es va repartir en la Junta de Portaveus a tots els portaveus, i em consta que també 

se li ha fet arribar al Grup del Partit Popular. Hem de votar en primer lloc la inclusió 

en l’ordre del dia; després ja entrarem al fons de la moció.” 

 

 

Prèvia la corresponent declaració d’urgència formulada en base a allò que es disposa en 

l’article 91 del RD 2568/86, de 28 de novembre que formula la Presidència i que 

accepten els membres de la corporació, es procedeix tot seguit a la inclusió en l’ordre 

del dia, del punt següent: 

 

 

“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL SOBRE REBUTJAR EL NOU 

COPAGAMENT PER ALS FÀRMACS QUE ES DISPENSEN ALS HOSPITALS 

DE MANERA AMBULATÒRIA. 

 

Salvador Fuster Mestre, en representació del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament 

d'Oliva, a l’empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 

de juny, de Regim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de 

resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es 

convoque, i als efectes del seu debat i votació. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de la posada en marxa, l'any 2012, del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de 

mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 

la qualitat i seguretat de les seues prestacions, molts han estat els passos donats per 

l’Administració en contra dels drets dels pacients, alguns singularment greus. 

 

En este mateix sentit de retallades de drets, el passat 19 de setembre es publicava en el 

Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció general 

de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es 

procedeix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la 

prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportació 

de l'usuari, en desplegament del Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de 

mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social. Amb esta 

publicació, sense notificació o informació prèvia del Ministeri de Sanitat, Afers Socials 

i Igualtat, el Govern evitava la seua publicitat tractant de defugir la reacció adversa dels 

professionals de la sanitat i dels pacients afectats i les seues famílies, presentant així 

com un fet consumat. 

 

No obstant això, la injustícia i crueltat d'estes mesures s'agreuja com a conseqüència de 

ser pacients amb malalties cròniques, amb càncer, leucèmia, hepatitis C, insuficiències 
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respiratòries amb necessitats d'oxigen domiciliari, entre d'altres, s'uneix a la ja difícil 

situació personal derivada de la gravetat de les seues dolències. 

 

Davant d'esta circumstància moltes han estat les associacions i col·lectius de pacients, 

professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seua protesta a l'Administració. 

De la mateixa manera ho han fet algunes comunitats autònomes, com Andalusia, 

Astúries, Castella i Lleó, o País Basc, que han mostrat la seua incomprensió davant 

d'una mesura tan ineficaç com injusta. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i 

aprovació pel Ple els següents ACORDS: 

 

1. Rebutjar el nou copagament per als fàrmacs que es dispensen als hospitals de 

manera ambulatòria. 

2. Plantejar al Consell de la Generalitat, que inste al Ministeri de Sanitat, Afers 

Socials igualtat a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de setembre 

de 2013, per la qual s'introdueix este nou copagament dels medicaments 

inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. 

3. Que en qualsevol cas, el Consell, igual que han anunciat altres governs 

autonòmics, anuncie públicament que l'esmentada Resolució no es farà efectiva 

en el territori de la Comunitat Valenciana, i que per tant els ciutadans afectats 

no hauran de realitzar cap tipus de pagament pel subministrament de fàrmacs en 

els nostres hospitals.” 

 

Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que no vull allargar-me massa, però sí que és 

veritat que considere que la moció està ben fonamentada, i a més en una realitat 

social més que palpable i palmària, sobretot per a aquells que pateixen aqueixes 

malalties cròniques, i que ja de per si es veuen prou dificultats i impedits per la seua 

malaltia, que a sobre hagen de fer front a part dels medicaments que reben per poder 

curar-se o millor viure, en unes condicions moltes vegades molt difícils i 

complicades. Pense que s’haurien de buscar altres alternatives de retalls; no retallar 

en la sanitat, ni en l’educació tampoc, com té per costum aquest govern, sinó que 

haurien de retallar, per exemple, un Senat que no aprofita per a res eliminar-lo, tot 

l’exèrcit que tenen d’assessors i enxufat, que això costa molts diners a tots els 

ciutadans, i que són totalment inoperants, i inútils en el rendiment que donen; ahí és 

on hauria de clavar la tisora el govern del Partit Popular, i no en aquelles persones 

que ja de pers i tenen prou impedida la seua funció física, i a sobre moltes d’elles, 

algunes, no sé, no només estan impedides físicament sinó també econòmicament, 

com per a haver de pagar-se les medecines en la seua estada hospitalària; em sembla 

una barbaritat que això es porte a cap; i per suposat que estic totalment a favor, 



Pàgina: 123 

estem totalment a favor des de Gent d’Oliva perquè això es torne totalment enrere, i 

s’evite aqueix copagament de totes, totes.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament, serè breu; Projecte Oliva recolzarem la proposta de 

la moció; creiem que és de justícia el que es planteja i creiem que, com en moltes 

coses, des del Partit Popular estan equivocant-se en la forma de fer les coses; i algun 

dia hauran de parar i recapacitar i vore per què fan el que estan fent, en la situació 

que es troba el personal, i sobretot la gent més desfavorida i més feble de la 

societat.” 

 

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres també ens sumarem a aquesta moció, a través de la 

qual volem manifestar el nostre desacord amb moltes de les mesures que es prenen, 

que van sempre en detriment dels més necessitats.” 

 

 Sr. Aparisi Romero: “El Partit Popular d’Oliva estem a favor que aquesta moció 

s’aprove. No anem anem contra de cap ciutadà. Reconeixem que hi ha mesures que 

es poden prendre en determinades situacions, i en certes instància, però que no 

podem, ni devem, els del Partit Popular d’Oliva recolzar-les. Per tant, compten 

vostés que recolzarem aquesta moció amb totes les conseqüències.” 

 

 Sr. Fuster Mestre: “Arribades aquestes hores, i un poc més relaxats i més tranquils, 

pense jo, la moció que ha presentat el nostre grup i que hem llegit abans, proposa la 

derogació de la Resolució de 10 de setembre, per la qual s’introdueix el nou 

copagament dels medicaments per als malalts crònics i de malaltia greu. Estem 

parlant d’una falta de sensibilitat total i absoluta front als malalts crònics que 

pateixen patologies com tumors cerebrals, càncer, leucèmia, hepatitis C, etc. fins i 

tot insuficiències respiratòries d’aquelles persones que necessiten d’oxigen a 

domicili, entre molts d’altres. És que estem referint-nos en el major dels casos a 

persones que necessiten una classe de medicaments, en concret 42 fàrmacs, per 

poder viure; de tractaments diaris, alguns d’ells de per vida. És que ja no parlem ni 

tan sols de millorar la qualitat de vida, estem parlant que molts d’aquestos pacients 

no podran pagar-se aquells medicaments que suposen, juntament amb els 

corresponents tractaments, aferrar-se dia a dia a la vida. Per això, des d’ací, des 

d’aquest fòrum, des d’aquest plenari, volem demanar i traslladar a la nostra 

comunitat, als responsables del Consell de la Generalitat, que tinguen la mateixa 

preocupació que altres comunitats autònomes, com Andalusia, Astúries, Castella i 

Lleó, o País Basc, que ja han mostrat davant el Ministeri de Sanitat la seua 

incomprensió front a una mesura, pensem, tremendament injusta.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Simplement dir que el Partit Popular, ja ho ha avançat el 

regidor Jesús Aparisi, la recolzarem totalment, perquè pensem que si només hi ha un 

ciutadà que nosaltres desconeixem que està patint-ho, s’ha d’esmenar, és un error. 
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També des de l’experiència dir que estant ahí amb una malaltia greu, i anant 

divendres sí, divendres no a la químio, també puc dir que no ha faltat ni el més 

mínim detall, ni s’ha hagut de pagar res, de res. Però li torne a repetir, la recolzem 

perquè si només ni un que desconeixem, jo de moment no en conec cap i ja li dic 

que el que conec és a favor totalment, doncs no volem que passe això.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

 

Primer.- Rebutjar el nou copagament per als fàrmacs que es dispensen als hospitals de 

manera ambulatòria. 

 

Segon.- Plantejar al Consell de la Generalitat, que inste al Ministeri de Sanitat, Afers 

Socials igualtat a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de setembre de 2013, 

per la qual s'introdueix este nou copagament dels medicaments inclosos en la prestació 

farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.  

 

Tercer.- Que en qualsevol cas, el Consell, igual que han anunciat altres governs 

autonòmics, anuncie públicament que l'esmentada Resolució no es farà efectiva en el 

territori de la Comunitat Valenciana, i que per tant els ciutadans afectats no hauran de 

realitzar cap tipus de pagament pel subministrament de fàrmacs en els nostres hospitals.  

 

Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 

 

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement, en nom del meu grup, agrair a tots els grups 

polítics per defensar aquesta moció, que l’única cosa que proposa, ja s’ha dit abans, 

és defensar els malalts crònics i d’extrema gravetat davant d’una decisió, pensem, 

molt injusta. Gràcies a tots.” 

 

 

PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 

s’indiquen: 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement fer dos precs. Un és més que un prec un 

reconeixement a la delegació d’Obres i serveis i Cementeri. Crec que la feina que 

s’ha fet aquestos dies perquè el cementeri estiga com està aquesta setmana, tots 

sabem que demà és un dia molt important en el poble; i pense que la delegació de 

Cementeri ho ha fet molt bé; per tant reconéixer aqueixa feina. I per una altra banda, 

també volem que des de l’Alcaldia, supose que s’ha fet ja, agrair a totes les persones 

que han participat, han col·laborat, han treballat, pel tema que el selectiu per al 

pròxim curs, els nostres estudiants no hagen de traslladar-se a València, i puguen 
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fer-lo perfectament a Gandia. Per tant, a la regidora d’Educació, a la resta de 

companys que sé que han estat col·laborant en el tema, mestres, AMPA, i tots els 

col·lectius, agrair la seua participació.” 

 

 Sr. Sánchez Gámez: “Segons ha eixit publicat en la revista Crónica de Oliva, per 

equivocació es va redirecionar la desembocadura de la séquia del Vedat, sense 

autorització, i calia fer aquesta feina en la desembocadura del riu del Molinell. Jo 

volia fer una pregunta a la regidora de Platges i al regidor de Medi Ambient, que de 

quin país són que no saben diferenciar entre el riu del Molinell i la séquia del Vedat? 

Segona pregunta, Sr. alcalde, quan pensen posar en funcionament el transformador 

del Marcat Municipal que va manar vosté que es fera? Tercera pregunta, quan 

pensen condicionar el pas de vianants que hi ha davant d’Autopayca, l’antiga Ford, 

en el passeig de Gregori Maians, que ja li ho vaig dir en el plenari de juny? Ja que 

les tanques del magatzem de Pinocho impedeixen el pas per la vorera, i tot el món 

passa per aquell pas de vianants, i està totalment desfet. I ara vull fer un prec. Ja que 

vostés tan de cas al que preguem en els plenaris, i van a dir a les persones el que 

diem, ara li preguem, Sr. González, que a Oliva passe l’agranadora, aprete el botonet 

de les llums, recullen i fem, i també li diu a qui signa el registre d’entrada 12.458 

que li trasllade a vostés que governen aqueixa petició de no cobrar. I per últim volia 

fer-li un prec al Sr. Blai Peiró, referent al punt que hem tingut adés, que el que jo 

faça, o diga, o no diga en les comissions a què assistesc, no és de la seua 

incumbència, ja que jo almenys assistesc a totes les comissions, que és la meua 

feina, no com vostés, Projecte Oliva i Bloc-Compromís, que no van assistir al 

Consell Local Agrari, i per això no saben si anava en l’ordre del dia, o no, la 

proposta que han parlat adés de l’ormeig agrícola.” 

 

 Sr. Escrivá Tormo: “Jo voldria recordar una disposició transitòria que diu així 

“Mentre es tramita l’expedient d’estudi sobre el funcionament, ús o destinació del 

Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals, i fins la seua finalització, els usos 

d’aquest edifici es restringiran a les activitats promogudes directament per 

l’Ajuntament d’Oliva”. Això ho dic, Sr. alcalde, perquè va estar votat per tots els 

grups polítics a favor, i creiem que està incomplint-se de forma reiterada. I ara li 

faig una pregunta. És veritat que no van tindre mirament per recular l’autorització de 

l’esdeveniment de la Comparsa Almoràvits, i sobretot el que més ens dol és que 

anava predicant-se que havia sigut pel PP, que no volia. Això és cert, Sr. alcalde? 

Ara, li traslladem que ja s’han adonat que vostés ho permetran en el duel de 

xarangues per haver regidors en el govern i ser a més membres de l’associació que 

ho organitza. Sra. secretària, li preguem un informe i les mesures abans de 

l’esdeveniment. També vull deixar ben clar, i que conste en la gravació d’aquest 

plenari, que jo no estoc en contra dels esdeveniments que puguen dur a terme en el 

polivalent les associacions d’aquest poble. El que vull i pregue és que es concedesca 

a tos per igual, sempre que complesquen amb els requeriments que marca la 
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normativa, i en les condicions votades i acceptades en l’estudi i ús del polivalent. 

També vull felicitar, perquè s’ha netejat el Parc del carrer de la Muntanya, que 

molta gent reivindicava; estava un poc deixat; sabem tots del mal que pateix el parc, 

és comprensible, ho reconec; però voldria en la mesura del possible, si pot ser amb 

regularitat, netejar-lo. També voldria vore si hi ha la possibilitat d’aplicar una 

pinzelladeta als passos de vianants, als STOP, i sobretot més uqe res per la gent, que 

ve gent de fora a visitar el casc, i voldria un poc de colorit en la mesura del possible. 

Conec el tema. També vull donar ací la felicitació al nou regidor d’Esports, Sr. Blai 

Peiró; al nou regidor de la Policia Local, Sr. Salvador Fuster; i els desitge el millor i 

la major sort possible en la seua trajectòria.” 

 

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc un prec per a vosté, Sr. González, que 

després que tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia consideren que la 

decisió presa en la Junta de Portaveus va vulnerar l’article 23 de la Constitució, 

sobre el dret a la participació política del Grup Popular, rectifique; perquè per molt 

que estiga dient-se que no ha de portar la moció sobre Aigua Blanca que va portar 

aquestes conseqüències, podrien ser encara més dolentes en base al que acabe de dir 

en la sentència. En segon lloc, per registre d’entrada, el dia 22 d’octubre, li vam 

preguntar quins eren els tècnics que han estat citats per a un procediment judicial. Li 

preguem que ens diga qui són, i en quin procediment. En tercer lloc un altre prec, i 

és dir-li que ja que vosté ha manifestat públicament que representa tots els alcaldes 

des de l’any 2000, en la querella criminal dels xiringuitos, i davant del jutge diu que 

sols vosté ho ha fet bé, jo ara li prohibesc ací davant d’aquest plenari que em 

represente a mi, que parle per boca meua; i és més, si cal, em personaré, i jo em 

buscaré un advocat i me’l pagaré, no com el seu que està pagant-lo el poble. I ja per 

últim, preguntar-li al Sr. Canet, i dir-li que aquest grup, el Grup Popular estem 

indignats; i crec que els afectats d’Aigua Blanca IV també, en vore de forma clara 

l’ocultació de documents del projecte d’Iberdrola en la tramitació del modificat del 

projecte. Què ha de dir al respecte, Sr. Canet? vosté s’ha tirat molts mesos, vosté i 

unes empreses contractades per vosté, per fer-los a aquestes persones un informe 

que ara trau a la llum el que tots sabíem, però amb un aspecte nou, ocultació. Per 

favor, ens agradaria que ens contestara.” 

 

 Sr. alcalde: “Primer de tot, la regidora Imma Ibiza els contestarà una qüestió que va 

quedar pendent del plenari passat.” 

 

 Sra. Ibiza Cots: “M’agradaria contestar una pregunta un poc a la seua manera que 

va fer la Sra. Escrivá en el plenari passat, sobre la fira d’Utrech.” 

 

 Sr. alcalde: “Disculpe, Sra. Ibiza, no cal que li conteste en quina llengua van a 

parlar allí. No té l’obligació de contestar-li això. Pot contestar-li sobre l’import i 

això. Per favor, no té per què contestar aqueix tipus de coses.” 
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 Sra. Ibiza Cots: “Jo anava un poc més enllà, no sé si li interessarà o no, però és la 

meua obligació. Informar-li que Oliva ha participat en diverses ocasions en la fira 

d’Holanda, que té lloc a finals de gener, i enguany, a més, ens hem sumat a la 

iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputació de València, que era la primera 

vegada que assistia, i també a la petició d’alguns empresaris. Per primera vegada 

hem acudit a la fira de 50+ que és una fira on es tracta directament amb el públic, i 

és específica per a persones de més de 50 anys; és a dir, un mercat que necessitem 

fidelitzar. En ser la primera vegada que assistim, com és normal s’havia de valorar 

la importància de poder potenciar-la els propers anys o no; i aqueixa decisió pertany 

al regidor delegat, o regidora, en aquest cas jo; i no d’un tècnic, que també és molt 

d’estimar la seua valoració, i per això també va vindre. No obstant això, tot el que fa 

la delegació de Turisme, tot, es tracta al si de permanent o al si del Consell de 

Turisme. Aquesta vegada, això li ho pot confirmar el seu regidor, també ha sigut 

així; i no com per exemple la factura que hem fet esment, que ni tan sols va passar 

pel Consell de Turisme, ni per la permanent, i que vosté va firmar tres dies abans. I 

el cost de la meua estada a Utrech és de 525,85 euros. Espere haver-li contestat.” 

 

 Sr. alcalde: “Sr. Canet, vol contestar. No hi ha pregunta per a vosté; no recorde. Sí. 

Per favor, limite’s a contestar.” 

 

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que no em sorprén, Sr. Sánchez; no, no em 

sorprenen les preguntes que fa. Primer hauria d’informar-se. Informe-se’n per favor. 

No sé si ha dit que si sabem en quin país vivim o alguna cosa així; però sí que 

sabem quines platges són les nostres; no només aqueixa, perquè vostés només 

sembla que sàpiguen on està la platja de les Deveses, on està el riu del Molinell, les 

altres ja no els importen; perquè sap per què es va desviar el riu? Precisament no va 

ser aquest regidor qui va donar les ordres perquè es desviara, perquè obriren el 

caixer. No va ser aquest regidor. Primer informe-se’n. O siga que no em pose a mi 

en alguna cosa que jo no tinc res a vore. Però a pesar d’això, vosté sap que el riu 

estava rosegant el cordó dunar ; per tant, la persona que va prendre aqueixa decisió, 

que no és el primer any que es va, va ser amb tot el sentit comú, perquè la dina no 

acabara fent-se malbé, perquè la desviació era molt important. Pensem que no 

només té dret el sistema dunar que hi ha al costat del riu del Molinell; també tenen 

dret els altres sistemes dunars, i per tant s’hauria de valorar en la seua justa mesura i 

de forma equitativa totes les platges d’Oliva, i no només una part de les platges, i les 

altres per a vosté son tenen importància. De totes formes, li reitere, informe-sen 

abans de preguntar. Informe-se’n.” 

 

 Sr. alcalde: “Jo contestaré totes les preguntes que m’han realitzat, que han sigut 

moltes, en la pròxima sessió plenària. A vosté també li han preguntat? Conteste Sr. 

Peiró.” 
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 Sr. Peiró Sanchis: “Jo crec que sí, que el Sr. Sánchez ha fet unes al·lusions al 

regidor de Projecte Oliva. Simplement manifestar, no entraré en el tema aquest, crec 

que s’ha de ser més elegants que alguns.” 

 

 Sr. alcalde: “Senyors regidors del Partit Popular. Sra. Escrivá i Sr. Sánchez. La 

seua conducta és totalment irrespectuosa amb el company de corporació. Els 

demane silenci com a mínim. Es poden riure, o no, però silenci, com a mínim.” 

 

 Sr. Peiró Sanchis: “Lamente l’actitud d’alguns regidors en el plenari. Ho hem 

manifestat; crec que ho coneixem tots. No només els qui estem ací asseguts, també 

gent del carrer; i pense que aqueixa situació hem de conviure amb ella de la millor 

forma possible; amb acusacions injustificades, en embrutar temes, en dir qui va i qui 

no va als llocs. No entraré en aqueix tema, i crec que els regidors haurien d’estar en 

un nivell més alt.” 

 

 Sr. alcalde: “Donaré contestació en la pròxima sessió plenària. Simplement, Sr. 

Sánchez, una cosa; cap membre d’aquest govern, ni l’alcalde, ni els regidors que el 

conformen tenen cap intenció de fer de missatger seu. Per tant tot allò que haja de 

dir-li vosté a algun veí, va vosté i li ho diu obertament. Sí que tinc l’obligació, i això 

ho he fet, de procurar solucionar els problemes que arriben en els escrits dels 

ciutadans. D’anar a dir-li que si vosté ha de cobrar o no, això ho fa vosté; això no 

entra dins de les meues obligacions. Dit això, s’alça la sessió.” 

 

 

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 


