AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 2/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
30 DE GENER DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.50
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE
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
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMAS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

El dia, hora i al lloc indicat a
l’encapçalament,

degudament

convocats en forma de l’Ordre del
Dia que compren els assumptes a
tractar,

es

presidència

reuneixen
del

Sr.

sota

la

alcalde,

SALVADOR FUSTER MESTRE,
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
SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA
SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de
la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre
d’Actes corresponent.
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2013.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de
la sessió extraordinària de 5 de desembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al
Llibre d’Actes corresponent.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2013.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de
la sessió ordinària de 22 de desembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre
d’Actes corresponent.
QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2013.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de
la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2013, i s’autoritza la seua transcripció al
Llibre d’Actes corresponent.
PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA
CINQUÉ.
DICTAMEN
CI
SOBRE
MOCIÓ
DESIGNACIÓ
DE
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA SAFOR.
Pel Sr. President es dóna compte de la moció de l’Alcaldia, de data 7 de gener de 2014,
relativa a la designació de representants de l’Ajuntament d’Oliva en la Mancomunitat de
Municipis de la Safor.
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Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar
els acords oportuns amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
Atès que la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emès dictamen favorable a la moció de l’Alcaldia, sobre designació de representants de
l’Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 12 vots a favor dels Grups Municipals (6 del
Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-Compromís, i 1 vot del Grup
Municipal Gent d’Oliva), i amb 8 abstencions (6 del Grup Partit Popular i 2 del Grup
Projecte Oliva, acorda:
Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis
de la Safor els que tot seguit s’indiquen:
• Membre nat de la Mancomunitat: Salvador Fuster Mestre, alcalde.
• Membre designat Ple: Sr. David Gonzalez Martínez.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.
SISÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE PREVENCIÓ,
EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE VALÈNCIA.
Pel Sr. President es dóna compte de la moció de l’Alcaldia, de data 7 de gener de 2014,
relativa a la designació de representants municipals en el Consorci Provincial de
Prevenció, Extinció d’Incendis, i de Salvament de València.
Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar
els acords oportuns amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
Atès que la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emès dictamen favorable a la moció de l’Alcaldia, sobre designació de representants
municipals en el Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis, i de Salvament
de València.
Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Simplement dir, pel que fa referència tant al punt sisé, com
al cinqué, ja ho vam manifestar en la comissió, que el Partit Popular s’abstenia per
no formar part de l’equip de govern.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat que en aquest punt vote a favor, efectivament,
perquè jo crec que les persones que han de representar l’ajuntament han de ser els
màxims representants o responsables de cada àrea. En aquest cas el màxim
responsable de l’àrea de Protecció Civil és l’Alcaldia, i per tant crec que és encertat
que estiga present allí com a responsable i representant de l’Ajuntament d’Oliva.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar, com vam explicar en la comissió
corresponent, que l’abstenció de Projecte Oliva únicament ve pel fet que el
nomenament és una proposta de la Presidència, la qual cosa nosaltres respectem,
però per suposat Projecte Oliva no ha sigut part de la decisió; per tant es respecte,
però no podem votar a favor. Per això la nostra abstenció en aquestos dos punts.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 12 vots a favor dels Grups Municipals (6 del
Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-Compromís, i 1 vot del Grup
Municipal Gent d’Oliva), y amb 8 abstencions (6 del Grup Partit Popular i 2 del Grup
Projecte Oliva, acorda:
Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament, que formarà part de l’Assemblea
General del Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la
província de València al Sr. Alcalde, Salvador Fuster Mestre, com a titular, i el Sr.
David González Martínez, com a suplent.
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers (Consorci
Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament) de la província de
València, als efectes oportuns.
SETÉ. DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL RLT.
Abans de donar compte de la proposta, es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indica:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Una qüestió, abans de començar. S’han plantejat si el Sr.
Peiró, el Sr. Sánchez, i jo mateix podem votar aquest punt i el següent, per ser
funcionaris de la casa?”
 Sr. Peiró Sanchis: “Jo considere que no implica directament la nostra condició de
funcionaris, i per tant jo considere que sí dec votar.”
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Seguidament es dóna compte de la proposta del tinent d’alcalde Delegat de Recursos
Humans i que tot seguit es transcriu:
“Resultant que, el Ple de l’Ajuntament en sessions de 29/03/2007 i 29/11/2007, va aprovar
inicialment i definitivament la Relació de Llocs de Treball en què consta classificat el lloc amb
codi 6.1 denominació cap Oficina d’Informació Juvenil, nivell 21 i rang 6
Resultant que, el Sr. Ramon Llopis Martínez, ha presentat recursos perquè s’assigne al lloc de
treball de cap Oficina d’Informació juvenil, que exerceix, el rang 7, el nivell 22 i la disponibilitat I.
Vista la sentència núm. 718/2013, de 7 d’octubre del 2013, del TSJ de la Comunitat Valenciana,
Sala del Contenciós Administratiu, secció segona, que va tindre entrada en l’ajuntament el 29 de
novembre del 2013, per la qual revoca la sentència núm. 221/11 , de 29/04/2010, dictada pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de València que van desestimar les pretensions.
Resultant que, la sentència de TSJ resol en el sentit d’estimar parcialment les pretensions, i
reconeix el rang 7 i el nivell de complement de destinació 22, del lloc denominat cap Oficina
d’Informació Juvenil.
Resultant legalment procedent la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’este
Ajuntament, en el sentit d’adequar-la a allò que s’ha resolt en la sentència que ha esdevingut en
ferm.
A la modificació de la Relació de Llocs de Treball se li haurà de donar la publicitat legalment
establerta (art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), i
entrarà en vigor amb la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el transcurs dels
quinze dies que estableix l’art. 65.2, en relació amb l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
D’acord amb el que disposa l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local, correspon al Ple de la corporació aprovar la modificació de la Relació de Llocs
de Treball.
En virtut d’això, es proposa al Ple que, de conformitat amb el que disposen els arts. 74 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 126.4 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, adopte els acords que s’indiquen:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit que el lloc amb codi
6.1 i denominació cap de l’Oficina d’Informació Juvenil:
Passe a tindre el codi núm. 7.1B
Rang 7
Nivell de complement de destinació 22.
Complement específic general de: 8375,68 € (corresponent a l’any 2014).
Segon.- Aprovar l’abonament de les diferències retributives que corresponguen des de
l’efectivitat de la Relació de Llocs de Treball, al Sr. Ramón Llopis Martínez, que es faran
efectives segons disponibilitats pressupostaries.
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Tercer.- Publicar l’acord adoptat en el Butlletí Oficial de la Província de València, i donar-ne

trasllat al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de València, al Comitè d’Empresa,
Junta de Personal i a la persona interessada als efectes corresponents.
Oliva 14 de gener del 2014.”

Resultant que la proposta de modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball es va
donar compte en la Mesa General Conjunta de Negociació, i que aquesta modificació ve
motivada per una decisió judicial que ha esdevingut ferma i considerant que al Sr.
Ramon Llopis en el mes de desembre passat li han estat abonades les diferències
salarials corresponents a què es refereix la proposta, per haver disponibilitats
pressupostaries, així mateix com que s’ha donat compte al Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 7 de València en el qual es comunica al Jutjat determina que l’òrgan
competent per a la modificació de la relació de llocs de treball es el Ple de
l’Ajuntament.
Atès que la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emès dictamen favorable a la modificació puntual RLT.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) en el sentit que
el lloc amb codi 6.1 i denominació cap de l’Oficina d’Informació Juvenil:
Passe a tindre el codi núm. 7.1B
Rang: 7
Nivell de complement de destinació: 22.
Complement específic general de: 8375,68 € (corresponent a l’any 2014).
Segon.- Donar trasllat al Departament d’Intervenció Municipal, al Comitè d’empresa, i
a la Junta de Personal, als efectes oportuns.
Tercer.- Notificar al interessat als efectes corresponents.
Quart.- Publicar l’acord adoptat en el Butlletí Oficial de la Província de València, i
donar-ne trasllat, al Comitè d’empresa, Junta de personal i a la persona interessada als
efectes corresponents.
VUITÉ. DICTAMEN CI SOBRE ACORD DE REGULACIÓ PERÍODES DE
VACANCES I DIA DE PERMÍS.
Seguidament es dona compte de la proposta de regulació de vacances i dies per
assumptes particulars i que tot seguit es transcriu:
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“En matèria de permisos, llicències i vacances, l’article 142 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en
matèria de Règim Local estableix que els funcionaris de l’administració local tindran dret a
recompenses, permisos, llicències i vacances retribuïdes previstes en la legislació sobre funció
pública de la comunitat autònoma respectiva, i supletòriament en l’aplicable als funcionaris de
l’administració de l’estat. Precepte que ha sigut reconegut com de caràcter bàsic per la
jurisprudència reiteradament en repetides sentències, de 16 de novembre de 1994, de juny de
1995, de 30 de juny de 1997, de 21 de novembre de 1997, de 5 de desembre de 1997.
De l’anteriorment exposat, es dedueix que és aplicable als funcionaris de les corporacions locals
el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de
treball del personal al servei de l’administració del Consell, modificat per Decret 68/2012, de 4
de maig (DOCV 6768, de 07/05/12), en la seua integritat, a excepció del capítol II dedicat a
“Jornada”.
Al respecte, cal citar el recentment aprovat “Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre
règim de gaudi de les vacances i dies de permís” per Resolució de 26 de maig del 2013 (DOCV
6996, de 4 d’abril del 2013) aplicable al personal funcionari de la Generalitat Valenciana, i que
no és directament aplicable als funcionaris d’administració local, ja que l’acord ha sigut fruit de
la negociació entre la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals. No obstant això, pot
ser útil i orientatiu perquè cada corporació Local procedesca a la negociació col·lectiva amb
vista a aquestos extrems, si així es creu oportú.
Per tot això es proposa la negociació prèvia, en la Mesa General Conjunta de Negociació i amb
el Comitè d’Empresa, amb la finalitat d’arribar a un acord i la seua posterior elevació al Ple de
l’Ajuntament per a l’adopció del corresponent acord, del següent tenor literal:
“El present acord pretén establir una sèrie de mesures en relació amb el règim jurídic de les
vacances. Així mateix, preveu la concessió de permisos per determinats dies inhàbils o festius
que no poden ser objecte de gaudi pel personal empleat públic dins de l’any natural.
Primer.- A l’objecte de donar una resposta adequada als canvis incorporats per la normativa
vigent en matèria de vacances, així com de garantir el coneixement del règim jurídic del seu
gaudi, s’acorda, amb caràcter general el següent:
a) Els empleats públics de l’Ajuntament d’Oliva tindran dret a gaudir durant cada any natural
d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguen si el temps de
servei durant l’any és menor.
b) Amb caràcter general, almenys la meitat dels dies de vacances anuals s’hauran de gaudir,
preferentment, durant els mesos de juny a setembre.
c) Les vacances es gaudiran, amb l’autorització prèvia i sempre que resulte compatible amb les
necessitats del servei, dins de l’any natural i fins al 15 de gener de l’any següent, en
períodes mínims de set dies naturals consecutius.
d) No obstant això, cinc dies del total de les vacances que corresponguen es podran gaudir de
forma independent, sense que siguen aplicables les limitacions previstes en les lletres b i c.
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e) De conformitat amb la normativa vigent, als efectes del còmput de les vacances, no es
consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que
s’establesquen per als horaris especials.
f) Si el període de vacances prèviament fixat o autoritzat, el gaudi del qual no s’haja iniciat,
coincideix en el temps amb una situació d’incapacitat temporal, risc durant la lactància, risc
durant l’embaràs o amb els permisos de maternitat o paternitat o permís acumulat de
lactància, es podrà gaudir en data distinta.
Si les situacions o permisos indicats en el paràgraf anterior impedeixen iniciar el gaudi de
les vacances dins de l’any natural a què corresponguen, es podran gaudir en any natural
distint. En el supòsit d’incapacitat temporal, el període de vacances es podrà gaudir una
vegada haja finalitzat la dita incapacitat, i sempre que no hagen transcorregut més de divuit
mesos a partir del final de l’any en què s’hagen originat.
Si durant el gaudi del període de vacances autoritzat sobrevinguera el permís de maternitat o
paternitat, o una situació d’incapacitat temporal, el període de vacances quedarà interromput
i es podrà gaudir, el temps que resta, en un període distint. En el cas que la durada dels
esmentats permisos o de la dita situació impedesca el gaudi de les vacances dins de l’any
natural a què corresponguen, podran gaudir-se l’any natural posterior.
Segon.a) Cada any natural, i com a màxim, es concedirà un dia de permís si coincideix amb dissabte
alguna festivitat d’àmbit autonòmic o d’àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable
i no substituïble per les comunitats autònomes.
Al llarg de l’any els empleats públics tindran dret a gaudir fins a QUATRE dies per
assumptes particulars, sense perjudici de la concessió de la resta de permisos i llicències
establertes en la normativa vigent. El esmentats dies no es podran acumular als períodes de
vacances anuals. El personal podrà distribuir els dits dies a la seua conveniència, amb
l’autorització prèvia dels seus superiors i respectant sempre les necessitats del servei. Si per
aquestes raons no és possible gaudir de l’esmentat permís abans de finalitzar el mes de
desembre, podrà concedir-se en els primers quinze dies del mes de gener següent.
Sense perjudici de l’anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permeten, els dies
per assumptes particulars i, si és el cas, els dies de permís previstos en l’apartat següent, es
podran acumular als dies de vacances que es gaudeixen de forma independent.
b) Si els dies 24 i 31 de desembre, exempts d’assistència al treball, coincideixen en festiu,
dissabte o dia no laborable, es concediran dos dies de permís.
Tercer.-. El règim jurídic de vacances, permisos i llicències, aplicable al personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament d’Oliva, serà el previst en la legislació de la Comunitat Autònoma
Valenciana vigent en cada moment, i supletòriament el dels funcionaris de l’administració
general de l’estat.
Quart.- Les vacances i permisos del personal amb jornades i horaris especials s’adequaran a les
característiques pròpies del servei, i es realitzaran les adaptacions necessàries, de forma que el
temps de descans en còmput anual siga idèntic al de la resta d’empleats públics.
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Cinqué.- 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.
Oliva 14 de gener de 2014. El regidor delegat de RRHH”

En quant als dies d’assumptes particular i com a conseqüència de la recent Resolució de
23/12/2013, de la Secretaria d’Administracions Públiques, es modifiquen respecte al
que es va sotmetre a negociació en la Mesa General Conjunta, en el sentit en que en
compte de tres passen a quatre.
Atès que la Comissió Informativa de governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emés dictamen favorable a la regulació de períodes de vacances i dia de permís.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar la proposta de regulació de vacances i dies d’assumptes particulars,
per als empleats públics d’este ajuntament que queda redactada en la forma transcrita
anteriorment.
Segon.- Ordenar la publicació en el BOP de València, per a coneixement i efectes
conseqüents.
NOVÉ. DICTAMEN CI SOBRE MODEL DE FULL DE PAPER A UTILITZAR
EN ELS LLIBRES D’ACTES I DE RESOLUCIONS, CONFORME
AUTORITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ
LOCAL.
Seguidament es dóna compte de l’escrit de la Direcció General d’Administració Local
de data 20 de desembre de 2013, per la qual s’autoritza a l’Ajuntament d’Oliva per a la
utilització de paper d’aquest Ajuntament com a paper oficial municipal.
Així mateix es dóna compte de l’informe elaborat per la Sra. secretària, de data 14 de
gener de 2014, i que es transcriu literalment:
“INFORME SECRETARIA. Assumpte: Resolució de la Direcció General d’Administració
Local autoritzant la formalització de Llibres d’Actes i Resolucions de l’Alcaldia en paper
municipal.
En 26 de juny del 2013 esta funcionària va emetre un informe sobre la situació en què es
trobaven les Actes dels òrgans col·legiats d’esta corporació, així com les Resolucions de
l’Alcaldia.
A data de hui s’ha esmenat la falta de firma de les Actes del Ple (del 2005 al 2007) que sí que
estaven transcrites en paper timbrat de l’Estat, s’han arreplegat les firmes que faltaven en les
Actes en “paper comú”, estant per tant pendents de la seua transcripció als Llibres Oficials que
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l’Ajuntament destine a esta finalitat, amb els requisits establerts en els arts. 198 i següents del
Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Quant a les Actes de la Comissió de Govern (Llei 7/1985 ) i Junta de Govern Local (Llei
53/2003), només a partir de l’any 2004 han sigut localitzats esborranys de les actes en “paper
comú” que si bé totes elles també patien de la falta de firma, en el moment de redactar este
informe només quedaria per esmenar la falta de firma en les actes dels anys 2004 al 2007.
Prova de la rellevància que els Llibres tenen per a acreditar la constància dels acords tant del Ple
de l’Ajuntament com de la Junta de Govern Local és la prescripció continguda en l’art. 52.2 del
TRRL, que diu: “no seran vàlids els acords no reflectits en el corresponent Llibre d’Actes que
reunisca els requisits expressats en l’apartat anterior”.
Finalment, respecte als Llibres de Resolucions que conforme a l’art. 200 del ROF, han de
confeccionar-se “amb els mateixos requisits que per als altres òrgans”, no es té constància de la
seua existència en esta secretària. És més, a la vista de la documentació a què he tingut accés, en
la majoria dels casos, ni tan sols el document en què es plasma la pròpia resolució o decret obra
en esta dependència sinó tan sols les “notificacions” dels mateixos als interessats arxivats en el
Registre d’Eixida.
Tampoc els expedients contenen, amb caràcter general, els esmentats decrets o resolucions.
Esta situació, evidentment incidix de forma negativa en l’exercici de la facultat de certificat que
correspon al secretari, en faltar-li la base documental que els Llibres d’Actes contenen davant de
les eventuals sol·licituds de certificats d’acords o resolucions, sí a més tampoc constaren en els
expedients testimoni suficient que puga provar la seua existència, d’ací la importància de
procedir a la seua regularització.
D’altra banda l’Ajuntament en sessió de data 26 de setembre del 2013, va acordar sol·licitar
autorització a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana per a la
utilització del paper de l’Ajuntament com a paper oficial municipal per a la transcripció de les
actes i resolucions amb els requisits i garanties exigides en el Decret 75/1984 de 30 de juliol del
Consell de la Generalitat Valenciana.
En 21 de novembre del 2013 es trasllada a este Ajuntament la Resolució del director general
d’Administració Local, RE núm. 13636 de 25 de novembre que autoritza a l’Ajuntament per a
la utilització de paper propi com a paper oficial municipal, preimprés amb numeració dels fulls
correlatius a partir del número u, independentment del número del paper imprés, indicant la
numeració del paper imprés, la numeració de la sèrie, el codi de l’òrgan de govern de què es
tracte i la data per a la transcripció de d’actes i resolucions, d’acord amb els previst en l’art. 3 i
següents del Decret 75/1984, de 30 de juliol citat.
Per tant obtinguda l’autorització de la Direcció General d’Administració Local per a la
utilització de paper propi d’este Ajuntament com a paper oficial per a la transcripció de les actes
i resolucions adoptats pels distints òrgans municipals, segons el parer d’esta funcionària
procediria:
Que pels serveis informàtics s’elabore el model de full de paper a utilitzar d’acord amb els
requisits assenyalats en l’autorització concedida.
Que tenint en compte el nombre d’actes tant del Ple com de la Junta de Govern Local, pendents
de transcripció, esmenada la falta de firma en les corresponents als anys 2004 al 2007 d’este
últim òrgan , s’acorde si la mateixa ha de dur-se a terme en paper timbrat de l’Estat o en el
paper propi de l’Ajuntament.
No obstant la corporació resoldrà el que estime més convenient.”

Atès que la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emés dictamen favorable al model de full de paper a utilitzar en els llibres d’actes i de
resolucions, conforme autorització de la Direcció General d’Administració Local.
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Atès que posteriorment s’ha incorporat el model de full de paper a utilitzar elaborat pel
servei informàtic, d’acord amb el que senyala l’autorització de la Direcció General de
Administració Local.
D’acord amb tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar el model de full de paper a utilitzar per a passar les actes de les
sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de les resolucions de l’Alcaldia.
Segon.- Que les actes corresponents a les sessions plenaris que estan pendents de passar
a partir de l’any 2008, així com les de la Junta de Govern Local, pendents de passar a
partir del 2004, es passen a paper de l’Ajuntament, així com les de les Resolucions de
l’Alcaldia pendents de passar a partir de l’1 de gener de 2014.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local,
al servei de informàtica de l’Ajuntament i a la Secretaria General als efectes oportuns.
DESÉ. DICTAMEN CI SOBRE DESISTIMENT DEL RECURS D’APEL·LACIÓ
CONTRA SENTÈNCIA 352/11.
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de 15 de gener de 2014, de
desistiment del recurs d’apel·lació interposat “Resultant que l’Ajuntament d’Oliva va
presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, recurs
d’apel·lació contra la sentencia 352/11, de data 25/10/2011, del Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 10 de València, que estima parcialment la demanda interposada per
la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià, en el sentit que les
retribucions complementàries del grup E haurien de tindre una reducció de l’1%.
Actualment el recurs d’apel·lació està pendent de resolució en el TSJ.
Atès que, el TSJ de la Comunitat Valenciana, en sentència núm. 745/2013, de
18/10/2013, ha resolt el recurs d’apel·lació interposat per l’ajuntament, contra la
sentencia 409/2011, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de València, i es
declara que les retribucions complementàries del personal que pertany al grup E, tindran
una reducció de l’1% i no del 5%.
Resultant que l’Ajuntament d’Oliva ha donat compliment a la sentència del TSJ de la
Comunitat Valenciana mitjançant la Resolució de la Alcaldia núm. 4043, de
17/12/2013.
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Tenint en compte que el recurs d’apel·lació pendent de resolució, te la mateixa
motivació i la mateixa causa de demanar que el resolt recentment pel TSJ. (reducció de
les retribucions del grup E en un 1%) i al qual ja se li ha donat compliment.
Vist el que disposa l’article 74.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que la Comissió Informativa de Governació, en reunió de 20 de gener de 2014, ha
emés dictamen favorable a la proposta sobre desistiment del recurs d’apel·lació contra la
sentència 352/11.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.- Desistir del recurs d’apel·lació interposat, pel representant contra la sentencia
352/11, de data 25/10/2011, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 de
València..
Segon.- Comunicar al Sr. Francisco Martínez Nadal com advocat designat per aquest
Ajuntament, per a que formalitze davant del jutjat l’escrit de desestimen al recurs
d’apel·lació contra la sentencia referida en el precedent apartat.
ONZE.- DICTAMEN CI REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL SOBRE
PREVENCIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(PATRICOVA).
Vist el document de revisió del Pla d’Acció Territorial sobre prevenció del Risc
d’Inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que se sotmet a informació
pública per Resolució de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de
31 d’octubre del 2013, per mitjà d’anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 7159, de 25 de novembre del 2013.
RESULTANT, que el Pla d’Acció Territorial sobre prevenció del Risc d’Inundació de
la Comunitat Valenciana s’adapta als instruments d’ordenació del territori previstos en
la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del
Paisatge de la Comunitat Valenciana, i la seua revisió i actualització estan contemplades
expressament en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada per
Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell.
RESULTANT, que l’objecte fonamental d’esta revisió és l’adequació de la cartografia
de riscos, inicialment aprovada, a la determinada en l’actualitat per metodologies
hidrològiques-hidràuliques i geomorfològiques que compten amb un més abast
tecnològic i de coneixement del risc, així com, la integració del Pla al nou marc legal
establert per la Directiva 2007/60/CE i la seua transposició Mitjançant Un Reial Decret
903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió del risc d’inundació.
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CONSIDERANT, que per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
per mitjà d’ofici de data 16 de desembre del 2013, es requerix d’este Ajuntament
s’emeta el corresponent dictamen sobre el Pla d’Acció Territorial, en compliment del
que disposa l’article 60. 2 e) de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat,
d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge de la Comunitat Valenciana.
CONSIDERANT, que l’arquitecte tècnic municipal ha emés, amb data 17 de gener del
2014, el següent informe, que diu literalment el següent:
“Juan R. Porta Sancho, arquitecte tècnic municipal, en relació a la Revisió del Pla d’Acció
Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA), exposada a informació pública per Resolució de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 31 d’octubre del 2013, publicada en el DOGV
núm. 7159, de data 25 de novembre del 2013, INFORMA:
El PATRICOVA és un Pla d’Acció Territorial dels previstos en la Llei 4/2004, de 30 de juny,
de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge i ve expressament previst en
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 1/2011, de 13 de gener,
del Consell, Directriu 66. Actua sobre la problemàtica generada pel risc d’inundació a escala
regional en la Comunitat Valenciana i per tant és d’aplicació en el seu àmbit territorial.
Els seus objectius són:
- Conéixer i avaluar els riscos d’inundació.
- Establir procediments administratius per a incorporar la variable inundabilidad als plans,
programes i projectes amb projecció sobre el territori.
- L’actuació coordinada de les Administracions Públiques i agents socials per a reduir les
conseqüències negatives de les inundacions sobre la salut de les persones i els béns, el medi
ambient, el patrimoni cultural, el paisatge, l’activitat econòmica i els equipaments i
infraestructures.
- Orientar els desenrotllaments urbanístics i territorials cap a les àrees no inundables o, si és
el cas, cap a les de menor risc sempre que permeten l’assentament, atorgant preferència als
models urbans i territorials més eficients.
- Gestionar les zones inundables dins del sistema territorial de la Infraestructura Verda,
afavorint la producció dels serveis ambientals, així com la conservació i millora dels
paisatges naturals i culturals entorn de l’aigua.
És fruit de la revisió del PATRICOVA aprovat Mitjançant Acord de 28 de gener del 2003, del
Consell. La revisió manté els objectius inicials i els adequa per a respondre a:
El nou marc legislatiu, europeu i nacional, sobre el risc d’inundació: Directiva 2007/60/CE,
relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació, i la seua transposició per mitjà del Reial
Decret 903/2010, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació.
L’entrada en vigor de: l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, que incorpora a la
planificació urbanística el sistema territorial “Infraestructura Verda” com a mecanisme natural
de gestió dels riscos d’inundació, la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació
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del Territori i Protecció del Paisatge, i la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient.
L’experiència adquirida durant els 10 anys de vigència del PATRICOVA, i la possibilitat
d’utilitzar noves tecnologies aplicables a l’elaboració de cartografies de perillositat i gestió del
risc d’inundació que permeten reflectir de manera més exacta la localització i distribució de la
inundació sobre el territori.
L’Ajuntament d’Oliva respecte a la gestió del risc d’inundació en el terme municipal ha realitzat
una sèrie d’actuacions que a continuació es resumixen:
Amb l’aprovació, en 1999, del Pla Especial davant del Risc d’Inundacions en la Comunitat
Valenciana, i a l’haver classificat este a Oliva com a municipi amb risc mitjà d’inundació,
s’entrava en l’obligació municipal de disposar i implantar el Pla Especial Municipal d’Actuació
enfront del Risc d’Inundacions, el qual hauria d’incorporar una anàlisi dels riscos d’inundació.
El problema que se’ns va plantejar en eixe moment va ser el que no existia cap norma que
establira com s’havia de realitzar la dita anàlisi.
Amb l’aprovació del PATRICOVA 2003 es va disposar d’uns criteris clars per a realitzar
l’anàlisi del risc per mitjà dels Estudis d’Inundabilidad, és per això que els Serveis Tècnics
municipals, després de l’estudi del Pla en què es van apreciar importants carències en la
Cartografia de Risc i determinants afeccions al desenrotllament urbanístic aprovat, van proposar
la realització del corresponent Estudi d’Inundabilidad.
En 2005 l’Ajuntament va encarregar a l’enginyeria INTERCONTROL la realització del “Estudi
d’inundabilitat del “Terme Municipal d’Oliva” amb l’objecte de, d’una banda, impulsar davant
del Ministeri de Medi Ambient la realització dels projectes de “Laminació i millora del drenatge
de la conca de la rambla Gallinera” i, d’una altra, la disposició del mateix per a la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana d’Oliva. Els resultats d’eixe Estudi d’inundabilitat van mostrar
una cartografia de risc molt diferent de la presentada pel PATRICOVA i, òbviament, més
ajustada a la realitat.
L’execució de les obres de laminació i millora de la conca de la rambla Gallinera i de les obres
de control i laminació d’avingudes en la conca mitjana del riu Serpis, així com la informació
que a l’Ajuntament va arribar provinent dels projectes de la variant i desdoblament de la
carretera CN-332 i de la línia de ferrocarril Gandia-Oliva-Dénia, van provocar la necessitat
realitzar un nou Estudi d’inundabilitat de major àmbit que el local que, a més, per recomanació
de la Comissaria d’Aigües de la Confederació Hidrogàfica del Xúquer, incloguera les obres en
execució en el Serpis i en la Gallinera però no les del CN-332 ni les de la mencionada línia
fèrria. Conseqüentment l’empresa pública AQUAMED (promotora de les mencionades obres) a
instància de l’Ajuntament va encarregar la realització de l’estudi “Modelització hidràulica
bidimensional de les zones inundables dels llits del Riu Serpis, Rambla Gallinera, Riu Bullent i
Riu Molinell” que l’enginyeria TYPSA va realitzar en 2010. Amb este estudi es va pretendre
disposar d’una cartografia de risc que contemplara la incidència de les mencionades obres i,
fonamentalment, posar de manifest la incidència del risc d’inundació provocat en Oliva pel
Barranco de La Font degut a la seua no consideració adequada en el projecte de les obres del
Serpis.
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Va ser en eixe moment quan els Servicis Tècnics municipals van informar de la conveniència de
realitzar un Estudi d’inundabilitat del Terme Municipal d’Oliva, com a detracció de l’anterior,
perquè en aquell es reflectia amb major exactitud la situació que després de l’execució de les
obres mencionades representaven els riscos d’inundació en el terme municipal i l’objecte del
qual seria, d’una banda, obtindre l’aprovació de la Conselleria a la modificació de la Cartografia
de Risc del PATRICOVA pel que fa al nostre terme municipal i, d’una altra, disposar del
document previ necessari (Estudi d’inundabilitat de l’Estat Actual) per a la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana. Amb això es cobririen diversos objectius: disposar de l’Anàlisi de
Risc necessari per a elaborar el Pla Especial Municipal d’Actuació enfront del Risc
d’Inundacions, disposar de dades i ferramentes suficients i necessàries per a realitzar una
ordenació territorial internalizando el risc d’inundació, i disposar de la justificació necessària
per a reivindicar davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la solució a la
inundabilidad que provoca en Oliva el Barranc de la Font.
Així doncs, l’Ajuntament, en 2012, va encarregar a l’enginyeria TYPSA la realització del
“Estudi d’Inundabilida en el Terme Municipal d’Oliva” atenent les consideracions anteriorment
indicades, amb la qual cosa, mitjançant un acord plenari adoptat en sessió celebrada el 29 de
novembre del 2012, va sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
el 18 de desembre del 2012, l’aprovació definitiva. En data de hui l’Ajuntament no ha rebut cap
contestació respecte d’això.
Si bé és cert que amb l’entrada en vigor del PATRICOVA 2003 l’Ajuntament hauria d’haver
pres les mesures pertinents per a l’aplicació de la normativa urbanística exigida en ell, la
dificultat a posseir una Estudi d’inundabilitat que garantira la seua adequada implantació (prou
justificada amb el que relata anteriorment) i la necessitat imposada de revisar el Pla General
d’Ordenació Urbana, han sigut determinants i han provocat que, en data de hui, no s’haja
produït la dita aplicació normativa al nostre planejament.
La situació a què l’Ajuntament s’ha d’enfrontar a l’entrada en vigor del nou PATRICOVA
exigixen la internalització de la problemàtica en la seua gestió dels riscos d’inundació tant en
matèria d’ordenació del territori com en matèria de protecció civil.
La dificultat en l’anàlisi del contingut d’este nou PATRICOVA i la possibilitat d’utilitzar els
serveis de l’enginyeria TYPSA, prou coneixedora de la nostra problemàtica, ha recomanat la
necessitat l’assistència tècnica d’eixa enginyeria per a oferir una informació suficient al
consistori de manera que este puga plantejar les al·legacions pertinents al mateix ant la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, dins del termini d’exposició al públic.
De la lectura de l’informe emés per TYPSA, el qual s’adjunta com a document annex a este
informe, i després de l’anàlisi efectuada pels Serveis Tècnics municipals així com per
l’anteriorment exposat, es considera molt convenient que l’Ajuntament adopte l’acord de
presentar les al·legacions que a continuació es proposen.
PROPOSTA D’AL·LEGACIONS:
1. MEMÒRIA
1.1. Plans generals
En este apartat de la Memòria s’assenyala, entre altres, el següent:
“Considerant el nou escenari de gestió territorial, així com la cartografia actualitzada de riscos
per inundació, resulta necessària una revisió dels planejaments vigents que hauran de ser
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avaluats des de la zonificació del risc entre altres, millorant el coneixement i consideració del
mateix en els municipis de la Comunitat Valenciana.”
Açò suposa que tots els municipis hauran de revisar el seu planejament vigent d’acord amb la
nova zonificació de perillositat d’inundació determinada en la revisió del PATRICOVA?
Què succeïx amb aquells ajuntaments que tenen en elaboració la revisió del seu pla general i ja
han presentat l’estudi d’inundabilitat del seu TM però inclús no està aprovat?
1.2. Programa d’actuacions
Les actuacions i l’estat de les mateixes indicat en les taules de l’annex I de la Memòria no
reflectixen la situació real (al 2012), de les actuacions previstes que involucren o afecten el
terme municipal d’Oliva. Les actuacions realment projectades i/o executades a la data en relació
al TM d’Oliva són:
EVC 421 Desviació del barranc de Font d’En Carros al de Montanella: no està projectat
EVC 423 Canalització del barranc de les Fonts: correcte
EVC 424 Drenatges en barranc de La Font d’En Carros: no executat ni projectat
EVC 431 Desviació del barranc d’Oliva a la rambla Gallinera: realment es tracta del riu
Alfadalí. L’obra s’ha executat encara que no podrà entrar en servei fins que s’haja construït la
presa d’Oliva. L’Agent és ACUAMEDi no la CHJ.
EVC 432 Canalització del barranc d’Oliva: Es tracta del riu Alfadalí i l’obra es troba executada.
L’Agent és ACUAMED i no la CHJ – COPUT.
EVC 441 Canalització parcial de la rambla Gallinera: Obra executada encara que no en
funcionament. L’Agent és ACUAMEDi no la CHJ
EVC 442 i 443 Preses d’Adsubia i Benirrama: Estes dos preses van ser substituïdes per la presa
d’Oliva amb projecte redactat i obra en execució. L’Agent és ACUAMEDi no la CHJ.
1.3. Perillositat d’inundació
En l’apartat 3.2.1 de la Memòria es descriu el procediment aplicat per a l’obtenció de la nova
cartografia de perillositat d’inundació, actualitzant-se els sis nivells de perillositat significativa i
incorporant un nou nivell 7 de perillositat geomorfològica. S’indica, a més, la delimitació de les
formacions geomorfològiques de gran extensió territorial encara que no integrades en la
cartografia de perillositat.
El dubte que es planteja és sobre el procediment concret d’actualització de les zones inundables
(zones amb perillositat 1 a 6), és a dir:
S’han tingut en compte les actuacions executades a la data de revisió del PATRICOVA? En este
cas s’haurien de relacionar les dites actuacions.
Quin ha sigut el criteri per a definir el límit entre nivells de perillositat d’1 a 6 i el nivell 7 de
perillositat geomorfològica?
Quin ha sigut el criteri per a limitar el nivell 7 de perillositat geomorfològica i la formació
geomorfològica de gran extensió territorial?
1.4. Cartografia de vulnerabilitat
En l’apartat 3.3.4 de la Memòria s’indica que per a la determinació del risc d’inundació s’han
considerat tres dimensions associades a la vulnerabilitat:
Econòmic
Social
Mediambiental
Per al cas del TM d’Oliva els riscos determinats per a cada un dels criteris indicats és la
següent:
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Econòmic: el TM es dividix entre risc mitjà, baix i molt baix
Social: per a Oliva s’ha determinat els següents nivells de perillositat:
En relació a la població censada: mig
En relació a la població potencial: alt
Quant a equipament estratègic: baix
Quant a infraestructures: mig
Mediambiental: en este cas el nivell de risc és baix
Sobre el risc en infraestructures no queda clar que en el TM d’Oliva, amb un total de 180 km de
línies existents, només 15 km es troben afectades (<10%), quan la major part de les mateixes es
localitzen en la zona més pròxima a la costa que es correspon amb la zona inundable.
Sobre la cartografia de risc d’inundació es plantegen dubtes sobre el risc en la zona de la marjal
Pego – Oliva i en la zona del barranc de La Font on segons la cartografia corresponent, no hi ha
cap risc.
En l’avaluació del Risc Global Integrat (RGI) es menciona que des del punt de vista
mediambiental, els municipis que majors danys mediambientals poden patir davant d’un succés
d’inundació, són els municipis de Catarroja, Cullera, Oliva i València. No obstant això en el
quadro resum (taula 25) no apareix el municipi d’Oliva, i tampoc apareix en l’annex X on es
relacionen tots els municipis.
D’altra banda s’hauria d’aclarir per què en l’apartat 3.4.5 de la memòria es definix el risc
mediambiental del TM d’Oliva com “baix”i en l’apartat 3.4.7 sobre el RGI s’indica que Oliva és
un dels municipis amb major dany mediambiental.
2. NORMATIVA
Article 6. Modificació del Pla
Respecte d’això és important tindre clar quines són les actuacions executades que s’han tingut
en compte en la revisió del PATRICOVA.
Oliva té presentat amb data desembre del 2012 un estudi d’inundabilitat de tot el terme
municipal d’acord amb la Normativa del PATRICOVA 2003. A la data no s’ha tingut resposta a
la mateixa, per la qual cosa a la vista de la revisió del Pla cal preguntar, quin serà el tractament
que es donarà als estudis presentats i inclús no aprovats?.
Article 12. Documentació dels estudis d’inundabilidad
Sobre la cartografia de perillositat el criteri d’obtenció està clar quant als nivells de perillositat
significativa (nivells 1 a 6). Seria convenient que s’aclarira en quins casos haurà d’obtindre’s, a
més, el nivell 7 de perillositat geomorfològica.
Quant a la cartografia de risc hauria de definir-se una metodologia concreta ja que la descrita en
la memòria i que ha servit per a definir la cartografia de risc inclosa en la revisió del
PATRICOVA, deixa molta variable i passos del procediment sense aclarir.
En el cas d’haver de presentar la cartografia del DPH i de la ZFP, es podria utilitzar la definida
per la CHJ en el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI), si existira?. En
cas contrari el procediment de càlcul seria el definit en el Decret 9/2008 que modifica el
Reglament del Domini Públic Hidràulic?.
Article 14. El Risc d’inundació i la Infraestructura Verda
En relació a este tema s’assenyala:
“Amb caràcter general, les zones de perillositat d’inundació de nivells 1 a 6 definides en este pla
formaran part de la Infraestructura Verda del territori...”.
S’hauria d’aclarir en el supòsit d’un estudi d’inundabilitat que modifica les zones de perillositat
(ja siga en més o en menys) qual serà el tractament que s’haurà de donar a la nova superfície.
Article 17. Tractament del risc d’inundació en el planejament urbanístic
En l’apartat 2 s’indica que:
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“Amb caràcter general en les zones afectades per perillositat d’inundació es prohibix qualsevol
tipus d’edificació, excepte les previstes expressament en el planejament municipal a l’entrada en
vigor del PATRICOVA.”
S’hauria d’aclarir si també s’inclou al nivell de perillositat geomorfològica.
En l’apartat 3 s’indica que:
“El planejament no podrà donar lloc a un increment del risc d’inundació en el seu terme
municipal o en el d’altres municipis potencialment afectats....”
S’hauria d’aclarir si l’increment es referix realment a risc d’inundació o a perillositat
d’inundació (segons es definix en l’article 9 de la Normativa). Si efectivament es referix a risc
d’inundació, s’hauria de definir què s’entén per increment del risc.
És el que he d’informar els efectes oportuns.
Oliva, 17 de gener del 2014.”

Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 22 de
gener del 2014, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre la revisió del Pla
d’Acció Territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana
(PATRICOVA).
Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació
s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “L’any 2003 es va aprovar la primera versió del Pla d’Acció
Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundacions a la Comunitat Valenciana,
PATRICOVA, dins del qual s’establia que cada territori afectat per aqueix risc
d’inundació havia d’elaborar el seu propi estudi de riscos d’inundabilitat que tenia.
Recentment, el 25 de novembre de 2013, s’ha presentat per part de la Generalitat
Valenciana la revisió d’aqueix PATRICOVA, establint una nova cartografia de risc
per al nostre territori. A conseqüència d’això, s’ha enviat a tots els termes
municipals afectats per aqueixa cartografia de la Comunitat Valenciana, el
document perquè establesquen aquelles al·legacions que consideren pertinents en el
document de la cartografia de risc i de revisió del PATRICOVA. A conseqüència
d’això, l’Ajuntament d’Oliva ha elaborat unes al·legacions, que han estat redactades
pel tècnic municipal Juan R. Porta, en base a un estudi d’assessorament elaborat per
aquella empresa que va preparar l’estudi d’inundabilitat propi del nostre terme
municipal, recentment, que vam aprovar fa aproximadament un any; i en base a
l’informe s’han presentat les al·legacions que ara vénen per a la nostra consideració i
aprovació, si és procedent; en les quals, principalment, se substenta el fet de
demanar aclariment sobre alguns aspectes de la metodologia emprada per a la
realització d’aqueixa cartografia de risc del nostre territori, en alguns aspectes
concrets, sobretot assenyalar quina és la relació entre el risc geomorfològic i els
altres nivell de riscos que s’estableixen en el nostre territori i la nostra cartografia, i
altres al·legacions que estan reflectides en la proposta d’acord i en l’informe que ara
ve a valoració i votació. Dir que aqueix informe i aqueixes al·legacions es van
exposar en la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, i prèviament a tots els
membres de la corporació que vulgueren interessar-se en aquesta matèria, juntament
amb el tècnic redactor de la modificació del Pla General i l’arquitecte municipal, per
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tal que totes les qüestions que pugueren eixir, pugueren plantejar-se a qui més
coneixien el document elaborat amb motiu de l’estudi d’inundabilitat, aprovat ara fa
un any.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Com ja ha explicat bé el regidor d’Ordenació del Territori,
Vicent Canet, la veritat és que s’han aprovat, o esperem que s’aprove, en base a un
informe emés pels tècnics corresponents, i el tècnic municipal de l’Ajuntament
d’Oliva, una série d’al·legacions que esperem que vindran a minoritzar les
pretensions que té la nova cartografia de riscos, perquè pensem que efectivament, tal
com se’ns va explicar, aquesta nova cartografia, aquest nou PATRICOVA; la veritat
és que posaria en perill, en dificultats la futura revisió, que s’hauria d’haver efectuat
ja, del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi; i per tant pensem que dificulta
sobremanera aqueixa aprovació en aquest moment. efectivament, el treball que s’ha
fer és un bon treball, s’explica bé, i sobretot s’incideix en la idiosincràsia territorial
del nostre municipi, i on es vol que es contemplen la minorització dels riscos, en
base a les infrastructures que ja s’han realitat en aquest municipi durant els anys que
van prosseguir a l’aprovació del primer PATRICOVA; que va ser l’any 2003;
sembla ser que no es contempla del tot, en la seua extensió i amb la seua fiabilitat
les obres que s’han executat durant tot aquest temps; i per tant si fóra així, això
gravaria la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva. Esperem que
aquestes al·legacions es contemplen i esperem que la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana es porte a cap, en base a les necessitats socials i econòmiques
de la nostra ciutat, que en realitat crec que som nosaltres els qui hem de decidir al
respecte, i sobretot si en aquest cas s’han realitat les obres d’infraestructura
hidràulica necessàries per minorar les conseqüències dels riscos d’inundació. Jo ara
de moment només em queda felicitar el treball dels tècnics, pense que s’ha fet un
informe prou conscient i sobretot unes al·legacions que completen les aspiracions
lògiques i normals d’un municipi que té clar allò que vol. I per tant en aquest
aspecte espere que es contemplen i que prospere en aquest sentit. Per suposat que el
vot de Gent d’Oliva serà afirmatiu.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el contingut de l’informe tècnic emés sobre el document de revisió
del Pla d’Acció Territorial sobre prevenció del Risc d’Inundació de la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA), i que es transcriu en el present Acord.
Segon.- Emetre el nostre dictamen, en compliment del que disposa l’article 60. 2 e) de
la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del
Paisatge de la Comunitat Valenciana, sol·licitant expressament es tinguen per
formulades les al·legacions següents:
1. MEMÒRIA
1.1. Plans generals
En este apartat de la Memòria s’assenyala, entre altres, el següent:
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“Considerant el nou escenari de gestió territorial, així com la cartografia actualitzada de
riscos per inundació, resulta necessària una revisió dels planejaments vigents que hauran
de ser avaluats des de la zonificació del risc entre altres, millorant el coneixement i
consideració del mateix en els municipis de la Comunitat Valenciana.”
Açò suposa que tots els municipis hauran de revisar el seu planejament vigent d’acord
amb la nova zonificació de perillositat d’inundació determinada en la revisió del
PATRICOVA?
Què succeïx amb aquells ajuntaments que tenen en elaboració la revisió del seu pla
general i ja han presentat l’estudi d’inundabilitat del seu TM però encara no està
aprovat?
1.2. Programa d’actuacions
Les actuacions i l’estat de les mateixes indicat en les taules de l’annex I de la Memòria
no reflectixen la situació real (al 2012), de les actuacions previstes que involucren o
afecten el terme municipal d’Oliva. Les actuacions realment projectades i/o executades
a la data en relació al TM d’Oliva són:
EVC 421 Desviació del barranc de Font d’En Carros al de Muntenella: no està projectat
EVC 423 Canalització del barranc de les Fonts: correcte
EVC 424 Drenatges en barranc de La Font d’En Carros: no executat ni projectat
EVC 431 Desviació del barranc d’Oliva a la rambla Gallinera: realment es tracta del riu
Alfadalí. L’obra s’ha executat encara que no podrà entrar en servici fins que s’haja
construït la presa d’Oliva. L’Agent és ACUAMED i no la CHJ.
EVC 432 Canalització del barranc d’Oliva: Es tracta del riu Alfadalí i l’obra es troba
executada. L’Agent és ACUAMED i no la CHJ – COPUT.
EVC 441 Canalització parcial de la rambla Gallinera: Obra executada encara que no en
funcionament. L’Agent és ACUAMED i no la CHJ
EVC 442 i 443 Preses d’Adsubia i Benirrama: Estes dos preses van ser substituïdes per
la presa d’Oliva amb projecte redactat i obra en execució. L’Agent és ACUAMED i no
la CHJ.
1.3. Perillositat d’inundació
En l’apartat 3.2.1 de la Memòria es descriu el procediment aplicat per a l’obtenció de la
nova cartografia de perillositat d’inundació, actualitzant-se els sis nivells de perillositat
significativa i incorporant un nou nivell 7 de perillositat geomorfològica. S’indica, a
més, la delimitació de les formacions geomorfològiques de gran extensió territorial
encara que no integrades en la cartografia de perillositat.
El dubte que es planteja és sobre el procediment concret d’actualització de les zones
inundables (zones amb perillositat 1 a 6), és a dir:
S’han tingut en compte les actuacions executades a la data de revisió del PATRICOVA?
En este cas s’haurien de relacionar les dites actuacions.
Quin ha sigut el criteri per a definir el límit entre nivells de perillositat d’1 a 6 i el nivell
7 de perillositat geomorfològica?
Quin ha sigut el criteri per a limitar el nivell 7 de perillositat geomorfològica i la
formació geomorfològica de gran extensió territorial?
1.4. Cartografia de vulnerabilitat
En l’apartat 3.3.4 de la Memòria s’indica que per a la determinació del risc d’inundació
s’han considerat tres dimensions associades a la vulnerabilitat:
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Econòmic
Social
Mediambiental
Per al cas del TM d’Oliva els riscos determinats per a cada un dels criteris indicats és la
següent:
Econòmic: el TM es dividix entre risc mitjà, baix i molt baix
Social: per a Oliva s’ha determinat els següents nivells de perillositat:
En relació a la població censada: mig
En relació a la població potencial: alt
Quant a equipament estratègic: baix
Quant a infraestructures: mig
Mediambiental: en este cas el nivell de risc és baix
Sobre el risc en infraestructures no queda clar que en el TM d’Oliva, amb un total de
180 km de línies existents, només 15 km es troben afectades (<10%), quan la major part
de les mateixes es localitzen en la zona més pròxima a la costa que es correspon amb la
zona inundable.
Sobre la cartografia de risc d’inundació es plantegen dubtes sobre el risc en la zona de la
marjal Pego – Oliva i en la zona del barranc de La Font on segons la cartografia
corresponent, no hi ha cap risc.
En l’avaluació del Risc Global Integrat (RGI) es menciona que des del punt de vista
mediambiental, els municipis que majors danys mediambientals poden patir davant d’un
succés d’inundació, són els municipis de Catarroja, Cullera, Oliva i València. No
obstant això en el quadro resum (taula 25) no apareix el municipi d’Oliva, i tampoc
apareix en l’annex X on es relacionen tots els municipis.
D’altra banda s’hauria d’aclarir per què en l’apartat 3.4.5 de la memòria es definix el
risc mediambiental del TM d’Oliva com “baix”i en l’apartat 3.4.7 sobre el RGI s’indica
que Oliva és un dels municipis amb major dany mediambiental.
2. NORMATIVA
Article 6. Modificació del Pla
Respecte d’això és important tindre clar quines són les actuacions executades que s’han
tingut en compte en la revisió del PATRICOVA.
Oliva té presentat amb data desembre del 2012 un estudi d’inundabilitat de tot el terme
municipal d’acord amb la Normativa del PATRICOVA 2003. A la data no s’ha tingut
resposta a la mateixa, per la qual cosa a la vista de la revisió del Pla cal preguntar, quin
serà el tractament que es donarà als estudis presentats i inclús no aprovats?.
Article 12. Documentació dels estudis d’inundabilidad
Sobre la cartografia de perillositat el criteri d’obtenció està clar quant als nivells de
perillositat significativa (nivells 1 a 6). Seria convenient que s’aclarira en quins casos
haurà d’obtindre’s, a més, el nivell 7 de perillositat geomorfològica.
Quant a la cartografia de risc hauria de definir-se una metodologia concreta ja que la
descrita en la memòria i que ha servit per a definir la cartografia de risc inclosa en la
revisió del PATRICOVA, deixa molta variable i passos del procediment sense aclarir.
En el cas d’haver de presentar la cartografia del DPH i de la ZFP, es podria utilitzar la
definida per la CHJ en el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables
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(SNCZI), si existira?. En cas contrari el procediment de càlcul seria el definit en el
Decret 9/2008 que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic?.
Article 14. El Risc d’inundació i la Infraestructura Verda
En relació a este tema s’assenyala:
“Amb caràcter general, les zones de perillositat d’inundació de nivells 1 a 6 definides en
este pla formaran part de la Infraestructura Verda del territori...”.
S’hauria d’aclarir en el supòsit d’un estudi d’inundabilitat que modifica les zones de
perillositat (ja siga en més o en menys) qual serà el tractament que s’haurà de donar a la
nova superfície.
Article 17. Tractament del risc d’inundació en el planejament urbanístic
En l’apartat 2 s’indica que:
“Amb caràcter general en les zones afectades per perillositat d’inundació es prohibix
qualsevol tipus d’edificació, excepte les previstes expressament en el planejament
municipal a l’entrada en vigor del PATRICOVA.”
S’hauria d’aclarir si també s’inclou al nivell de perillositat geomorfològica.
En l’apartat 3 s’indica que:
“El planejament no podrà donar lloc a un increment del risc d’inundació en el seu terme
municipal o en el d’altres municipis potencialment afectats....”
S’hauria d’aclarir si l’increment es referix realment a risc d’inundació o a perillositat
d’inundació (segons es definix en l’article 9 de la Normativa). Si efectivament es referix
a risc d’inundació, s’hauria de definir què s’entén per increment del risc.
Tercer.- Remetre certificació del present acord a la la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, per a la seua presa en consideració i a les dependències
d’Urbanisme de l’Ajuntament, als efectes procedents.
DOTZÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ CONTRA L’ULTIMA PUJADA DEL
TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA CORRESPONENT AL SECTOR AGRARI.
Vista la moció presentada, inicialment pel Grup Municipal Gent d’Oliva, a la qual
s’adhereixen la totalitat de grups municipals, com a moció conjunta, que és del següent
tenor literal:
“MOCIÓ. L’última pujada del tipus impositiu de l’IVA del 8 al 12%, que grava a l’activitat del
sector citrícola, podria suposar el punt i final d’un sector que des de fa més de deu anys ve
patint una greu crisi, i que a hores d’ara, els Governs del PP de l’Estat i el de la Generalitat, en
lloc d’aplicar mesures pal·liatives i incentivadores amb la finalitat de minorar la mateixa, i en un
moment com este de tant baix consum, fa tot el contrari, ja que amb esta pujada les
conseqüències poden ser definitives i del tot funestes per al sector, especialment per als
productors de cítrics (agricultors).
L’activitat productora de cítrics a la nostra comarca, en particular a Oliva, encara és un dels
principals pilars de la nostra economia, que any darrere any veu els seus ingressos a
conseqüència dels increments que suporta a través dels productes que habitualment s’utilitzen
en la producció de la taronja (productes fitosanitaris, llum, aigua, poda, etc.) i fonamentalment
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pels baixos preus que es paguen a peu de bancal. D’esta manera els agricultors sols poden
aspirar a cobrir despeses i no a obtindre beneficis per la seua producció, situació totalment
anormal. Valga com exemple; el que l’arrova de taronges el magatzem li la paga a l’agricultor,
aproximadament, a un preu de tres euros, del qual hauran de deduir el 12% d’IVA, un 50% més
que fins ara (8%), d’esta manera, un any més, els agricultors voran considerablement minvats
els seus ingressos. La paradoxa, és que mentre als agricultors productors de cítrics cobren preus
extremadament baixos pel seu producte, després veuen amb impotència, com eixe mateix
producte es comercialitza en els mercats a molt alt preu, bàsicament per la manca de control i
vigilància contra les males practiques.
És per tot això que presentem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Que el Govern de l’Estat i el de la Generalitat valenciana es fiquen a treballar en el
sentit de reduir l’IVA actual, almenys, del 12% al 8%, tal i com estava abans de la desmesurada
pujada. De no ser així, que s’apliquen mesures compensatòries per als agricultors en el sentit
d’anul·lar les conseqüències d’esta pujada.
SEGON.- Que s’adopten mesures adequades de control i vigilància dels mercats contra les
males pràctiques, en tal que no existisca tanta diferència entre el baix preu que rep l’agricultor i
l’alt que finalment paga el consumidor.
TERCER.- Donar trasllat d’estos acords als responsables d’estes àrees del Govern de l’Estat i
al de la Generalitat Valenciana.”

Atés que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 22 de gener de
2014, ha emés dictamen favorable.
Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sr. Salazar Cuadrado: “Si voleu la llig, o faig un resum. La llegiré, com tampoc és
tan llarga, el contingut diu “L’última pujada del tipus impositiu de l’IVA del 8 al
12%, que grava a l’activitat del sector citrícola, podria suposar el punt i final d’un
sector que des de fa més de deu anys ve patint una greu crisi, i que a hores d’ara, els
Governs del Partit Popular de l’Estat i el de la Generalitat, en lloc d’aplicar mesures
pal·liatives i incentivadores amb la finalitat de minorar la mateixa, i en un moment
com este de tant baix consum, fa tot el contrari, ja que amb esta pujada les
conseqüències poden ser definitives i del tot funestes per al sector, especialment per
als productors de cítrics, és a dir, els agricultors. L’activitat productora de cítrics a la
nostra comarca, en particular a Oliva, encara és un dels principals pilars de la nostra
economia, que any darrere any veu els seus ingressos reduïts -això de reduïts ho he
afegit jo, perquè resulta que en redactar la moció, pel que siga, la paraula es veu que
se la va menjar l’ordinador, i s’hauria d’afegir- conseqüència dels increments que
suporta a través dels productes que habitualment s’utilitzen en la producció de la
taronja, productes fitosanitaris, llum, aigua, poda, etc. i fonamentalment pels baixos
preus que es paguen a peu de bancal. D’esta manera els agricultors sols poden
aspirar a cobrir despeses i no a obtindre beneficis per la seua producció, situació
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totalment anormal. Valga com exemple; el que l’arrova de taronges el magatzem li
la paga a l’agricultor, aproximadament, a un preu de tres euros, del qual hauran de
deduir el 12% d’IVA, un 50% més que fins ara, que fins ara es gravava en un 8%;
d’esta manera, un any més, els agricultors voran considerablement minvats els seus
ingressos. La paradoxa, és que mentre als agricultors productors de cítrics cobren
preus extremadament baixos pel seu producte, després veuen amb impotència, com
eixe mateix producte es comercialitza en els mercats a molt alt preu, bàsicament per
la manca de control i vigilància contra les males practiques. És per tot això que
presentem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord; primer, que el
Govern de l’Estat i el de la Generalitat valenciana es fiquen a treballar en el sentit de
reduir l’IVA actual, almenys, del 12% al 8%, tal i com estava abans de la
desmesurada pujada. De no ser així, que s’apliquen mesures compensatòries per als
agricultors en el sentit d’anul·lar les conseqüències d’esta pujada. Segon, que
s’adopten mesures adequades de control i vigilància dels mercats contra les males
pràctiques, en tal que no existisca tanta diferència entre el baix preu que rep
l’agricultor i l’alt que finalment paga el consumidor. Tercer, donar trasllat d’estos
acords als responsables d’estes àrees del Govern de l’Estat i al de la Generalitat
Valenciana.” Aquestes són les propostes d’acord, i en la mateixa comissió, a
proposta d’un regidor va dir si es podria fer de forma conjunta, a la qual cosa jo vaig
accedir, per suposat de bona gana; com més en siguem recolzant la qüestió, i així es
va consensuar en la comissió, que isquera conjunta. Per tant, en aquest sentit crec
que no hi haurà cap problema, i pense que és de sentit comú, com s’ha demostrat a
l’hora de fer-la seua de tots els grups, que prospere; encara que sabem que serà
difícil que ens escolten, però la nostra obligació és alçar la veu quan cal, i si estem
parlant d’un dels principals sectors de la nostra economia, encara hui, al nostre
municipi. Creiem que hem de parlar, de vegades, des d’ací, l’ajuntament, alçar la
veu, i evitar al màxim aquest abús que es fa en pujar un IVA a un sector com aquest
que està en una greu crisi des de fa més de deu anys.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que nosaltres recolzarem la moció que
presenta Gent d’Oliva; sí que volem reiterar i ho hem dit moltíssimes vegades en les
comissions i en les meses de treball. Pensem que el fet de portar a plenari les
mocions que van hui al plenari, sabem que estan els nostres companys amb tot el
dret de presentar les mocions, però jo entenc que la gestió municipal, almenys per a
Projecte Oliva, és fonamental. Les mocions i les declaracions d’intencions són
bones, però em fa la impressió que el plenari, competències que no són municipals, i
que no depenen de nosaltres, anem a donar la nostra valoració i el nostre punt de
vista. Per tant, simplement dir que Projecte Oliva no està per la tasca que els
plenaris es convertesquen en sumes de mocions polítiques, que vénen enviades per
correu electrònic del partit majoritari que siga, des de Madrid, o des de València,
perquè es passe pels plenaris. Nosaltres pensem que s’ha de treballar, però amb els
temes concrets d’Oliva, que en són molts, i que estan dins del calaix, i que cal
llevar-los a poc a poc la pols entre tots. Aqueixa és la nostra visió, i per tant animem
els nostres companys que tot respectant el dret que tenen a presentar-les, sí que
demane que els plenaris siguen més efectius en assumptes concrets de la ciutat.”
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 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des de Bloc-Compromís, contràriament al que
ha manifestat el Sr. Peiró, la posició del qual respectem, pensem que és important
manifestar també, i fer aquest tipus de mocions; perquè òbviament tenen una
afectació important en el nostre municipi, i més en tractar-se d’una qüestió com la
qüestió citrícola i l’agricultura; nosaltres no entrarem a justificar ací el nostre vot
favorable, perquè la situació que pateix l’agricultura és una qüestió amplament
debatuda ací en el plenari; simplement manifestar que ens sembla unes propostes
molt encertades, i per tant els regidores i les regidores de Bloc-Compromís votarem
a favor la moció.”
 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres també, des del Grup Socialista, vam recolzar la
moció en la comissió, per suposat ens vam adherir per fer-la conjunta, perquè és un
sector econòmic de la nostra ciutat i de la nostra comunitat, i per tant crec que totes
les iniciatives que s’adrecen a enriquir la nostra economia són benvingudes i
acceptades, sobretot un sector tan perjudicat en aquest moment de crisi, com és el
sector citrícola. Per una altra part, sí que vull dir que els regidors, els polítics, i les
persones en general, no és que tinguem l’obligació, però sí que és important un
posicionament en idees, en la defensa del que nosaltres pensem. Les mocions són
part d’una gestió no directa però sí de forma indirecta. Un posicionament per lluitar
pel que nosaltres considerem que són els nostres drets, i per això pense que les
mocions és positiu que vinguen a plenaris perquè hi haja un posicionament dels qui
governem. Per tant no compartim tampoc el posicionament del portaveu del Projecte
Oliva. És una moció molt encertada i això li ho he d’agrair al portaveu de Gent
d’Oliva, perquè arriba en un moment molt especial. Des del Grup Socialista, jo tinc
moltes esperances que això tire endavant, que siga una moció que arribe amb molt
d’entusiasme dins dels nostres governants, perquè com que ja s’ha modificat el tema
de l’IVA en les adquisicions de les galeries de col·leccionistes i les obres d’art, com
que tot els dies tot el món comprem obres d’art, i ha passat d’un IVA normal a un
IVA reduït, jo pense que en una cosa que és tan important, i no tan banal com les
obres d’art, que açò servesca per a obrir el camí a la rebaixa de l’IVA per a coses
més importants com és la cirtricultura.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular està clar que també hem fet nostra aquesta
moció, proposada pel Partit Gent d’Oliva. El que ens agradaria és proposar una
rectificació, que ha anat repetint-se i l’altre dia vam haver de confirmar; i és que la
Llei de l’IVA, en l’article 92, existeixen tres tipus impositius d’IVA, el general, del
18 al 21, el reduït, del 8 al 10, i no al 12; aleshores pense que ja que hem de derivarla, segons les propostes d’acord, a diferents llocs, hauríem de rectificar aqueix error
que hi ha. L’hem comprovat. Jo no sé si el Sr. interventor té coneixement de la Llei
de l’IVA; supose que sí, perquè és l’interventor, i en l’article 92 parla del tipus
impositiu d’IVA, el general del 18 al 21, el reduït del 8 al 10, no del 8 al 12, i el
superreduït al 4. També ens agradaria dir, després d’aquesta rectificació que ens
agradaria que es fera perquè vaja de forma correcta, que està clar que s’ha d’afavorir
el llaurador. Com bé deia la Sra. Morell, s’ha reduït l’IVA ja en molts llocs, museus,
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compra d’obres d’art, i m’agradaria també que també en les falles. Per tant, esperem
que arribe a bon port i que puguem beneficiar els nostres llauradors. Alguna cosa
molt dolenta és el que hem pogut comprovar en aquesta temporada, com han quedat
les collites al arbres, perquè és vergonyós al preu que està pagant-se la taronja.
Continuarem defensant, com no, els interessos dels nostres llauradors, i treballant
per fer que les situacions dolentes finalitzen, vinguen de part de qui vinguen.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que no hi ha absolutament res a rectificar, perquè
jo m’he posat en contacte amb les organitzacions agràries, i paguen el 12%; el que
passa és que hi ha un dos per cent que el retenen pel tema del IRPF, però en realitat
l’IVA que es paga és el 12%. Encara que sembla ser que a la fi, com es fa una
retenció del dos per cent, es pague un 10% però en realitat es paga un 12% en el
tema aquest dels productors; parlem del producte, en aquest cas, la taronja. Per tant
jo pense que no hi ha absolutament res a rectificar, i jo crec que la moció com està
presentada, hauria de prosperar. També he de dir a Blai Peiró, portaveu del Projecte
Oliva, que a mi cap partit m’ha enviat la moció; o siga que aquesta moció naix d’ací,
no ha vingut de fora; a més pense que les mocions tenen el seu sentit, com ja s’ha
expressat ací, perquè estem parlant dels nostres ciutadans; parlem de la taronja, i ací
a Oliva afecta moltíssima gent; i en altres qüestions que també es tractaran després,
també afecten gent, o poden afectar, molta gent del municipi, i tenen tot el sentit de
tractar-se i de reivindicar allò que puga millorar la situació de qualsevol col·lectiu
local, o de qualsevol persona, del nostre municipi.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement un aclariment, per al·lusions; quan faig referència a
les mocions no faig referència a aquesta sinó a les cinc que vindran després, i dir
també que entenc i encoratge els grups que tenen diputats en les Corts Valencianes i
en les Corts General, que allí és on s’ha de modificar la llei, i aqueixos diputats ha
de fer la seua eina allí, no els regidors locals. Ja dic que respecte les intencions, però
cada càmera té unes competències i estaria bé que els regidors d’ací dels partits que
tenen representants a Madrid i a València, encoratjaren els seus diputats que feren la
feina en les assemblees per tal que això es modificara.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Que el Govern de l’Estat i el de la Generalitat valenciana es fiquen a treballar
en el sentit de reduir l’IVA actual, almenys, del 12% al 8%, tal i com estava abans de la
desmesurada pujada. De no ser així, que s’apliquen mesures compensatòries per als
agricultors en el sentit d’anul·lar les conseqüències d’esta pujada.
Segon.- Que s’adopten mesures adequades de control i vigilància dels mercats contra
les males practiques, en tal que no existisca tanta diferència entre el baix preu que rep
l’agricultor i l’alt que finalment paga el consumidor.
Tercer.- Donar trasllat d’estos acords als responsables d’estes àrees del Govern de
l’Estat i al de la Generalitat Valenciana.
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TRETZÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA
MUNICIPAL SOBRE LA NOVA REGULACIÓ DE LA INTERRUPCIÓ
VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.
Es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Municipal Informativa de Benestar
Social, en reunió que va tindre lloc el dia 22 de gener de 2014, el qual conté la Moció
presentada inicialment pel Grup Socialista Municipal, i a la qual s’adhereixen el Grups
Polítics Municipals PP, Bloc-Compromís, i Gent d’Oliva, que és del següent tenor
literal:
"El Govern ha aprovat en el consell de ministres del 20 de desembre una nova regulació de la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) que serà una de les lleis d’avortament més
restrictives del món occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre
l’avortament retrocedeix. Açò suposa un retorn al passat, fins i tot mes enllà de la primera llei
de l’any 1985, i que les dones espanyoles tinguen dues opcions, avortar fora d’Espanya si tenen
recursos per a això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el consegüent
risc per a la seua salut i la seua vida. El Sr. Gallardón ha manifestat que és una llei progressista,
tant que només ha comptat amb el suport de l’extrema dreta francesa, el partit de Le Pen.
Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’avortaments, només incrementen el
nombre de dones mortes o que perden la seua salut perquè avorten en la clandestinitat i en
condicions insalubres. Si aquesta tan anunciada reforma ix avant és segur que s’estaran llevant
dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el de la salut.
L’actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement
decidida, el que implica, entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que
aqueixa decisió -conscient i responsable- siga respectada.
Esta Llei garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual. Perquè només amb una educació
sexual adequada i amb la millora en l’accés als mètodes anticonceptius, podrem previndre de
manera més efectiva, especialment en persones joves, les infeccions de transmissió sexual i els
embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d’IVEs.
L’actual legislació de terminis és la més estesa entre els països de l’entorn europeu, molts d’ells
governats per partits conservadors. Si el PP aprova aquesta reforma Espanya serà junt amb
Malta, Irlanda i Polònia un dels països més restrictius en la seua regulació de l’avortament, i
l’únic que ha modificat la seua legislació per a fer-la més restrictiva.
La llei 2/2010 és una llei que funciona, l’any 2012 a Espanya es van reduir els avortaments un
5% i en la Comunitat Valenciana un 9%, No s’han complert les profecies que auguraven un
increment en el nombre d’avortaments, ni s’han produït denúncies per complicacions sanitàries
de cap tipus. És una llei que fa la practica de l’avortament més segura i equitativa en facilitar els
tràmits perquè es realitze en períodes molt primerencs de la gestació, disminueix els riscos
associats als avortaments tardans. I com a mostra una dada: L’any 2012, el 72% dels
avortaments que es van practicar en la CV ho van fer en les 8 primeres setmanes d’embaràs i el
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92% en les primeres 12 setmanes d’embaràs. És una llei en què la majoria de la població es
reconeix, i segons l’última enquesta de Metroscòpia una llei de terminis és clarament preferida a
una de supòsits com la que pretén aprovar el govern.
No hi ha raons socials, jurídiques, mèdiques, que justifiquen la reforma que planteja el govern,
tan sols congratular-se amb els sectors més ultraconservadors i catòlics del nostre país, oblidant
el compromís social i democràtic de governar per a la majoria.
Per tot això, els i les socialistes estem disposats a donar la batalla per a frenar la Llei de
l’Avortament de Rajoy, per la qual cosa s’ha presentat una Proposició No de Llei en el Congrés
dels Diputats sol·licitant la retirada d’este avantprojecte de Llei Orgànica amb què el PP pretén
revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària
de l’embaràs per al seu debat en el Ple.
Així mateix, hem sol·licitat la convocatòria extraordinària de la Comissió d’Igualtat del
Congrés, perquè comparega la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i la convocatòria
d’una Sessió extraordinària i monogràfica del Ple del Congrés, per a tractar l’assumpte en
profunditat.
De la mateixa manera, els diputats i diputades valencians pertanyents al grup socialista en les
Corts, han presentat una Proposició No de Llei urgent sol·licitant a la cambra autonòmica que es
mantinga l’actual llei.
Per tot això, es presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents ACORDS
1. Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre altres
coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i
responsable siga respectada.
2. Sol·licitem al Govern d’Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de
l’avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suposaria la seua
aprovació."

Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Abans d’entrar a debatre o defensar la moció en si, voldria fer
una aclariment; en la Junta de Portaveus ho vam parlar, que la moció s’havia elevat
com a conjunta, i com en el dictamen no apareix en la part del títol, sí que dic que
s’eleva conjuntament, juntament amb el Partit popular, Bloc-Compromís, i Gent
d’Oliva, i amb l’abstenció de Projecte Oliva; ho dic perquè així vam quedar en la
Junta de Portaveus, i per tant done compliment a això. Crec que a través dels mitjans
de comunicació s’ha parlat molt del nou projecte de reforma de llei, i crec que és un
pas enrere a la nostra llibertat, en general, com a dona; és un canvi de llei no
justificat perquè no ha tingut l’aval ni el recolzament de la majoria dels ciutadans, i
per a nosaltres, presentem una oposició i un rebuig directe a aquesta modificació de
la llei, perquè no porta absolutament cap avantatge; el que abocarà és que els
avortaments es porten a la clandestinitat, que portarà a temes d’insalubritat, i per
tant perilla la salut d’aquelles dones que realment tenen el seu dret a elegir la seua
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maternitat. Tampoc es justifica en el fet que reduiran els avortaments, perquè les
estadístiques ens han donat la raó i en 2012, respecte a 2011, ha hagut una reducció
del cinc per cent en el nombre d’avortaments. No estem d’acord, ni compartim els
supòsits a què ha restringit el ministre, que només deixarà que es practiques els
avortaments si hi ha un risc de salut física o mental de la dona, i en casos de
violació; queden al marge supòsits de malformació fetal, i també es prohibeix donar
publicitat en les temes dels avortaments. Per tant considerem això una violació
directa als nostres drets, a drets que ja hem adquirit, un pas enrere; i torne a repetir,
no està aportant res, absolutament cap foment de la maternitat, no porta cap
avantatge de progrés, ni avantatges sanitaris; l’única cosa que es proposa en aquesta
nova llei és el retall dels drets; i torne a dir-ho, drets en general, i el dret de les dones
a decidir la nostra maternitat."
 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament aquest grup polític també es va adherir de
forma conjunta a la moció que va presentar el Partit Socialista en el tema de la
interrupció voluntària de l’embaràs, perquè pensem que quan s’elabora o es redacta
una llei, i s’aprova, ha de ser una llei que beneficie a la majoria de la gent, o que
vaja amés enllà, és a dir, que evolucione en companyia de la societat; no que
s’aprove una llei per tornar enrere no sé quants anys, més de vint i trenta anys, des
de l’any 80 i escaig; estem parlant de més de vint anys, o quasi trenta anys enrere.
La veritat que pensem que aquesta llei, en cas que s’aprove, crec que efectivament
possibilitaria que com en aquella època, només tenies possibilitats aquelles dones
adinerades que podien anar a interrompre el seu embaràs fora d’Espanya, perquè ací
no ho podien fer perquè estava prohibit com tots sabem. Ara què passa; si aquesta
llei prosperara tornaríem al passat, i sobretot tornaríem a la clandestinitat, com bé ha
dit la ponent de la moció, la portaveu del PSOE, Ana Morell, la qual cosa podria
posar en perill a les dones que intentaren, voluntàriament, interrompre l’embaràs, al
marge d’aquesta llei en cas que s’aprovara. Per tant estaríem posant en perill la
seguretat de les dones que vulgueren portar a cap aquesta interrupció, i tornaríem
altra vegada a allò que aquelles que amb diners podien anar-se’n fora d’Espanya, bé
Anglaterra, bé Portugal, per poder interrompre el seu embaràs. Per això hem decidit
recolzar aquesta moció, perquè efectivament és una llei totalment retrògrada. És una
llei que no té en compte la voluntat de les dones, perquè al cap i a la fi són elles les
que pareixen; elles són les que han de decidir, i pe tant, davant la falta i la
inseguretat, i la falta d’ajudes del govern, i també de la Generalitat, per poder
defensar i portar a cap qualsevol dona el seu fill al món, amb ajudes reglades, i
suficientment considerades per poder tirar endavant aquestes criatures, i davant la
falta d’ajudes que hi ha en general al respecte, crec que seria un contrapeu important
i un entropesó grandíssim que aquesta llei que pretén aprovar el Partit Popular
prosperara. Per tant, ja que estem ací hem d’alçar la nostra veu, perquè efectivament
això implica que moltes dones, puguen vore’s afectades, del nostre municipi, i del
territori espanyol. I res més, el vot serà favorable com no podia ser d’una altra
forma.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Voldria començar dient, com he dit abans, que respectem la
decisió dels companys de presentar mocions, cadascú posicionant-se en un lloc
respecte d’un tema determinat, i sobretot en aquest que és tan important per a
moltíssimes persones. Projecte Oliva es va abstindre en la comissió, l’altre dia, vam
dir que en el plenari justificaríem per què es produïa aqueixa abstenció nostra; i
simplement vull començar dient que el dret a la llibertat de la dona, i el dret a la vida
del concebut i no nascut, són dos drets de la Constitució i estan plenament
reconeguts per ella. Hui es presenta ací a votar una moció sobre un avantprojecte del
Partit Popular que governa a Espanya. Un avantprojecte de llei, ni tan sols un
projecte de llei; els qui coneixem la normativa i el procediment administratiu, estem
parlant d’un avantprojecte, ni tan sols un projecte de llei; i estem debatent-lo ací i
valorant-lo, pel que feia referència abans quan parlava de la resta de mocions. Ha
hagut, per recordar, una llei socialista sobre l’avortament, la de 1985, aquesta llei
preveia que les dones que avortaven es castigaren amb penes de presó, de sis a dotze
mesos; no sabem si en aquell moment això era progressista o era ultradretista. En
2010, també una llei del Partit Socialista, es planteja una multa de sis a vint-i-quatre
mesos, i en cas que hi haja impagament pena que es substituirà per pressió; no
sabem si són idees progressistes o ultradretanes. La llei de 1985 és una llei de
supòsits; la del 2010 és una llei de terminis. Ara sembla que el PP vol tornar a la llei
de supòsits que els socialistes van plantejar en 1985. A més a més, de 1985 a 2010,
el mateix PP va aplicar la llei del Partit Socialista, la dels supòsits; la Llei Orgànica
de 2013, de 3 de març, sobre Salut Sexual i de Reproducció i de la Interrupció
Voluntària de l’embaràs, que és la que tenim ara, de la ministra Aido, com hem dit,
regula la interrupció voluntària dins de les catorze primeres setmanes de l’embaràs,
sense condicions. Una llei realitzada pel Partit Socialista, en la qual, com
comprendran, ha hagut plantejaments, com ara el fet que persones, o dones, de 16 i
17 anys, poden avortar sense demanar ni tan sols el consentiment dels seus pares; les
persones com jo, que tenen filles d’aquesta edat, supose que es posaran en el tema
que aquesta situació és altament no compartida per tots; el fet que una xiqueta o una
dona de 16 anys avorte sense ni tan sols el consentiment dels pares; aqueixa llei és la
socialista també que està hui en vigor. Per tant lleis que han sigut redactades i
aplicades pel Partit Socialista i pel PP; del PP i del Partit Socialista. Tant uns com
altres. I a la fi, sembla que tots apliquen quan interessa una llei, i si n’interessa una
altra, una altra. Ara se’ns planteja una moció; un avantprojecte del Sr. Gallardón
sobre l’avortament; un avantprojecte que no sabem si serà el principi d’alguna cosa,
o serà el final de res; en els tràmits corresponents, d’informes preceptius, d’òrgans
consultius, els diferents tràmits legals i passar per les cambres que tenen
competències, com ha dit fa un moment aquest regidor. Les cambres que tenen
competències en aquestos temes són les Corts Generals. Un avantprojecte que
encara no sabem si el mateix Partit Popular que el presenta el recolzarà. Una
hipotètica futura llei que si s’aprova, si arribara a aprovar-se en el seu moment,
estaríem parlant d’ací un any o any i mig, ja voríem; però clar, els partits polítics
majoritaris saben que aquest tema és important per a les persones, per a tots, d’un
costat i de l’altre, de dretes i d’esquerres, i clar aquest tema tan important sobre la
llibertat de la dona, i el dret del nos nascut, corre el risc d’utilitzar-se, per desgràcia,
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políticament per mobilitzar les persones. Un tema important utilitzat altra vegada
com a arma llancívola pels partits que volen repartir el pastís en les pròximes
eleccions europees. Projecte Oliva es manifestarà en el seu moment sobre la
regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs, però no ara; i perquè ara no és el
moment; i no ara perquè ara és quan interessa als partits majoritaris. Únicament vull
dir, per finalitzar, que lleis progressistes, lleis d’esquerres, ultraconservadores,
s’apliquen pels mateixos partits; tal vegada seria més coherent plasmar la
importància de la llibertat i dignitat de la dona, i dels drets dels concebuts i no
nascuts, i plasmar entre tots una llei en base als respecte a aquestos dos principis
fonamentals reconeguts per la Constitució.”
 Sr. González Martínez: “Des de Bloc-Compromís ens adherim a aquesta moció
perquè pensem que la proposta d’avantprojecte de llei presentada per ministre de
Justícia, el Sr. Gallardón, com ja s’ha dit ací, no respon al nostre entendre a una
demanda majoritària de la societat espanyola, sinó més aviat a sectors conservadors
minoritaris. La llei que el PP pretén reformar, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març,
pot ser millorable, com s’ha dit ací, com quasi totes les lleis, però recull mesures de
prevenció, mesures de planificació familiar, i mesures d’educació; totes elles
necessàries i que no contempla l’avantprojecte de llei presentat pel govern de l’estat.
La proposta de llei presentada pel PP, en cas d’entrar en vigor, pot tornar a generar
situacions no desitjables, com en el passat, on aquelles dones que s’ho podien
permetre econòmicament, anaven a altres països més lliures i desenvolupats per a
avortar i les altres, les filles de famílies de classes socials baixes, es veien obligades
a caure en mans de desaprensius, que sovint, i per la falta de coneixement i de
mesures sanitàries posaven en greu risc la seua vida. Per exemple aquesta proposta
de llei pretén obligar una dona, o una parella, a tindre un fill encara que no li puguen
donar una casa, ni un futur, per haver estat denonats i haver decidit el govern central
salvar la banca abans que els ciutadans. A més a més la hipocresia és bastant evident
amb aquesta proposta de llei, que pretén obligar a una dona, o parella, a tindre un
fill, fins i tot sabent que el seu fill naixerà amb malformacions físiques o psíquiques.
Per tant, des de Bloc-Compromís pensem que un fill no ha de ser mai una imposició,
un fill ha de ser una il·lusió, i és per això que defensem la maternitat lliure;
defensem que la maternitat ha de ser un dret absolutament inqüestionable per a
qualsevol força política i govern. La interrupció voluntària de l’embaràs és una
decisió molt dura i difícil en qualsevol dels casos que es puguen plantejar, i el que
cal fer és garantir que aquesta es produesca en les millors condicions sanitàries
possibles.”
 Sr. Aparisi Romero: “Davant d’aquesta situació que planteja aquesta moció, el
Partit Popular d’Oliva es planteja que no necessàriament ha de ser un projecte,
personalista o no personalista d’un ministre, que puga porta r a una societat a uns
condicionaments. Realment el legislador el que ha de fer és legislar i adequar la
legislació a la situació del país en què es troba en aquest moment. Han passat molts
anys, hem tingut moltes lleis, com ha dit el Sr. Blai Peiró. Realment, el que s’ha de
fer és millorar les condicions socials i personals de les persones. La llei de 2010, una
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de les coses més importants era l’atenció a la sexualitat, a la capacitat de
reproducció, a la capacitat de les persones de poder decidir. Són avanços que no
poden retrocedir. Realment no es pot consentir, i ahí està, que el Grup Popular
d’Oliva, planteja que no es pot anar endarrere. Si el ministre decideix un
plantejament que pot anar en contra del que és la societat, ha d’escoltar, i ahí ve el
tema de si les mocions són importants o no; possiblement això serà el gra d’arena
que juntament amb aquest ajuntament, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana,
els ajuntaments que puga haver a tota Espanya, governats per les distintes forces
polítiques, em fa igual, del PP, del PSOE, del Bloc-Compromís, partits locals; em fa
igual, tots en aqueixes mocions estan expressant un sentit, que el legislador que al
cap i a la fi és un representant, és un diputat, és una persona que representa la
societat ha de recollir-ho; recollir aqueixes situacions pot permetre que se n’adonen
que cal adequar-se a la societat en què estem; no estem en 1985; ni tan sols estem en
2010: Anem pel 2014, i la societat permet, i no ací sinó a Europa, aquesta llei, de la
qual proposen un canvi. Simplement volia reafirmar-me que nosaltres, com a Partit
popular, votarem a favor d’aquesta moció, i que creiem que és un sentit que es pot
canviar a la societat des d’un punt de vista municipal, entre altres motius.”
 Sra. Morell Gómez: “Jo pense que qualsevol moment és bo, sempre que es
defensen les llibertats; siga l’avantprojecte, l’avantprojecte de l’avantprojecte, o
l’avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte. Siga el que siga, qualsevol
moment és bo sempre que es defense la llibertat. Li ha faltat al portaveu de Projecte
Oliva parlar de l’època de la inquisició, què es feia o què es deixava de fer. Jo crec
que el progrés és progrés perquè avança en el temps, i les lleis deuen adaptar-se a les
situacions, i a la seua demanda social; per això ha d’anar evolucionant. Quan s’ha
parlat de la llei de 2010, sí que va haver molts canvis respecte a l’any 1985; es
despenalitzava, perquè ja no es considerava delicte l’avortament a les 14 setmanes, i
era una decisió lliure. A partir de les 22 setmanes de gestació es podia fer
l’avortament, sol·licitar-ho en cas de perill per a la vida o malformacions en el fetus.
No vull allargar-me en les polèmiques de què passa amb les adolescents de 16 anys;
doncs al cap i a la fi, si són prou majors per ser mares, per suposat seran prou majors
per decidir la seua maternitat; perquè li assegure que és més difícil ser mare, i porta
més responsabilitat ser mare, que prendre la decisió de si avorta o no avorta. Però jo
crec que la llei està perquè li la vulga la use, i qui no, no té necessitat no té per què
avortar; a ningú l’estan obligant a res. Però crec que és un sentiment de llibertat i
d’elecció. Per tant, sí que m’agradaria dir, i finalitzar, que no sé perquè tant de
problema amb els partits majoritaris, sembla que no som elegits igual que els
minoritaris; i si tenim altres representants no sé què passa; si som menys o què. Jo
crec que tots som iguals, som elegits de la mateix forma, representem un partit
majoritari o no. Jo crec que, com a membre d’un partit, com és el Partit Socialista, sí
que vull recordar la llei de dependència, la llei de llibertat sexual, o del matrimoni
homosexual, com exemples d’avanç en les progrés i avanç en les llibertats.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que efectivament, ara és el moment. És un
avantprojecte de llei i no hem d’esperar que s’aprove la llei; crec que ara és el
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moment de poder al·legar, o intentar canviar la proposta que en aquest cas ha fet el
govern de l’estat al respecte de la interrupció voluntària de l’embaràs. Jo no
m’allargaré més del que ja s’ha dit ací. Pense que la concepció d’un fill ha de ser
una il·lusió, ha de ser totalment voluntària, i no pot suposar mai una càrrega per a la
dona; sobretot aquells no nascut que, com contempla aquesta llei, amb
malformacions o nascuts morts, també haurien de tirar endavant l’embaràs. Pense
que això no s’ha de permetre, i ara és el moment de poder alçar la veu en contra
d’aquesta llei que pensem que va en contra totalment de l’evolució i del dret que ha
de tindre una dona a l’hora de poder concebre un fill. La dona és qui ha de poder
triar en quin moment i en quines condicions ha de tindre aqueix fill, i per tant,
davant la manca d’ajudes dels diferents governs que destinen aquestos menesters,
pense que la dona ha de decidir al respecte, i no podem tornar trenta anys enrere; per
tant, hem d’evolucionar en companyia, conforme a les necessitats de la nostra
societat, i hui en dia crec que estem en una societat lliure, i per tant la dona ha de
marcar les passes en aquest sentit, i més si depén directament d’ella, que és una cosa
tan íntima com aquesta, el dret de tindre un fill, per tant és ella qui ha de decidir, i és
qui ha de dir si sí o si no a un embaràs, i segons en quines condicions; i si és en unes
condicions nefastes com podrien ser, encara més motiu per negar-se. Per tant,
votarem a favor, com no pot ser d’altra forma, perquè pensem que la proposta de llei
que es fa és totalment injusta, irracional i va en contra, en aquest cas, de les dones.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement fer un esclariment; nosaltres no estem defensant
l’avantprojecte de llei del Sr. Gallardón, del Partit Popular; ni defensem aqueix
avantprojecte, ni defensem la llei de 2010, que va redactar el Partit Socialista;
pensem que són ells els qui han redactat la llei, i sembla, l’experiència ens diu, que
han passat els anys i sembla que no han encertat en la fórmula, perquè després de
tants anys, de quinze anys d’aplicar-ne una i altres, i altres, hui en dia continua
havent una discussió de fons sobre què és la llibertat de la dona i què és el dret dels
concebuts. Jo no estic jutjant la llei, ni l’avantprojecte. Estic dient que els partits
majoritaris tenen l’obligació de posar-se a treballar i buscar una solució i una llei,
que és la seua feina a Madrid. Aqueixa é la seua feina, que la busquen. Però que no
s’use com arma llancívola en la campanya electoral ara que arriben les europees, uns
a altres anar bombardejant-se; crec que no és el sistema ni el camí d’arribar a buscar
una llei com cal.”
 Sr. Aparisi Romero: “Simplement reafirmar-nos que votarem a favor de la moció, i
que sempre hi haurà aspecte de la llei que podran millorar-se; parlava la Sra. Morell
de les persones, les xiques de setze o disset anys; són aspectes que es poden
millorar, que realment, amb una bona educació sexuals no caldria arribar a aqueixes
circumstàncies. Per tant, el que necessitem és un desenvolupament millor de la llei
ja existent, millorar els aspectes que han xocat a la societat, no sols un grup sinó a
moltes persones i a partir d’ahí millorar.”
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 18 vots a favor dels Grups Municipals (6 vots
del PP, 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 1 vot del
Grup Municipal Gent d’Oliva) i amb 2 abstencions (del Grup Projecte Oliva), acorda:
Primer.- Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica,
entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió
conscient i responsable siga respectada.
Segon.- Sol·licitem al Govern d’Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la
llei de l’avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que
suposaria la seua aprovació.
CATORZÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA
MUNICIPAL SOBRE DECRET 113/2013, DE 2 D’AGOST, DEL CONSELL DE
LA GENERALITAT VALENCIANA, EN EL QUAL S’ESTABLEIX EL RÈGIM
I LES QUANTIES DELS PREUS PÚBLIC A PERCEBRE EN L’ÀMBIT DELS
SERVEIS SOCIALS.
Es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Municipal Informativa de Benestar
Social, en reunió que va tindre lloc el dia 22 de gener de 2014, el qual conté la Moció
presentada inicialment pel Grup Socialista Municipal, i a la qual s’adhereixen el Grups
Polítics Municipals: Bloc-Compromís, Gent d’Oliva i Projecte Oliva, que és del següent
tenor literal:
“Ana María Morell Gómez, 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 Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a
incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes
del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS. El dia 1 de gener va entrar en funcionament el Decret 113/2013, de
2 d’agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, en el que s’estableix el règim i les quanties
dels preus públics a percebre en l’àmbit dels serveis socials.
El sector de la discapacitat està patint una reducció inacceptable en les seues prestacions, que va
començar amb el retall en les quantitats econòmiques que els corresponien per l’aplicació de la
Llei de la Dependència. Va continuar amb l’eliminació d’un dret consolidat, el de la gratuïtat de
les prestacions farmacèutiques i ortoprotèctiques, l’esmentat copagament farmacèutic, imposat
des de febrer del 2013 als menors de 18 anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al
33% i als majors de 18 anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. I a tot açò
hem d’afegir els copagaments metges i el “medicamentàs” aprovats pel govern de Mariano
Rajoy en 2012.
Amb aquest nou decret el Sr. Fabra imposa un nou copagament en els centres de dia, tallers
ocupacionals, residències i vivendes tutelades destinades a persones amb discapacitat i
dependents.
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Aquesta mesura disposa que l’aportació dels usuaris i usuàries dels centres puga ser de fins al
90% de la pensió, quan fins ara podia ser com a màxim del 75%. A més el copagament es
realitzarà de 14 mensualitats, és a dir dos més que en 2013, quan les persones no fan un ús
superior a les 12 mensualitats, i finalment els centres seran els responsables i recaptadors
d’aquest cobrament.
A més assistim al continu incompliment dels pagaments a les entitats que gestionen els centres i
als professionals del sector, que l’han posat a la vora de la fallida.
A aquesta mala gestió i falta de voluntat política per resoldre els problemes de finançament,
sumem l’aprovació d’aquestes mesures que són excloents i brutals. El tractament de les
persones amb discapacitat, moltes d’ells xiquets i xiquetes, ja no es decideix per criteri mèdic,
sinó per la capacitat econòmica de les famílies. I ara amb aquest nou decret de copagament
moltes famílies no podran assumir l’elevat cost de les places en centres i residències; així només
s’agreujaran les situacions de desigualtat les conseqüències de les quals poden ser irreversibles.
Per primera vegada en 31 anys les persones amb discapacitat van marxa arrere, especialment en
la nostra Comunitat. Davant d’aquest injust retrocés, no cap una altra cosa que reclamar al
govern valencià la restitució de tots aquells drets aconseguits.
Reivindiquem el nostre sistema de benestar que, a més d’atorgar beneficis a la ciutadania és una
inversió col·lectiva i de futur, defenent la protecció social com un dret universal i garantint la
cobertura dels serveis.
El PSPV ha presentat diverses iniciatives en les Corts Valencianes dirigides a la protecció dels
drets consolidats de les persones amb discapacitat, greument perjudicats per les últimes normes
aprovades pel PP. Entre altres, i amb aquest objectiu, es va presentar una Proposició de Llei
sotmesa a debat al maig del 2013 i els diputats del partit popular van votar en contra, impedint
que prosperarà.
El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI
CV), plataforma que representa al 95% dels més de 400.000 discapacitats de la Comunitat,
denúncia que el nou copagament genera un empobriment de les persones amb discapacitat i va
frontalment en contra dels drets humans i de la promoció de l’autonomia personal, és més s’està
posant en perill la dignitat de les persones ateses, els llocs de treballa supervivència de molts
centres i la sostenibilitat del sistema de serveis socials, en el que les famílies ja participaven,
però en quantitats assumibles, aproximadament en un 30% del cost del servei.
Atès que molts d’aquests centres són de titularitat municipal, els ajuntaments van a haver
d’aplicar aquest decret, amb la qual cosa una vegada més, la Generalitat Valenciana trasllada als
municipis, una problemàtica que afectarà a milers de persones, en aquest cas a les més
vulnerables.”
Per tot això elevem al Ple l’adopció dels següents, ACORDS
1. Recolzar les peticions del Comitè d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de
la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
2. Sol·licitar al Consell la immediata derogació del Decret 113/2013, de 2 d’agost.
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3. Traslladar estos acords als Síndics dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes, al
Consell i al president de la Generalitat.”

Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Per la mateixa raó que havia fet en el punt anterior, aquesta
moció també s’elevava com a conjunta, entre el Partit Socialista, Bloc-Compromís,
Projecte Oliva, i Gent d’Oliva; i amb l’abstenció del Partit Popular. Com que en el
dictamen no apareixia com a conjunta sinó com a adhesió, ho deixe clar abans
d’iniciar la defensa de la moció. Aquesta moció naix arran de l’aprovació del Decret
113/2013, de 2 d’agost, del Consell de la Generalitat Valenciana. Hem pogut
comprovar en aquestos últims anys que les mesures que s’han adquirit, tant a través
del govern de l’estat com de la Generalitat Valenciana, s’ha produït un atemptat en
el sistema educatiu, després va vindre un atemptat sobre el sistema sanitari, tant per
la privatització com pel copagament farmacèutic; i ara, ens penedeix moltíssim que
una vegada més es torne a atemptat, arar contra una part de la societat que és la més
necessitada, la més sensible, que és el sector dels discapacitats. Vam poder
comprovar com s’ha produït una reducció en les retribucions econòmiques per la
part de dependència, d’entre altres retalls que també s’han produït; però ara ens
sorprén moltísism que vinga ací el copagament que han de fer el col·lectiu, les
persones amb discapacitats, malalts mentals; i l’han de fer per estar presents en
centres de dia, tallers ocupacionals, residències, vivendes tutelades, destinades a
persones amb discapacitat i dependents. Les majors modificacions que s’han produït
i que més preocupació generen en els col·lectius de discapacitats i a nosaltres com a
polítics, és que el copagament, la part de la prestació, la part que han de fer front o
aportar els discapcacitats, de la seua pensió, a les residències, als tallers, per poder
estar en ells ha passat de ser com a màxim el 75% de la pensió al 90% de la pensió.
Fins ara es pagava en 12 mensualitats, que és el temps que gaudeixen, i ara paguen
en 14 mensualitats; fins i tot els dos mesos de la paga extraordinària, en gaudeixen
12 però en paguen 14. Això comportarà un empobriment del sector de discapacitats;
prou penedits i prou problemes tenen, sobretot en el retall de la llei de dependència,
que ara és el que ens faltava, que també s’atemptara contra un col·lectiu que és tan
sensible, com ho són els discapacitats. Per tant nosaltres rebutgem directament el
decret en la seua totalitat, perquè considerem que ja està bé, que no es pot atacar
més els nostres ciutadans, i que no podem consentir que una vegada més siguen els
més desfavorits, els qui més estan en situació de màxima sensibilitat, que estiguen
patint aquest tipus d’atemptats i agressions econòmics.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “El grup Gent d’Oliva, efectivament, forma part d manera
conjunta d’aquesta moció, com va proposar la regidora de Benestar Social en el seu
moment, i per tant la veritat és que davant d’un tema tan sensible com aquest no o
podia abstraure’s, ni quedar-se de costat. Estem parlant del sector dels discapacitat; i
el que no pot ser és que per la mala gestió del govern de la Generalitat Valenciana, i
per la falta d’un sistema de finançament més just per a la nostra comunitat, que a la
fi hagen de sofrir retallades col·lectius tan faltats d’ajuda i tan sensibles com aquest.
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No podem tolerar, i per això hem d’alçar la veu, i per això en aquest cas hem de dir
que no, que per ahí no, per aqueix camí no es va; i per tant hem de demanar-li al
govern de la Generalitat Valenciana que canvi d’actitud, que no pot ser que persones
tan necessitades d’ajuda ara es vegen amb unes retallades com aquestes que encara
dificultaran més, diguem-ne, la qualitat de vida d’aquestes persones, i fins i tot de
les seues famílies. És per això que hem votat a favor de la moció i ens hem adherit a
ella; i per tant, davant la sensibilitat manifesta, com he dit, d’una societat, d’un
sector tan sensible com és el dels discapacitats, no podem quedar al marge, i volem,
des del nostre gra d’arena, recolzar, o alçar la veu perquè es rectifique la decisió del
govern a través del decret, del govern d ela Generalitat, i que continue, com a
mínim, ajudant-se com es feia fins ara, i no aplicar un retall tan brutal com aquest a
un col·lectiu tan necessitat d’ajuda.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva recolza aquesta moció, recolza les peticions del
comité de representants de persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana,
sol·licita al Consell al immediata derogació del Decret 113/2013, de 2 d’agost, i
trasllada, si puc dir-ho així, als síndics dels grups parlamentaris de les Corts
Valencianes, alguns dels partits dels quals estan ací representats, i demanem, per
favor que traslladen, que facen força allí perquè aquesta situació canvie; als síndics
del Partit Socialista, als síndics del Partit Popular, i als síndics de Bloc-Compromís.”
 Sr. González Martínez: “Encara que es repetesquen els arguments, nosaltres
també, per suposat, ens hem adherit a la moció. Tal com diu la moció, el Decret
113/2013, del Consell, ha establert unes condicions econòmiques duríssimes,
inassumibles en alguns casos, per a les persones amb discapacitat usuàries de
centres i de serveis. El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la
Comunitat Valenciana, ja ho havia anunciat i comunicat als responsables de la
Generalitat Valenciana; però a pesar d’això, des del passat 10 de desembre de 2013,
la mateixa Generalitat està enviant una comunicació on es notifica la resolució de la
DG de Persones amb Discapacitat i Dependència, on se’ls comunica quina és la seua
aportació a partir de l’1 de gener de 2014; aportació que, com s’ha dit ací,
augmentarà i arribarà adonar-se casos de persones que fins i tot es quedaran fora,
expulsats, del siste,ma. Per tant, el CERMI, Comitè de Representants de Persones
amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana denuncia que el Decret 113 genera un
empobriment de les persones amb discapacitat i va frontalment contra els drets
humans i de la promoció de l’autonomia personal promulgada per la Llei 39/2006,
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència. És per tot això que des de Bloc-Compromís ens adherim a aquesta
moció, la votarem a favor; i per acabar, simplement dir-li al Sr. Peiró que estiga
tranquil, que com a mínim el síndic de Compromís ha intervingut en diverses
ocasions en les Corts Valencianes reclamant això.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular diferim totalment. Pensem que es fa una
mala interpretació, o una interpretació partidista d’aquest decret. Ací, si estan
pensant en jubilats, o gent que té pensions no contributives, aqueixos estan exempts
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del pagament. El Decret 113/2013, de la Generalitat Valenciana, en el seu article 3
diu que la determinació de la quantia de la participació dels usuaris en el cost dels
diferents serveis; i parla en el punt dos, en el cas del servei de centre dia i nit, també
el cost, si la capacitat econòmica de la persona usuària és igual o inferior a l’IPREM
mensual, aquesta no participarà en el cost del servei. L’IPREM és l’Indicador Públic
de la Renda d’Efectes Múltiples; i després parlarem en un exemple pràctic de la
quantitat. Després, en el punt tres, diu que quan es tracte d’un servei de
teleassistència, si la capacitat econòmica és també inferior a l’IPREM mensual, no
participarà en el cost del servei. Està clar, i tenim clar, que aquest decret busca que
qui té més pague més, i ui té menys que no pague. Està clar que s’ha buscat una
forma de finançar a qui no té. L’exemple pràctic que volíem posar és el de la
teleassistència, només paga qui supera els 7.455,14 € a l’any, que aqueix seria
l’IPREM; si cobra entre 7.455,14 € i 11.182,75 €, pagaria el 50% del cost. I si cobra
més d’11.182,75 €, pagaria el 90% del servei. I si cobra menys de 7.455,14 €, que
això estaria al voltant de qui cobre al voltant de 600 €, no pagarien. Per tant, pensem
que és un decret just, un decret on la Generalitat ha buscat una forma de finançar, i
els qui tenen més que paguen més, i els qui no tenen que no paguen.”
 Sra. Morell Gómez: “No compartesc el posicionament que ha comentat al portaveu
del Partit Popular per una senzilla raó; i posaré un exemple real, amb uns costos
reals. Un dependent per malaltia mental que cobra 480 € al mes, en 12 pagues, 480
€, pagarà 550 € per 14. És a dir, estem parlant que pràcticament tota, absolutament
tota la pensió se li n’anirà per pagar en preu públic la taxa de participació per estar
en el centre. 480 euros cobra al mes. Per tant no compartesc que siga els qui més
tenen paguem més, i els qui menys tenen no paguen res. No és veritat. Això és una
comunicació i una notificació ral. Per tant, no compartesc la mateixa percepció. Vull
recordar que a Oliva tenim un pis tutelat, que dóna servei a cinc malalts mentals; la
regidora de Benestar Social ja s’ha posat en contacte perquè tant l’empresa que
porta el servei, com els malalts i familiars estan molt preocupats. Estan presentant
al·legacions al respecte per com és d’injust les noves taxes o preu públic que estan
imposant ara en els centres de pis tutelat. Per tant, juntament amb ells també
treballarem per donar-los recolzament i perquè la nostra postura és totalment en
contra del decret que s’ha aprovat.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Sra. Morell, està dient que la Generalitat està incomplint el
decret? Perquè amb l’exemple que ha posat pense que clarament diu que incompleix
el decret. Mire, jo qüestione el que ha dit perquè està parlant d’una pensió d’un
malalt de 450 € i que ha de pagar 550 € per 14. La inste al departament, que la
Regidoria la porta el seu partit, que faça la reclamació pertinent, perquè jo tinc ací el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i pense que he fet una interpretació clara, i
llegint-la, i clarament amb l’exemple que vosté ha posat, tan poc esclaridor, el que
diu manifestament és que la Generalitat està incomplint el decret. Per tant, davant
d’aqueix exemple que ha posat, si té la documentació de veritat, demane a la seua
regidora, companya del Partit socialista, de Benestar Social, que ho porte i faça la
reclamació pertinent.”
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 Sra. Morell Gómez: “Només dir que ahir mateix van estar en la manifestació, si no
m’equivoque, que van fer els dependents i els discapacitats, el sector, per oposar-se
a aquest decret. Per tant, les reclamacions ja s’han fet.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 14 vots a favor dels Grups Municipals (6 del
Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup
Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), y amb 6 vots en contra (6 del
Grup Partit Popular) , ACORDA:
Primer.- Recolzar les peticions del Comitè d’Entitats Representants de Persones amb
Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Segon.- Sol·licitar al Consell la immediata derogació del Decret 113/2013, de 2 d’agost.
Tercer.- Traslladar estos acords als Síndics dels grups parlamentaris en les Corts
Valencianes, al Consell i al president de la Generalitat.
QUINZE. DICTAMEN CI SOBRE L’APROVACIÓ D’UNA BOSSA D’AJUDES
SOCIALS COMPENSATÒRIES DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EN ELS SUPÒSITS
DE PÈRDUA DE LA VIVENDA HABITUAL PER L’EXECUCIÓ
HIPOTECÀRIA.
Seguidament es dóna compte de la proposta del Tinent d’Alcalde Delegada de Hisenda i
Béns Municipals, i que tot seguit es transcriu:
“L’actual crisi econòmica està resultant particularment dura per a moltes famílies, i una de les
conseqüències més greus de la crisi es produeix quan una família que va adquirir una vivenda
per mitjà d’un crèdit hipotecari no pot atendre el pagament del préstec per una causa que en el
seu dia no era previsible (com és la pèrdua de la pròpia ocupació, el descens del valor de les
vivendes que provoca la impossibilitat de venda a un tercer pel preu d’adquisició o l’haver
garantit el crèdit d’un familiar), la qual cosa acosta al desnonament i pèrdua de la vivenda
habitual.
Ve a agreujar esta situació dramàtica el fet que la transmissió, encara que vinga motivada per
una execució hipotecària o per una dació en pagament de deute hipotecari, col·loca la persona
que s’ha vist desposseïda de la seua vivenda en la situació de subjecte passiu obligat al
pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys.
S’ha plantejat la qüestió de la justícia de l’exacció de l’impost en el present supòsit, de
transmissió forçosa de la vivenda habitual, considerant els principis que inspiren el nostre
sistema tributari enunciats en l’article 31 de la nostra Constitució (capacitat econòmica, justícia,
igualtat, progresivitat i no confiscatorietat). I això perquè, si la justificació que subjau en este
impost és que revertisca a la comunitat una part de la plusvàlua patrimonialitzada amb la
transmissió del sòl, l’execució hipotecària de l’immoble que constitueix la residència habitual
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pareix evidenciar el contrari: l’absència de particular capacitat contributiva en el subjecte
passiu.
I és responent a esta consideració que:
- Diversos defensors de les comunitats autònomes han formulat recomanacions postulant per
a estos supòsits de pèrdua de la primera vivenda i domicili per causa d’una execució
hipotecària la modificació de la normativa tributària per a l’exempció de l’impost i/o que els
Ajuntaments ajuden al pagament de les quotes a través de mesures compensatòries d’acció
social, per la impossibilitat de concedir exempcions no previstes en la Llei (art. 9 Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004).
- Pel Reial Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, es va modificar la Llei d’Hisendes Locals en l’article 106, afegint-se l’apartat
tercer, que estableix que en les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en
pagament de vivenda per persones situades en el llindar d’exclusió que la norma defineix,
se substitueix a l’obligat al pagament de l’imposat per l’entitat que adquirisca l’immoble.
- I, seguint la recomanació del Defensor del Poble del País Vasc, la Norma Foral de Bizcaia
3/2012 modifica la norma foral 8/1989, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys en l’article 3, relatiu al subjecte passiu, establint en el seu nou apartat 3r que “en
les transmissions de terrenys com a conseqüència de l’execució hipotecària de la vivenda
habitual, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física
o jurídica” adquirent, sense possibilitat de repercussió en el contribuent.
Però de la reforma de la Llei d’Hisendes Locals produïda per Reial Decret Llei 6/2012 només
poden beneficiar-se les persones que entreguen la seua vivenda en dació en pagament, en els
termes i amb els requisits previstos en la norma (és per tant més restrictiva que la modificació
de la norma foral). D’esta manera, si bé amb esta reforma en alguns supòsits (aquells que
puguen reconduir-se a la dació en pagament prevista en el Reial Decret Llei 6/2012) acabarà
alliberant-se del pagament de l’impost al transmetent que perd la vivenda, en molts altres no es
produirà tal alliberament o exoneració.
És per això que s’estima convenient establir una ajuda econòmica, de caràcter social, que
permeta compensar el pagament de l’impost en estos supòsits, de pèrdua de la vivenda habitual
per execució hipotecària i per dació en pagament de la que no resulten aplicable el que preveu el
Reial Decret Llei 6/2012, en la línia del ja aprovat per Ajuntaments com Barcelona, Àvila o
Girona, entre altres.
A estos efectes s’estableix una dotació pressupostària d’import 10.000 €, que s’estima serà prou
per a atendre les possibles sol·licituds que pogueren ser beneficiàries de l’ajuda en el present
exercici. En el cas que s’esgote l’assenyalat crèdit, si és el cas es realitzarà una nova
convocatòria, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
En base a l’assenyalat, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar una línia d’ajudes socials als efectes de compensar el pagament de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en els supòsits de
pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària i per dació en pagament en el cas que no
siga aplicable el que preveu el Reial Decret Llei 6/2012, d’acord amb les bases següents:
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1.- Objecte i requisits.
S’estableix una línia d’ajudes compensatòries del deute derivat de l’Impost sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per a les transmissions efectuades o
produïdes per execucions hipotecàries i per dació en pagament de les que no abast l’aplicació de
les mesures del RDLey 6/2012, quan es donen els requisits següents:
a) Que l’execució hipotecària o la dació en pagament es produisca a partir de l’1 de gener del
2014. Podrà, no obstant, acordar-se l’ajuda compensatòria quan la dita execució hipotecària
o dació en pagament s’haja produït amb posterioritat a 1 de gener del 2013 sempre que pels
Servicis Socials s’aprecie una singular situació de necessitat.
b) Que la dació en pagament o execució hipotecària siga conseqüència de l’impagament del
préstec garantit amb hipoteca sobre la vivenda habitual propietat de persones físiques.
c) Que el subjecte passiu i la resta de membres de la unitat familiar no tinguen altres béns
suficients per a fer front al deute tributari, ni un altre deute pendent enfront de
l’Ajuntament. A estos efectes:
S’entendrà per “unitat familiar” la formada per el cònjuge no separat legalment o parella de
fet inscrita i els fills.
S’entendrà que no té béns quan aquells de què siguen titulars en el Cadastre els membres de
la unitat familiar no superen els 10.000 €, o els 20.000 tractant-se d’unitat familiar amb dos
o més membres majors d’edat. No complint-se este requisit podrà no obstant atorgar-se
l’ajuda, per la totalitat o part del deute, quan pels Servicis Socials s’aprecie una singular
situació de necessitat social.
Respecte dels deutes pendents, en el cas d’existir a l’hora de la sol·licitud hauran de ser
satisfetes amb posterioritat a la sol·licitud, i abans de la concessió de l’ajuda.
d) Que es complisquen els requisits que per a ser beneficiari de subvencions s’establixen en
l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Respecte del requisit d’estar al corrent
en el pagament dels tributs municipals, podrà formular-se sol·licitud existint deute pendent
amb la Hisenda Municipal, si bé formulant compromís de procedir al seu pagament amb
anterioritat a la resolució de l’expedient.
2.- Règim, quantia i finançament.
Les ajudes, que té caràcter social, es concedirà de forma directa, conforme als articles 22 i 28 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i al capítol III de títol I del
Reglament de la Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, fins al límit de la
dotació pressupostària.
El finançament de les ajudes es realitzarà a càrrec de la partida pressupostària 23100-48000, del
pressupost vigent, dotant-se la seua concessió amb un import de 10.000 €
Amb el límit de l’assenyalada dotació pressupostària, les ajudes seran tramitades i resoltes
segons l’orde de la data de presentació, i el seu import individual serà el del total del deute
tributari meritada per raó de la transmissió.
En el cas que s’esgote l’assenyalat crèdit, es dotarà si és el cas, dins de les possibilitats
pressupostàries, una nova línia d’ajudes.
3.- Tramitació de l’Ajuda.
L’Ajuda es podrà sol·licitar a partir del dia següent al de publicació de les presents bases en el
Butlletí Oficial de la Província. I es formularà per mitjà del corresponent model municipal, que
es presentarà firmat per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys en el
Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, aportant el document notarial o judicial
corresponent a la transmissió de la vivenda. La sol·licitud autoritzarà per a la consulta en el Punt
d’Informació Cadastral i comprendrà –llevat que ja s’haguera ingressat el deute- la petició
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d’ajornament a sis mesos. A la mateixa s’acompanyarà declaració responsable del compliment
dels requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Basant-se en la sol·licitud, s’expedirà document de liquidació, amb ajornament a 6 mesos, que
s’entregarà a l’interessat.
Pel Servici de Gestió Tributària es comprovarà el compliment dels requisits tributaris, i s’emetrà
un informe respecte d’això, traslladant al Departament de Servicis Socials, que resoldrà sobre la
sol·licitud d’ajuda.
La resolució serà favorable, dins dels límits de la consignació pressupostària, quan es
complisquen els requisits assenyalats. Amb l’ajuda social que concedisca l’Ajuntament es
procedirà al pagament del total deute generat per l’IIVTNU, per compensació que es realitzarà
d’ofici.
Els interessats hauran d’entendre desestimada la seua sol·licitud si transcorregut el termini de 6
mesos no s’hagueren resolt (silenci negatiu).
En el supòsit de desestimació de la sol·licitud, si no és abonada la liquidació ajornada al
venciment del termini concedit s’exigirà sense més el deute en la via de constrenyiment, d’acord
amb el que preveu l’art. 54 del Reglament General de Recaptació, llevat que amb anterioritat a
tal venciment s’haja sol·licitat una modificació de les condicions de l’ajornament.
SEGON.- Publique’s en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement, i desè
trasllat als Servicis Econòmics i al Departament de Servicis Socials als efectes oportuns.

Atès que amb data de 17 de gener de 2014, s’ha emès informe pel Sr. interventor
Municipal.
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 23 de
gener de 2014, ha emès dictamen favorable a l’aprovació d’una bossa d’ajudes socials
compensatòries de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana en els supòsits de pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària.
Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Aquesta proposta de la creació d’una línia de subvencions per
assumir les plusvàlues en aquells casos que les famílies han perdut les seues
vivendes per dació en pagament o per execució hipotecària. És un projecte, una
iniciativa, que es coordinarà des de la Delegació d’Hisenda i del Departament de
Benestar Social. L’objectiu, com ja he manifestat, és que tots aquells que han perdut
les seues vivendes, d’una forma forçosa, involuntària, perquè a causa de la situació
actual no han pogut fer front a les seues hipoteques i han perdut les seues vivendes,
per execució hipotecària o per dació en pagament, que no siguen ells els qui hagen
d’assumir, a més, el llast de les plusvàlues o l’impost que es paga en el moment de
fer la transmissió. Entenem i som conscients que la mesura més correcta no seria
crear una línia de subvencions sinó demanar un canvi en l’article 105 i 106 de la
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Llei d’Hisendes Locals que és ones regula qui és el subjecte obligatori per fer front a
aquest tribut. S’ha demanat, aquestos últims anys, des de la plataforma d’afectats
per les hipoteques, que es modifiquen aquestos articles de la Llei d’Hisendes Locals,
perquè es considera que el subjecte passiu obligatori per fer front a aquest impost no
hauria de ser la persona que ha perdut la seua vivenda, sinó l’entitat, en la majoria
de casos les entitats bancàries, que es queden aquestes vivendes. Amb el pas dels
anys no s’ha trobat una solució; es va produir una modificació molt parcial, que
s’acceptava les dacions en pagament, es canviava el subjecte passiu, però les
condicions són tan limitades i els requisits són tan estrictes que pràcticament no es
pot acollir ni el deu per cent de les persones que han donat la seua vivenda en dació
en pagament; per tant, tampoc està donant solució al respecte. Com que el govern
central no ho fa, no modifica la Llei d’Hisendes Locals, els ajuntaments ens veiem
abocats, una altra vegada, a assumir les competències que directament no són
nostres, però que al cap i a la fi donaran solucions als nostres ciutadans i corregiran
aquesta injustícia social. La borsa que s’ha creat té un pressupost inicial de 10.000
euros, amb la possibilitat d’incrementar la partida, en funció de les necessitats i dels
casos que vagen eixint. Per tant, econòmicament podrem, no hi ha problema,
ampliar. Els requisits més genèrics, per a les persones que es puguen acollir, és que
la vivenda ha de ser la vivenda habitual, no han de tindre gran quantitat de
patrimoni, si que els deixaríem que tingueren els membres de la unitat familiar un
patrimoni cadastral no superior a 20.000 euros, i per tant també estarien acollits a
demostrar la seua situació econòmica, com que són un col·lectiu de necessitats. Per
tant, sí que vull agrair a tots els membres de les forces polítiques que representen
l’ajuntament perquè és una de les iniciatives que fa falta per intentar donar solució
als ciutadans que es veuen abocats, de forma involuntària, en aquestes situacions.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que perfectament ha explicat la ponent d’Hisenda,
Ana Morell, la proposta que ve en forma de moció; i pense que ja hi ha poc més a
explicar. Ja té prou desgràcia, parlant clar i ras, aquella persona que ha de prescindir
de la seua vivenda a la força per no poder pagar, com per a haver de carregar a més
amb la seua plusvàlua. Això és totalment injust, totalment irracional; almenys això
hauria de ser el mateix receptor de la vivenda, en aquest cas, els bancs; i per tant no
mai aquella persona que es veu desposseïda de la seua vivenda habitual; que torne a
dir que ja té prou desgràcia de passar per aqueixa situació. És evident que
l’Ajuntament d’Oliva té unes limitacions econòmiques, com la majoria dels
ajuntaments, ni més ni menys, però és evident que dins de les seues possibilitats ha
d’intentar ajudar aquelles persones, i més is l’objecte de l’ajuda és una ajuda més
que justificada, com en aquest cas, ajudar a pagar la plusvàlua a persones, com he
dit, que han demostrat que no tenen cap capacitat econòmica, pel fet que ala fi acaba
perdent la vivienda, i per tant crec que en aquest sentit, i dins de les possibilitats
econòmiques, l’Ajuntament d’Oliva ha d’ajudar aquestes persones, i per tant pensem
que és una proposta o moció encertada i necessària, i més en els temps que corren, i
atesa la situació que pateixen moltes famílies en aquest sentit. Per tant des de Gent
d’Oliva recolzarem la moció, com no podia ser d’una altra forma.”

AJUNTAMENT D’OLIVA
 Sr. González Martínez: “Les regidores i regidors del Grup Municipal de BlocCompromís, igual que han dit les intervencions que m’han precedit, ens sembla
injust que persones sense recursos que s’hagen vist obligades a perdre la seua
vivenda habitual per no poder fer front a la hipoteca, a sobre hagen d’efectuar el
pagament de la plusvàlua, ja que no s’ha produït cap increment de valor sinó més bé
al contrari, han patit una bona desgràcia per la pèrdua de sa casa. Actualment, com
també s’ha dit ací i diu la proposta, la legislació vigent de tributs, de caràcter estatal,
no contempla la possibilitat d’eximir d’aquest pagament a aquestes persones, i per
tant l’Ajuntament d’Oliva s’ha vist abocat, igual que altres ajuntaments, a
compensar aquest pagament amb aquesta borsa i aquesta línia de subvencions,
atenent també a una petició de la plataforma d’afectats per la hipoteca. Per tant
nosaltres, com a part també del govern, per suposat que proposem també aquest
dictamen, i votarem a favor.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Crear aquesta borsa està molt bé; nosaltres vam dir que
votaríem a favor i ho farem; però volem esclarir ací, perquè no va quedar clar, i ara
he escoltat una altra cosa que tampoc es va dir en la Comissió d’Hisenda, que
segons l’informe de l’interventor, deia que sembla que sí que era subvencionable;
aqueixa era la frase i jo li la comentava. No entenem per què està dient que és legal
ací, o sembla que sí, i en la moció del punt 17 ho demana el que ací diu que és legal.
No ho entenem, és un poc contradictori. En el punt primer, apartat c, diu que el
subjecte passiu i la resta de membres de la unitat familiar no tinguen altres béns
suficients per a fer front al deute tributari, ni un altre deute pendent enfront de
l'ajuntament. Si no he entés malament, acaba de dir la Sra. Morell que anaven a
deixar-los un marge de més o menys 20.000 euros. Jo no recorde, i he estat
repassant ara l’esmena que vam presentar per millorar la redacció, com la redacció
en si, i no he vist res de la quantitat aquesta que acaba de dir en aquest moment; no
sé si és que no l’he trobada, o que no està, no ho sé. Per tant el que entenem és que
aquestes persones no podrien tindre ni una joia, perquè hi haurà plusvàlues que
seran a la millor de 80, euros, 50 euros, 100 euros. ens agradaria que s’esclarira
perquè siga real aquesta ajuda, que no siga una ajuda fictícia, i que d’aquesta forma
no se li puga donar a qui tinga una mínim, alguna cosa. Ens sembla bé el que acaba
de dir ara del marge de 20.000 euros, però que no ho hem vist reflectit en el que es
va parlar en la comissió. També dir-los que haurien de crear, en lloc d’una borsa,
una línia de subvencions; no sols que contemplara la plusvàlua sinó també l’IBI, que
saben vostés que l’han pujat ara i l’han pujat vostés. A més ens sembla vergonyós, i
ho vam dir en la comissió, que es doten 10.000 euros, sent com ara després es vorà,
com en un altre punt estem afavorint una empresa i deixant-li que no pague un
cànon de més de 50.000 euros anuals.”
 Sra. Morell Gómez: “Els 20.000 euros de valor cadastral està en el punt 1 apartat c,
el segon paràgraf; diu “S'entendrà que no té béns quan aquells que siguen titulars en
el Cadastre els membres de la unitat familiar no superen els 10.000 €, o els 20.000
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tractant-se d'unitat familiar amb dos o més membres majors d'edat.” Ho posa ahí. 1
c) la segona condició; posa els valors cadastrals de 20.000 euros. està en la proposta
inicial i en el dictamen que es porta hui ací. Tant de bo puguérem subvencionar-ho
tot. Tant de bo tinguérem prou diners, prou ingressos, per garantir la sostenibilitat de
l’ajuntament i poder ajudar realment a tot, absolutament tot. Per desgràcia no podem
arribar a més, però de segur que només vaja millorant la situació econòmica
l’ajuntament, com hem fet des que estem en el govern i hem pres les mesures
escaients, continuarem intentant ajudar els més necessitats. Això és una realitat, però
és veritat que l’ajuntament també està condicionat per la seua situació econòmica.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Està clar, ja li havia dit, que no trobàvem allò dels 10.000 o
20.000 euros, de fet està; però que també s’ha d’esclarir que posa que no superen els
10.000 euros o els 20.000 tractant-se d'unitat familiar amb dos o més membres
majors d'edat. Ja li he dit abans que ens sembla bé, que la vam votar a favor en la
comissió, la votarem a favor ara, però ens agradaria que anara millorant-se, que
anara rectificant-se.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar una línia d’ajudes socials als efectes de compensar el pagament de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en els supòsits
de pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària i per dació en pagament en el
cas que no siga aplicable el que preveu el Reial Decret Llei 6/2012, d’acord amb les
bases següents:
1.- Objecte i requisits.
S’estableix una línia d’ajudes compensatòries del deute derivat de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per a les
transmissions efectuades o produïdes per execucions hipotecàries i per dació en
pagament de les que no abast l’aplicació de les mesures del RDLey 6/2012, quan es
donen els requisits següents:
a) Que l’execució hipotecària o la dació en pagament es produisca a partir de l’1 de
gener del 2014. Podrà, no obstant, acordar-se l’ajuda compensatòria quan la dita
execució hipotecària o dació en pagament s’haja produït amb posterioritat a 1 de
gener del 2013 sempre que pels Servicis Socials s’aprecie una singular situació de
necessitat.
b) Que la dació en pagament o execució hipotecària siga conseqüència de
l’impagament del préstec garantit amb hipoteca sobre la vivenda habitual propietat
de persones físiques, considerant-se com a tal aquella en què figuraven
empadronats.
c) Que el subjecte passiu i la resta de membres de la unitat familiar no tinguen altres
béns suficients per a fer front al deute tributari, ni un altre deute pendent enfront de
l’Ajuntament. A estos efectes:
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S’entendrà per “unitat familiar” els membres d’una mateixa família, ascendents i
descendents fins al primer grau de consaguinitat, empadronats en l’immoble objecte
de l’execució hipotecària o dació en pagament
S’entendrà que se no té béns quan aquells de què siguen titulars en el Cadastre els
membres de la unitat familiar no superen els 10.000 €, o els 20.000 tractant-se
d’unitat familiar amb dos o més membres majors d’edat. No complint-se este
requisit podrà no obstant atorgar-se l’ajuda, per la totalitat o part del deute, quan
pels Servicis Socials s’aprecie una singular situació de necessitat social.
Respecte dels deutes pendents, en el cas d’existir a l’hora de la sol·licitud hauran de
ser satisfetes amb posterioritat a la sol·licitud, i abans de la concessió de l’ajuda.
d) Que es complisquen els requisits que per a ser beneficiari de subvencions
s’establixen en l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Respecte del
requisit d’estar al corrent en el pagament dels tributs municipals, podrà formular-se
sol·licitud existint deute pendent amb la Hisenda Municipal, si bé formulant
compromís de procedir al seu pagament amb anterioritat a la resolució de
l’expedient.
2.- Règim, quantia i finançament.
Les ajudes, que té caràcter social, es concedirà de forma directa, conforme als articles
22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i al capítol III
de títol I del Reglament de la Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
fins al límit de la dotació pressupostària.
El finançament de les ajudes es realitzarà a càrrec de la partida pressupostària 2310048000, del pressupost vigent, dotant-se la seua concessió amb un import de 10.000 €
Amb el límit de l’assenyalada dotació pressupostària, les ajudes seran tramitades i
resoltes segons l’orde de la data de presentació, i el seu import individual serà el del
total del deute tributari meritada per raó de la transmissió.
En el cas que s’esgote l’assenyalat crèdit, es dotarà si és el cas, dins de les possibilitats
pressupostàries, una nova línia d’ajudes.
3.- Tramitació de l’Ajuda.
a) L’Ajuda es podrà sol·licitar a partir del dia següent al de publicació de les presents
bases en el Butlletí Oficial de la Província. I es formularà per mitjà del corresponent
model municipal, que es presentarà firmat per tots els membres de la unitat familiar
majors de 18 anys en el Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, aportant
el document notarial o judicial corresponent a la transmissió de la vivenda. La
sol·licitud autoritzarà per a la consulta en el Punt d’Informació Cadastral i
comprendrà –llevat que ja s’haguera ingressat el deute- la petició d’ajornament a sis
mesos. A la mateixa s’acompanyarà declaració responsable del compliment dels
requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
b) Basant-se en la sol·licitud, s’expedirà document de liquidació, amb ajornament a 6
mesos, que s’entregarà a l’interessat.
c) Pel Servici de Gestió Tributària es comprovarà el compliment dels requisits
tributaris, i s’emetrà un informe respecte d’això, traslladant al Departament de
Servicis Socials, que resoldrà sobre la sol·licitud d’ajuda.
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d) La resolució serà favorable, dins dels límits de la consignació pressupostària, quan
es complisquen els requisits assenyalats. Amb l’ajuda social que concedisca
l’Ajuntament es procedirà al pagament del total deute generat per l’IIVTNU, per
compensació que es realitzarà d’ofici.
e) Els interessats hauran d’entendre desestimada la seua sol·licitud si transcorregut el
termini de 6 mesos no s’hagueren resolt (silenci negatiu).
f) En el supòsit de desestimació de la sol·licitud, si no és abonada la liquidació
ajornada al venciment del termini concedit s’exigirà sense més el deute en la via de
constrenyiment, d’acord amb el que preveu l’art. 54 del Reglament General de
Recaptació, llevat que amb anterioritat a tal venciment s’haja sol·licitat una
modificació de les condicions de l’ajornament.
Segon.- Publique’s en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement, i
desè trasllat als Servicis Econòmics i al Departament de Servicis Socials als efectes
oportuns.
Abans de començar el punt setze de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió la regidora
Sra. Teresa Gascón Escrivá.
SETZE. DICTAMEN CI CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU (BASCOMS)
L’Alcaldia proposa retirar el punt de l’ordre del dia, i concedeix l’ús de la paraula al
regidor delegat d’Ordenació del Territori perquè expose els motius:
 Sr. Canet Llidó: “Com ha dit, la proposta és la retirada de l’ordre del dia, i jo
simplement procediré a explicar els motius. Aquest punt venia a compte de l’acord
plenari que es va prendre el 26 de setembre de 2013, d’autoritzar l’ocupació
temporal, per un termini de sis anys, d’uns 42.000 metres quadrats de sòl municipal
de muntanya d’utilitat pública, per als treballs d’execució de les obres de la
construcció de la presa de laminació de la rambla de la Gallinera. Davant d’aquell
acord, la Direcció Territorial de València de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, havia enviat a l’Ajuntament d’Oliva un plec de
condicions, per triplicat, per a la seua signatura òbviament, en el qual establia en el
punt cinqué, l’exempció de cànon per aquesta ocupació en tractar-se d’una obra
d’interés públic que é per objectiu prevenir les inundacions de la rambla de la
Gallinera en el terme municipal d’Oliva. Per això, tot i que nosaltres, com ens va
observar el nostre interventor municipal que en el plenari de 26 de setembre de 2013
no havíem establert cap cànon, quan vam prendre l’acord; havíem considerat
convenient, aplicant un criteri de màxima prudència, prendre acord, complementari
d’aquell, de data 26 de setembre de 2013, amb un pronunciament explícit de la
voluntat de la corporació municipal d’exempcionar el cànon anual per l’ocupació
temporal dels terrenys de les obres, com a pas previ per poder signar el plec de
condicions particulars que regulen l’ocupació de terrenys de la muntanya d’utilitat
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pública núm. 127, Bascoms, sol·licitada per la societat estatal ACUAMED, per a
l’execució dels treballs de la presa de laminació, i la seua carretera d’accés. No
obstant això, reconsiderant els nostres Serveis Jurídics que l’article 93.4 de la Llei
33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, llei que té caràcter bàsic
d’acord amb la seua disposició addicional segona, que diu que “les condicions d’ús
privatiu o l’aprofitament del domini públic no estaran subjectes a la taxa si no porten
aparellada una utilitat econòmica per al concessionari” s’ha cregut més convenient
substituir l’acord complementari per un escrit de l’Ajuntament d’Oliva, adreçat a la
Direcció Territorial de València de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, i simultàniament també a la societat estatal ACUAMED, recordant que la
corporació municipal ja va prendre acord autoritzant l’ocupació temporal a favor de
la societat estatal; i per altra banda, indicant que els nostres Serveis Jurídics entenen
que l’ocupació temporal esmentada no està subjecta al pagament de cap taxa o
cànon, d’acord amb l’article 93.4 de la Llei 33/2003, abans esmentada. Raó per la
qual sol·licitem, l’ajuntament, que es modifique la redacció del punt cinqué de la
proposta de plec de condicions particulars facilitada per la Direcció Territorial de
València de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a la seua
signatura, si procedeix, per part de l’Ajuntament d’Oliva. que en lloc de dir
s’estableix exempció de cànon per a aquesta ocupació per tractar-se d’una obra
d’interés públic, que té per objectiu previndre les inundacions de la rambla de la
Gallinera en el terme municipal d’Oliva, diga aquesta ocupació, d’acord amb
l’article 93.4 de la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, no
està subjecta a cànon o taxa, per no portar aparella una utilitat econòmica per al
concessionari, a més de tractar-se d’una obra d’interés públic, que té per objectiu
previndre les inundacions de la rambla de la Gallinera en el terme municipal
d’Oliva.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, no hi ha debat.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “No hi ha debat, per suposat que no hi ha debat, però ens
agradaria fer una aclariment. La comissió va ser del tot forta, Sr. Canet. La comissió
vosté em va propinar acusacions i insults prou greus, en la Comissió d’Hisenda. I jo
pensava que quan ha dit que anava a rectificar i a retirar el punt, d’ahí l’aclariment
que li he dit al Sr. alcalde, pensava que anava a retirar-lo i a reconsiderar que aquest
poble vosté no pot ofegar-lo per un lloc, i a una empresa agarrar i beneficiar-la;
perquè el temps del qual vosté parla, estem parlant de sis anys, a raó de més de
50.000 euros, fa un muntant de més 300.000 euros. Més de 50 milions de pessetes.
Per tant vosté ha fet l’argúcia de buscar-se un article, però jo li’n diré un altre,
perquè no paguen; per a no donar la cara i no fer un argument en aquest plenari, i
que el ciutadà no se n’adonara del que vosté pretén. Simplement és ofegar el ciutadà
per un lloc, com el seu alcalde pujant la contribució quan ho era, una revisió
cadastral general i ara vosté a una empresa beneficiant-la.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Perfecte. Però el que li dic. No hi ha dret.”
 Sr. alcalde: “Per al·lusions; però no hi ha debat. S’ha retirat el punt de l’ordre del
dia. Per favor, siga breu.”
 Sr. Canet Llidó: “No entraé en el punt. Si vosté vol que es plantege en algun òrgan
col·legiat, jo no tinc cap inconvenient a entrar en el fons de l’assumpte, en absolut.
Ni molt menys. Però sí que vull esclarir que ací s’ha calumniat; s’ha dit una mentida
de la qual tots els membres de la Comissió d’Hisenda són testimonis i poden donar
testimoni d’això mateix.”
Es retira l’assumpte de l’ordre del dia.
DISSET.- DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP
SOCIALISTA, GRUP BLOC COMPROMÍS, GRUP PROJECTE OLIVA I
GRUP GENT D’OLIVA, SOBRE LA RELACIÓ A LES MESURES DE
PROTECCIÓ DE DEUTORS HIPOTECARIS SENSE RECURSOS.
Es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda i
Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 23 de gener de 2014, el qual conté
la Moció presentada inicialment pels Grups Socialista Municipal, i Bloc Compromís, i
transformada en moció conjunta, que és del següent tenor literal:
“MOCIÓ. Estem travessant, des de fa més de cinc anys, una crisis econòmica que ha conduït a
moltes famílies a una situació límit, com a conseqüència de la seua situació d'atur o per
l’absència d'activitat econòmica, que els ha conduït a la impossibilitat de donar compliment a
les obligacions derivades de préstecs o crèdits hipotecaris per a I’ adquisició de la vivenda.
Aquesta circumstància i per tant, la posada en marxa dels processos d'execució hipotecaria estan
provocant la pèrdua de les vivendes de molts ciutadans, posant en greu perill el substent
d'aquestos i inclús la pèrdua del dret a gaudir d'una vivenda digna i adequada (Constitució
Espanyola Llei 2500/1978) .
Aquesta situació va provocar la posada en marxa del Reial Decret –Llei 6/2012 , de 9 de març,
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, on es regula els períodes
de carència, la reducció del tipus d’interès i l’ampliació del termini total d'amortització i la
possibilitat de la "dació en pagament". Però aquestes mesures són d'aplicació a aquelles
persones que es troben dins del denominat "umbral d’exclusió", on els beneficiaris deuen de
complir una sèrie de circumstàncies excessivament extremes i restrictives, provocant que la
majoria de ciutadans que estan perdent les seues vivendes habituals no puguen acollir-se a
aquestes mesures i per tant deixen aquestes de ser un instrument que done solució al problema
real dels ciutadans.
Més injust encara és que els afectats d'una execució hipotecària deuen d'assumir íntegrament el
impost de plusvàlua, per un immoble que se'ls ha arravatat a la força i que no han generat cap
benefici. Sí que és cert, que en el cas de "dació en pagament", el Reial Decret-Llei 6/2012,
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contempla que el subjecte passiu d'aquest impost és la entitat que adquireix d'immoble í no
aquell que perd la seua propietat.
La Llei d'Hisendes Locals actual (TRLRHL), davant les transmissions derivades d'una execució
hipotecaria , no contempla la possibilitat d'eximir d'aquest tribut a aquestes persones, que de
forma involuntària i com a conseqüència de la falta de recursos es veuen abocats a perdre de
forma injusta la seua vivenda . Així mateix, la plusvàlua, que és un impost que gestionen els
ajuntaments, no preveuen una bonificació de la quota en aquells casos de transmissió de
vivendes que deriven del procediment d'execució hipotecaria. Per aquestos motius es fa
necessari la modificació urgent i prioritària de les lleis que regulen aquestos tributs, per evitar
continuar contribuint a aquestes injustícies que agreugen els sentiment de desprotecció i
d'abandonament dels nostres ciutadans respecte a les Administracions Públiques.
Degut a la urgència i preocupació per la situació dels nostres ciutadans, elevem al Plenari de
l'Ajuntament d'Oliva per a la seua aprovació urgent les següents PROPOSTES D'ACORD
1. Instar al Govern de l'Estat a la modificació immediata i urgent del Reial Decret – Llei
6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, per a eliminar els criteris tan estrictes que s'imposa per a acollir-se a aquestes
mesures i que siguen realment una ferramenta útil a la que puguen adherir-se la majoria de
ciutadans afectats i no el baix percentatge al que poden acollir-se actualment.
2. Exigir la modificació immediata de l'article 105 i article 106 del TRLRH L, i que es
contemple com a motiu d'exempció de l'impost de l'increment de valor a aquells que han
perdut la seua vivenda habitual degut a un procediment d'execució hipotecaria.
3. Que l'Ajuntament d'Oliva inicie expedient per una ajuda per als subjectes passius de
l'impost de la quota tributaria corresponent, en el cas de les execucions hipotecàries de
l'habitatge habitual i única i de la dació en pagament al creditor hipotecari de l'habitatge
únic habitual, tret dels casos als quals es refereix l'article 106.3 de la llei d'hisendes locals
en els quals el subjecte passiu és l'entitat adquirent de l'immoble. El subjecte passiu haurà
de presentar la corresponent autoliquidació de l'impost i sol·licitar l'ajuda, que, una vegada
concedida, s'aplicarà directament al pagament del tribut. Així mateix aquesta ajuda
s'aplicarà amb caràcter retroactiu a tots aquells casos que s'hagen produït amb posterioritat
al 31 de desembre del 2013.
4. Instar al Govern de l'Estat a que s'establesca una pròrroga de 2 anys més, per tal d'evitar el
llançament de les famílies que han perdut la seua vivenda a través d'un procediment
d'execució hipotecaria.
5. Traslladar aquest acord al Consell de Ministres i a les Corts valencianes, així com a entitats
veïnals i plataforma d'afectats per la hipoteca.”

Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Intentaré fer una explicació breu del que hui presentem
conjuntament quatre dels grups que governem. En l’any 2012 van eixir dos decrets
llei, un el 9 de març i l’altre el 15 de novembre, que regulaven les mesures
hipotecàries, o les mesures de protecció davant dels deutors hipotecaris que estaven
en situació problemàtica o de baixos recursos. Aqueixos dos decrets regulaven, el de
9 de març, quines condicions haurien de complir els deutors hipotecaris per poder
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acollir-se al sistema de refinançament, que anava des de la reestructuració de la
hipoteca, al quitament, a la dació en pagament; per poder-se acollir a aquest Reial
Decret havien de complir els deutors hipotecaris una série de condicions; condicions
molt estrictes que molt poca població pot acollir-se per poder estar subjecte a la
dació en pagament i per poder estar exempt del pagament de la plusvàlua, que això
ja ho hem tractat en el punt anterior. El segon Reial Decret, del 15 de novembre, que
és el 27/2012, tractava el tema d’aquells deutors hipotecaris que la seua vivenda ja
s’havia subhastat o s’havia anunciat la subhasta, o estaven en procediment
d’execució hipotecària, que són el col·lectiu de vulnerabilitat; en aquestos casos es
donava, per a persones, aquestos deutors hipotecaris que complien uns criteris molt
estrictes, se’ls donava la possibilitat de poder estar dos anys dins de les seues
vivendes, encara que la propietat i la titularitat de la vivenda ja les havien perdudes.
Per això en el primer punt de la moció demanem que s’amplien els requisits, que no
siguen tan estrictes, perquè l’exigència per complir aquestos decrets, són tan
estrictes, tan tancats, que pràcticament molt poca gent, poc percentatge de la
ciutadania pot acollir-se a aquestos beneficis, i per tant no estan donant una solució
real al col·lectiu de persones que estan perdent les seues vivendes, o que no han
arribat encara a perdre-la, però que estan apunt d’arribar a aqueix estat. En el segon
punt, ja ho havíem dit i comentat en el punt anterior, que era la modificació de
l'article 105 i article 106 de la Llei d’Hisendes Locals, que era per a les famílies que
havien perdut la seua vivenda habitual per una execució hipotecària o una dació en
pagament, que no entrava en el decret de 9 de març, que es canviara el subjecte
passiu i siga l’entitat bancària qui assumesca la plusvàlua i no que aquestes persones
que l’única cosa que s’han vist és desposseïts de la seua vivenda, i a més arrossegant
el llast d’un import com és la plusvàlua. Al tercer punt ja hem donat solució, perquè
ja s’ha creat la línia de subvencions. I havia comentat abans que en el decret de 15
de novembre, el 27/2012, donava una pròrroga de dos anys perquè les famílies que
havien perdut la seua vivenda a través de sentències judicials no abandonaren les
seues vivendes; o el que fins ara havia sigut la seua vivenda, però els dos anys estan
a punt de finalitzar en breu, durant l’exercici 2014 finalitzarà; per tant el que estem
demanant és que s’allargue dos anys més perquè no hi ha cap indicador real en la
nostra societat municipal i real que ens diga que la situació de crisi ha acabat i que
van a tindre ocupació i podran fer front a les seues hipoteques o a nous lloguers. Per
tant estem demanant que se’ns done solució, que se’ns donen resposta, perquè
creiem que la nostra obligació és ajudar els ciutadans, sobretot els que estan més
necessitats.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no m’estendré massa, perquè perfectament ja ho ha
explicat la ponent d’Hisenda, i efectivament ja hem debatut part d’aquesta moció
anteriorment, i per tant crec que no cal estendre’ns massa en el tema si ja està
perfectament explicat. Sí que és veritat, efectivament hi ha una part nova, que és una
part important, que els paràmetres que s’apliquen per poder mantindre la vivenda
durant dos anys, són tan difícils de complir que molts pocs casos es poden acollir
per mantindre durant dos anys la vivenda; i efectivament seria obrir un poc més el
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ventall, que es puguen acollir més casos, més gent necessitada en una situació
d’execució hipotecària, i per tant cal modificar aquesta llei i tot el que ella comporta.
És evident que per aqueix motiu, i tenint en compte com tot sabem que això, per
desgràcia, està a l’ordre del dia, les execucions hipotecàries en prou casos, prou
famílies, no podem abstraure’ns d’ella i per tant de manera conjunta ens hem adherit
a la moció que va presentar el Partit Socialista i Bloc-Compromís, i per tant hem de
fer front en la mesura del possible perquè tot això canvie i siguen més les persones,
que estiguen necessitades, que es puguen acollir de forma que puguen mantindre la
vivenda i no hagen de ser desnonats de la nit al matí.”
 Sr. González Martínez: “Jo no tornaré a explicar la moció perquè està molt clara;
simplement dir que pensem que el que demanem en aquesta moció, quatre punts de
la proposta d’acord, són quatre punts raonables; un ja hem iniciat el seu compliment,
com és la borsa d’ajudes per compensar la plusvàlua; però pensem que són
propostes d’acord raonables, ja que la situació no ha millorat en els últims dos anys
sinó al contrari, més bé a empitjorat, i pensem que és necessari, com a mínim, una
nova pròrroga per la crisi i l’atur de la societat actual, i d’altra banda, per la gran
quantitat de recursos públic i de riquesa que s’han transferit d per part del govern a
les entitats financeres. Per tant, pensem que és de justícia el que demanem i és
raonable.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular la votarem, perquè és beneficiós, però ens
agradaria millorar-la de la següent forma; aquest punt està molt relacionat amb el
punt 15 que és on es crea la borsa d’ajudes. En aquest punt 17 es demana que es
modifiquen articles de lleis per ajudar als deutors hipotecaris, i el punt tres de la
proposta d’acord és el mateix que s’ha aprovat en el punt 15. Ja que estem demanant
a les Corts General que es beneficie en matèria d’excepcions als deutors hipotecaris
que poden perdre la vivenda, que també es demane, que s’adopten mesures d’altres
impostos per a les famílies immerses en processos d’execució, per exemple en l’IBI,
en el fem, en l’impost de vehicles, etc. Per tant, el Grup Popular demanem que es
modifique ampliant la proposta que s’envia a les Corts Generals i per al cas dels
tributs que depenen d’aquest Ple, com són les taxes, que s’acorde l’inici de
l’expedient corresponent.”
 Sra. Morell Gómez: “Per la meua part no tinc problema que s’enriquesca; però
només fer una matisació. Si les persones han perdut la vivenda, i han perdut la
titularitat, ni paguen IBI, ni paguen fem; perquè la vivenda no és seua. Aleshores ja
no han de fer front als impostos perquè ja han perdut la vivenda.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí, però no fem referència sols als qui han perdut la
vivenda; hi ha moltíssima gent que no l’ha perduda, que la té pagada, que no la té
hipotecada i que no poden fer front, i vosté ho sap quan es fan els fraccionaments a
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tot aqueix tipus de pagaments. Per tant d’ahí que la modificació per poder regular i
poder ajudar també en aqueixos casos., I d’ahí a col·lació ve el fet de poder recollir
en aqueixos casos de qui pot pagar tot, i no donar-se per raons i per circumstàncies
d’aqueixes que hi ha converses entre uns i altres, com ha fet el Sr. Canet, i li lleva
d’una plomada una cànon de més de 50.000 euros, en sis anys, més de 300.000
euros.”
 Sra. Morell Gómez: “Exactament la redacció de com es desitja que puga aparéixer,
perquè no; com no tenim els articles que regulen cadascuna del es lleis, no sé
exactament com anem a fer una petició d’alguna cosa que no; però tampoc hi ha
problema que aquesta moció isca així i en tornem a preparar una altra en pla més
genèric, i ja no només en deutors hipotecaris, sinó per a totes aquelles famílies que
estan patint una situació de crisi.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Instar al Govern de l'Estat a la modificació immediata i urgent del Reial
Decret–llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, per a eliminar els criteris tan estrictes que s'imposa per a
acollir-se a aquestes mesures i que siguen realment una ferramenta útil a la que puguen
adherir-se la majoria de ciutadans afectats i no el baix percentatge al que poden acollirse actualment.
Segon.- Exigir la modificació immediata de l'article 105 i article 106 del TRLRH L, i
que es contemple com a motiu d'exempció de l'impost de l'increment de valor a aquells
que han perdut la seua vivenda habitual degut a un procediment d'execució hipotecaria.
Tercer.- Que l'Ajuntament d'Oliva inicie expedient per una ajuda per als subjectes
passius de l'impost de la quota tributaria corresponent, en el cas de les execucions
hipotecàries de l'habitatge habitual i única i de la dació en pagament al creditor
hipotecari de l'habitatge únic habitual, tret dels casos als quals es refereix l'article 106.3
de la llei d'hisendes locals en els quals el subjecte passiu és l'entitat adquirent de
l'immoble. El subjecte passiu haurà de presentar la corresponent autoliquidació de
l'impost i sol·licitar l'ajuda, que, una vegada concedida, s'aplicarà directament al
pagament del tribut. Així mateix aquesta ajuda s'aplicarà amb caràcter retroactiu a tots
aquells casos que s'hagen produït amb posterioritat al 31 de desembre del 2013.
Quart.- Instar al Govern de l'Estat a que s'establesca una pròrroga de 2 anys més, per tal
d'evitar el llançament de les famílies que han perdut la seua vivenda a través d'un
procediment d'execució hipotecaria.
Cinqué.- Traslladar aquest acord al Consell de Ministres i a les Corts Valencianes, així
com a entitats veïnals i plataforma d'afectats per la hipoteca
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DIVUIT.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER A INSTAR A LES CORTS VALENCIANES I AL CONSELL A
RECLAMAR EL DEUTE HISTÒRIC DE L’ESTAT ESPANYOL CAP A LA
COMUNITAT VALENCIANA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l’assumpte en
l’Ordre del dia, i tot seguit s’entra en el seu estudi i debat.
Es dóna compte de la moció del Grup Polític Municipal Bloc-Compromís sobre
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:
“David González Martínez, Portaveu del Grup Polític Municipal 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, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva
la següent MOCIÓ
Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el qual conviuen dos
règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú (resta de CCAA).
Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el compliment de la pròpia llei
de finançament autonòmic (LOFCA) en quan als principis d’igualtat i suficiència, la qual indica
que "....el sistema de ingresos de las comunidades autònomas [....] deberá establecerse de
forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Igualment
amb els sistema de finançament actual i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana es
vulnera la pròpia Constitució que assenyala que "L’Estat garanteix la realització efectiva del
principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per l’establiment d’un
equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol..."
Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament autonòmic es podria
qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la diferencia de
finançament entre comunitats forals i de règim comú, sinó també per les diferencies existents
entre les pròpies comunitats de regim comú.
En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les comunitats de regim
comú durant el període 2002-2012, anys per a les que totes elles assumeixen unes competències
semblants. El càlcul de l’infrafinançament patit per la Comunitat Valenciana respecte a la
mitjana de CCAA de règim comú ha estat objecte d’un informe amb el títol Criterios y
propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborat per una Comissió
d’Experts, encomanda de les Corts Valencianes. Aquest informe quantifica en 13.449 milions
d’euros l’infrafinançament patit durant el període 2002-2012, una xifra que ha sigut avalada
també per l’Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana.
Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómico, realitzat per la
Comissió d’Economia de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és el Govern
d’Espanya mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Proveïdors.
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Constatat i fet el peritatge de l’infrafinançament acumulat, és urgent una actuació immediata
que reconduisca eficaçment la situació cap a la solució dels greus problemes financers de la
Comunitat Valenciana.
Per tant, l’estabilitat i la supervivència de l’autogovern valencià passa, sens dubte, per dos vies
per les quals s’han de treballar: Per una banda, la recuperació del deute històric que té l’estat
amb la Comunitat Valenciana i, per l’altra, un nou sistema de finançament autonòmic que no
ens castigue ni discrimine i que ens permeta assolir el compliment de tots els serveis que ens
atorga eixe autogovern.
Es per això, que presente els següents ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament d’Oliva insta a les Corts Valencianes i al Consell a reclamar
legislativament els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de L’Estat Espanyol
cap a la Comunitat Valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant el període
2002-2012.
SEGON. L’Ajuntament d’Oliva demana que, per a la reclamació d’aquest deute, es cree una
Comissió mixta Consell - Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i un representant
de cada Grup Parlamentari de les Corts.
TERCER. L’Ajuntament d’Oliva demana que el mecanisme de compensació del deute a les
arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri d’Hisenda, es
concrete abans de l’entrada en vigor del nou sistema de finançament de les CCAA, previst a la
LOFCA.”

Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. González Martínez: “El que les regidores i regidors de Bloc-Compromís
proposem en aquesta moció és que l’Ajuntament d’Oliva es posicione també, en un
tema cabdal, pensem, per a la nostra autonomia, però també per a la nostra ciutat, i
és allò que fa referència a un finançament just i adequat per a la nostra autonomia, i
també per a la nostra ciutat, ja que formem part també de la Comunitat Valenciana.
Pensem que sense autonomia financera no hi haurà autonomia real, i per tant no
estan assegurats els serveis bàsics, ni de sanitat, ni d’educació, ni de benestar social,
però tampoc mesures importants d’estímul econòmic. Els valencians, de tota la vida,
des que s’ha establert el sistema de les autonomies hem aportat més del que hem
rebut. Volem continuar sent solidaris però el que no volem és eixir penalitzats amb
l’aplicació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, com
fins ara ha passat perquè ha hagut un finançament assimètric i hem eixit perjudicats.
Precisament la comissió d’experts nomenada per les Corts Valencianes, on hi havia
experts nomenats per totes les formacions polítiques que tenen representació en les
Corts Valencianes, va quantificar en el període 2002-2012, en 13.449 milions
d'euros l'infrafinançament que hem patit tots els valencians. Per tant pensem que
hem d’establir una estratègia, aquesta estratègia no pot estar basada en el
voluntarisme sinó que considerem necessari que es faça a través d’una iniciativa
legislativa a les Corts Valencianes. Bloc-Compromís, sobretot en referència al Sr.
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Peiró, en les Corts Valencianes ja ho ha fet; no hem volgut posar en aquesta moció
recolzar la iniciativa legislativa de Compromís, però sobretot pensem que és
important que es plasme en una iniciativa legislativa i que els valencians tinguem el
que ens pertoca perquè el nostre benestar va en funció d’això. Per tant, els acords
són que l'Ajuntament d'Oliva insta a les Corts Valencianes i al Consell a reclamar
legislativament els 13.449 milions d'euros, en concepte de Deute Històric de l'Estat
Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat per infrafinançament autonòmic
durant el període 2002-2012. Segon que l'Ajuntament d'Oliva demana que, per a la
reclamació d'aquest deute, es cree una Comissió mixta Consell - Corts Valencianes
integrada pel conseller d'Hisenda i un representant de cada Grup Parlamentari de les
Corts. I tercer, l'Ajuntament d'Oliva demana que el mecanisme de compensació del
deute a les arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el
Ministeri d'Hisenda, es concrete abans de l'entrada en vigor del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes, previst a la LOFCA.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament, estem parlant que la Comunitat Valenciana,
des de fa molts anys, està patint un finançament totalment injust i totalment fora de
lloc en base a les seues necessitats; de fet és una de les comunitats més endeutades
del territori espanyol, i per tant això és causa d’una falta de finançament o un
finançament inadequat per poder portar a cap i donar els serveis que cal als seus
ciutadans. En aquest cas estem parlant d’una quantitat de 13.449 milions d’euros, la
qual cosa ve a ser, aproximadament, la meitat del deute de la Comunitat Valenciana,
i això fa que també hagen d’aplicar, per compensar, una série de retallades, en
sanitat, en educació, com ja s’ha dit també, en benestar social, que la veritat a la fi
qui acaba pagant el servilisme del Partit Popular davant els governs de Madrid,
hagen de ser els mateixos valencians que veuen com any rere any, i més ara amb
aquesta crisi, veuen retallats els seus serveis. Per tant crec que s’ha de ser valent, i a
més reivindicar allò que és totalment just, que és un finançament adequat en base a
les necessitats reals de la nostra comunitat, que ja portem molts anys arrossegant
aqueix deute històric; crec que ja és el moment que els ciutadans valencians se’ls
compense per tot allò que aporten, que és molt, que fins ara han rebut molt menys
d’allò que han aportat, i per tant pensem que els valencians i les valencianes es
mereixen molt més d’allò que reben per part del govern de l’estat, i ara és el
moment, des d’ací, de l’Ajuntament d’Oliva, de reclamar un finançament adequat i
necessari per poder tirar endavant i poder portar a cap els serveis adequats que
necessiten els nostres conciutadans valencians.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament dir que Projecte Oliva recolza la moció presentada
per Bloc-Compromís.”
 Sra. Morell Gómez: “També nosaltres, des del Grup socialista votarem a favor de
la moció que ha presentat el Grup Bloc-Compromís. Com a regidora d’Hisenda tinc
el mal vici de remar cap a casa, i ho he de manifestar públicament, perquè igual que
la comunitat tenen un deute amb ella, la mateixa Generalitat també té un deute amb
l’ajuntament, i m’agradaria xifrar-lo; a data de la setmana passada, data actual, la
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Generalitat Valenciana ens deu a l’Ajuntament d’Oliva més d’1.650.000 euros. No
de deute històric sinó de deute real, de diners que l’ajuntament ha avançat i encara
no se’ns ha ingressat. Només vull aprofitar l’ocasió per manifestar l’interés i la
necessitat de l’Ajuntament d’Oliva de rebre el nostre finançament.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Nosaltres la votarem, per suposat. Si el senyor de BlocCompromís fa una moció per reclamar el deute històric, em sembla perfectíssim,
que el reclame i que ens el donen, des de dalt, el que ens deuen a la Comunitat
Valenciana, i des de la comunitat al poble d’Oliva. I la Sra. Morell diu que rema cap
a casa; doncs si rema cap a casa impedesca l’aberració que ha fet el Sr. Canet,
privant-li, o no deixant, o permetent que no pague el cànon a l’empresa
ACUAMED. I vull llegir ací, vull llegir, perquè si ja el Sr. González ha dit que ha
empitjorat per a tots, i altres, vostés encara ho estan empitjorant més. Vostés què
estan fent? Què estan fent? Vostés estan empitjorant-ho; són grans col·laboradors;
els altres empitjoren; i vostés què fan? Ara s’ho trauen de les mans perquè no es veja
i en el Ple no es puga debatre. Però jo tinc ací els informes de la Generalitat, cosa
que vosté va ocultar, i després ens va haver de donar, on posa el que ens han de
pagar. D’acord? I on posa la conversació que vosté ha mantingut, i en raó del que
vosté els diu, que vosté diu que renuncia al cobrament de la taxa o cànon associats,
doncs ells s’agarren ahí. I vosté ara, per no acabar d’avergonyir-se agarra i
s’inventa un article, que se l’han tret ves a saber d’on; que jo li’n buscaré un altre
per a dir que és il·legal, i cobrar-lo.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Per tant, rectifiquem. Rectifiquem, que és immoral”
 Sr. Canet Llidó: “Evitaré entrar en el fons de l’assumpte, perquè no és el punt on
ens trobem, que la Sra. Escrivá sembla no recordar, però ja que s’han fet referències
a la meua persona en vàries ocasions, li hauré de recordar a la Sra. Escrivá unes
classes bàsiques d’administració. En primer lloc, no és el Sr. Canet qui fa la
proposta; és la Direcció Territorial de València de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori, i Medi Ambient qui la fa. I en sentit estricte som tots aquells que vam
votar el 26 de setembre l’autorització de l’ocupació temporal dels terrenys, sense
especificar l’adopció de cap pagament. És a dir, la decisió la vam prendre tots, i ens
la proposa la Direcció Territorial de València de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori, i Medi Ambient. No sé per què té aqueixa fixació en la meua persona.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- L’Ajuntament d’Oliva insta a les Corts Valencianes i al Consell a reclamar
legislativament els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de L’Estat
Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic
durant el període 2002-2012.
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Segon.- L’Ajuntament d’Oliva demana que, per a la reclamació d’aquest deute, es cree
una Comissió mixta Consell - Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i un
representant de cada Grup Parlamentari de les Corts.
Tercer.- L’Ajuntament d’Oliva demana que el mecanisme de compensació del deute a
les arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri
d’Hisenda, es concrete abans de l’entrada en vigor del nou sistema de finançament de
les CCAA, previst a la LOFCA.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
DINOU. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 4.086/13 AL NÚM. 202/14.
La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm.
4.086/13, de 18 de desembre de 2013, fins el Decret núm. 202/14, de 15 de gener de
2014.
VINT. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4.131/13,
SOBRE MANTENIMENT DE LES DELEGACIONS MUNICIPALS.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 4.131/13, sobre manteniment de les
delegacions municipals, que és del següent tenor literal:
“DECRET DE L’ALCALDIA. Per tal com ens hem assabentat de la renúncia al càrrec
d’alcalde del Sr. David González Martínez, en el Ple realitzat el dia de hui, 30 de
desembre de 2013.
En virtut de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, RESOLC:
Primer.- Mantindre totes i cadascuna de les Delegacions Municipals (tant genèriques
com específiques), atorgades a favor de determinats regidors, en els mateixos termes en
què es van dictar per l’alcalde anterior, mentre no es resolga res en contrari.
Segon.- Donar compte al Ple de la Resolució anterior.
Ho mana i forma el Sr. alcalde en funcions, Sr. Salvador Fuster Mestre. Oliva. 31 de
desembre de 2013. Rubricat.”
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VINT-I-UN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5/14,
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 5/14, sobre nomenament membre s
de la Junta de Govern Local i tinents d’alcalde, que és del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. En ús de les atribucions que em confereixen els articles.
21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i 46.1 i 52 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’alcalde, Sr.
Salvador Fuster Mestre, els següents regidors:
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinqué
Sisé
Seté

David González Martínez
Ana María Morell Gómez
Vicent Canet Llidó
Vicente Roig Tomás
Yolanda Pastor Bolo
José Salazar Cuadrado
José Jesús Aparisi Romero

Segon.- Nomenar tinents d'alcalde als següents regidors d'aquest Ajuntament, membres de la
Junta de Govern Local, per l’ordre que tot seguit s’estableix, i amb les funcions que al càrrec li
atribueixen els articles 23 de la Llei i 47 del Reglament esmentats:
Primer tinent d’alcalde
Segon tinent d’alcalde
Tercer tinent d’alcalde
Quart tinent d’alcalde
Cinqué tinent d’alcalde
Sisé tinent d’alcalde
Seté tinent d’alcalde

David González Martínez
Ana María Morell Gómez
Vicent Canet Llidó
Vicente Roig Tomás
Yolanda Pastor Bolo
José Salazar Cuadrado
José Jesús Aparisi Romero

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es
realitze, i notificar als designats, i publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València,
sense perjudici de la seua efectivitats a partir del dia següent a la signatura.
Ho mana i forma el Sr. alcalde, Sr. Salvador Fuster Mestre. Oliva. 7 de gener de 2014.
Rubricat.”

VINT-I-DOS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 17/14,
SOBRE
DELEGACIÓ
GENERAL
I
DELEGACIÓ
ESPECÍFICA
D’ATRIBUCIONS DE GESTIÓ.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 17/14, sobre delegació general i
delegació específica d’atribucions de gestió, que és del següent tenor literal:

AJUNTAMENT D’OLIVA
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.
Fent ús 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 43 i 44 del 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.- Efectuar a favor dels Srs. tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local,
que es relacionen, UNA DELEGACIÓ GENERAL d’atribucions de gestió i resolució dels
assumptes en àmbit funcional de la matèria delegada, que no hagen sigut objete de delegació en
la Junta de Govern Local, i que a títol enunciatiu, es recullen a continuació per a cada un d’ells.
1. DELEGACIÓ D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS
Regidora: Ana María Morell Gómez.
Àmbit funcional:
- Gestió pressupostària.
- Comptes municipals.
- Hisenda i gestió tributària.
- Patrimoni i Inventari de Béns.
- Convenis propis de la delegació.
2. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.
Regidor: Vicent Canet Llidó.
Àmbit funcional:
- Planejemanent urbanístic.
- Gestió urbanística.
- Disciplina urbanística:
Expedients sancionadors per infracció urbanística
Conservació i rehabilitació d’immobles.
Protecció i restauració de la legalitat urbanística en allò no delegat en la Junta de
Govern Local.
- Llicències d’obres menors.
- Patrimoni municipal del sòl.
- Patrimoni arquitectònic.
- Convenis propis de la delegació.
3. DELEGACIÓ D’OCUPACIÓ I EMPRESA, RECURSOS HUMANS I CULTURA
Regidor: David González Martínez
Àmbit funcional:
- Desenvolupament Local.
- Accions formatives.
- Assessorament empreses.
- Llicències i permisos.
- Reconeixement de serveis.
- Situacions administratives i jubilacions.
- Règim disciplinari.
- Selecció i provisió de llocs de treball.
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Negociació col·lectiva.
Gestió d’espais culturals.
Agermanament.
Protocol honors i distincions.
Arxiu municipal.
Convenis propis de la delegació.

Segon. La Delegació genèrica de competències a favor dels regidors comprendrà tant la facultat
de dirigir els serveis corresponents como la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de
resoldre actes administratius que afecten a tercers.
Així mateix aquesta delegació comprén la resolució dels recursos de reposició que s’interposen
als actes administratius delegats.
Tercer.- Les resolucions que s’adopten per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i gaudeixen
de la presumpció de legitimitat.
Quart.- Conferir a favor dels Sr. regidors que es relacionen, UNA DELEGACIÓ ESPECIFICA
d’atribucions per la gestió del següents assumptes:
DELEGACIÓ DE MUSEUS, I PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC
Regidor Delegat: Vicent Roig Tomàs
Les seues funcions són:
 Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 Planificació del Servei d’arqueologia
 Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE SANITAT
Regidora Delegada: Maria Inmaculada Mañó Peris
Les seues funcions són:
 Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 Vigilar la salubritat general de les aigües.
 Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 Control dels indicadors de Salut Comunitària
 Control del servei de la Canera.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ-GESTIÓ DEL
BIBLIOTEQUES
Regidora Delegada: Rosanna Torres Pastor.
Les seues funcions són:

PARC

D’EDUCACIÓ

VIÀRIA,

I
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 Promoure i planificar l’EPA
 Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels
centres docents públics.
 Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de
benestar Social.
 Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 Proposar accions encaminades a la integració lingüística dels immigrants
 Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
 Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com
d’infraestructura.
 Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
 Gestionar el transport escolar
 Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
 Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió
Municipal d’escolarització.
 Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 Coordinar les escoles de música.
 Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 Planificació i creació de noves biblioteques.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
 Direcció i gestió del parc d’educació viària.
DELEGACIÓ DE TURISME
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el turisme.
 Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la
finalitat de potenciar el turisme.
 Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
 Presidir la permanent del Consell Local de Turisme.
 Proposar noves infraestructures en matèria de turisme i platges.
 Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
 Promoure el Pla d’instal·lacions temporals i serveis de platja i zones turístiques en
col·laboració amb altres àrees municipals.
 Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports,
joventut i festes.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat, i les seues normes.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la
delegació de Medi Ambient.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’ACTIVITATS
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats.
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 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions d’activitats.
 Gestió i supervisió de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública en matèria
d’activitats.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de
competències d’activitats.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’INDÚSTRIA
Regidor Delegat: Blai Peiró Sanchis
Les seues funcions són:
 Gestió dels Polígons Industrials.
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials.
 Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea
d’urbanisme.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions, en tots els sectors,
en especial interés en indústries de caràcter agroalimentari i de manufactura.
 Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE COMERÇ I MERCATS
Regidor Delegat: Vicent Roig Tomàs
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de
competències de Comerç i Mercats.
 Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
 Coordinació amb les associacions de comerciants.
 Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació
d’Ordenació del Territori.
 Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
 Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
 Controlar els Serveis d’ORA.
 AFIC
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE CONSUM
Regidora Delegada: Yolanda Pastor Bolo
Les seues funcions són:
 Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
 Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de
competències de Consum.
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 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’OBRES I SERVEIS
Regidor Delegat: Vicente Santacatalina Sanchis
Les seues funcions són:
 Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 Controlar i dirigir el funcionament del magatzem del subministraments.
 Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida de fems,
depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions,
utillatge i infraestructura urbana i rural de domini públic.
 Proposar la compra de bens mobles per a la seua utilització en les oficines i dependències
municipals.
 Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 Proposar l’adquisició d’uniformes.
 Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
 Proposar la ubicació d’abocadors en col·laboració amb les àrees d’urbanisme i medi
ambient.
 Supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en
la via pública
 Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques
de rec, bombers, etc.
 Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de
clavegueram.
 Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament
d’Urbanisme.
 Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de
bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’AGRICULTURA
Regidor Delegat: Vicente Santacatalina Sanchis
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 Presidir el Consell Local Agrari
 Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
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DELEGACIÓ DE MEDI AMBIENT
Regidor Delegat: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 Coordinació del voluntariat ecològic.
 Propostes per a la zones protegides.
 Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el
desenvolupament sostenible.
 Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant
urbans com rurals.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la
delegació de Turisme.
 Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat
 Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria
mediambiental.
 Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o
transformació de residus.
 Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE JOVENTUT
Regidora Delegada: Ana Maria Morell Gómez
Les seues funcions són:
 Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil
 Gestionar el Casal Jove
 Proposar millores d’infraestructura juvenil
 Gestionar el campament Municipal del Carritxar
 Foment de l’associacionisme juvenil.
 Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 Promoció del Consell Local de Joventut.
 Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ D’ESPORTS
Regidor Delegat: Blai Peiró Sanchis
Les seues funcions són:
 Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de
l’esport.
 Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir
recursos
 Supervisar les instal·lacions esportives.
 Proposar les millores d’infraestructura que requeresquen les instal·lacions esportives.
 Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.

AJUNTAMENT D’OLIVA







Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
Fomentar l’associacionisme esportiu.
Potenciar els esports autòctons.
Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Regidora Delegada: Maria Inmaculada Mañó Peris
Les seues funcions són:
 Impulsar la formació d’associacions.
 Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
 Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 Impulsar un pacte cívic.
 Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de
participació ciutadana.
 Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana.
 Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE FESTES
Regidora Delegada: Rosa Maria Soria Escrivá
Les seues funcions són:
 Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions
festives.
 Potenciar les festes locals.
 Proposar els dies de festa local.
 Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 Organitzar esdeveniments festius singulars.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT
Regidora Delegada: Francisca López Fernández
Les seues funcions són:
 Proposar les ajudes amb els recursos disponibles.
 Planificar i organitzar el voluntariat social
 Coordinar les actuacions amb el gabinet Psicopedagògic
 Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
 Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i
estatal.
 Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
 Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades
 Convenis amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 Coordinar els centres socials.

AJUNTAMENT D’OLIVA














Promoure la integració social, educativa i laboral dels minusvàlids.
Impulsar convenis amb els col·lectius de minusvàlids.
Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
Vetllar per la protecció dels menors.
Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
Supervisar el Full informatiu dels recursos socials de l’ajuntament.
PER.
Planificar i gestionar la teleassistència.
Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
Atenció i assessorament a les víctimes de violència de gènere.
Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE CREU ROJA
Regidor Delegat: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament
 Representar l’administració local en aquest organisme
 Coordinar les demandes de la població amb els recursos de la Creu Roja.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats
amb anterioritat pels òrgans competents.
DELEGACIÓ DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a
l’Ajuntament d’Oliva.
 Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels
ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
 Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els
ciutadans.
 Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera
remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de
rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
 Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
DELEGACIÓ DE LA DONA I DE LA GENT GRAN
Regidora Delegada: Maria Inmaculada Mañó Peris
Les seues funcions són:
 Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social,
cultural i polític.
 Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
 Coordinació amb les associacions de dones existents.
 Organització dels actes del Dia de la Dona.
 Proposar mesures preventives contra la violència domèstica.
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Coordinar les associacions de jubilats
Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
Jubilació activa
Coordinar programes adreçats a la gent gran: Menjar a casa, Nadal en família, etc.

Aquestes delegacions comprenen la direcció, impuls i inspecció del servei delegat, l’emissió de
propostes i informes d’actuació, així com el seguiment de l’execució dels acords que s’adopten,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
Cinqué.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Sisé.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, d’acord amb allò disposat en l’article 118
del ROF, és revocable en qualsevol moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga
avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte comprés en la matèria.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta
Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades com a titular de la
competència originaria, entenent-se a aquests efectes, exercitada la potestat d’avocació en base
a la present resolució, sense necessitat de nova resolució expressa en aquest sentit.
Seté.- El regidor delegat està obligat a informar l’Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de
les atribucions que se li deleguen, i de les resolucions dictades; així mateix, informarà
prèviament l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància.
Vuité.- Les delegacions conferides produiran efectes des del dia següent a la data de la
resolució, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Nové.- De la present resolució es donarà compte al Ple, en la primera sessió que es celebre.
Oliva, 10 de gener de 2014. Rubricat.”

VINT-I-TRES.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
4414, SOBRE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 44/14, sobre constitució de la Junta
de Portaveus de l’Ajuntament d’Oliva, que és del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, ha creat, i l’article 31 del Reglament Orgànic Municipal,
com a òrgan complementari i de deliberació la Junta de Portaveus, de la forma que tot seguit
s’indica:
Article 136. Junta de Portaveus
1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o presidenta de la corporació,
integraran la Junta de Portaveus, que tindrà les funcions següents:
a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els
membres del seu grup.
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b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d’òrgan complementari i deliberant, en les
seues sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar davant de tercers.
Conseqüentment, RESOLC
Primer.- Constituir la Junta de Portaveus que tindrà les funcions que tot seguit s’indica:
a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els
membres del seu grup.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
Segon.- Establir que la Junta de Portaveus es compondrà de la forma que tot seguit s’indica:

Presidència:
Membres:

Sr. Salvador Fuster Mestre.
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Partit Popular
(suplent Sr. José Jesús Aparisi Romero).
Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista
Municipal d’Oliva (suplent Sr. Vicente Santacatalina Sanchis)
Sr. David González Martínez, portaveu del Grup Bloc – Compromís
(suplent Sr. Vicent Canet Llidó).
Sr. Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Projecte Oliva (suplent Sra.
Yolanda Pastor Bolo)
Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva.

Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
es realitze, i que es notifique a la persones interessades als efectes oportuns.
Ho mana i firma el Sr. alcalde. Oliva, 9 de gener de 2014. L’alcalde. Rubricat.”

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
Abans d’entrar en l’apartat de precs i preguntes, es produeixen les manifestacions que
tot seguit s’indica:
 Sr. alcalde: “Dir que, segons hem tingut constància, s’ha presentat un escrit del
Grup Partit Popular, amb data 24 de gener, i núm. de registre 752, de contingut
semblant als presentat en desembre de 2012 i maig de 2013; i a més tenim
coneixement de la Sentència núm. 14, de 8 de gener, del Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 8 de València, on el fonament jurídics tercer, la Sra. magistrada,
respecte de l’escrit presentat en desembre, considera textualment que “la tramitació
de dita sol·licitud com a prec no vulnera la normativa municipal que regeix el
funcionament de la corporació” i a més continua dient “No s’aprecia que existesca
vulneració del dret fonamental al·legat.” Per tant, vist el que diu aquesta sentència,
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si vosté, Sra. Escrivá, ho considera oportú, en l’apartat de precs i preguntes, podrà
llegir íntegrament aquest escrit.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi m’agradaria dir que és alguna cosa que s’ha de
diferenciar. I està clar que ahí s’ha de tornar al jutjat. I de fet, hui mateix, hem
presentat un recurs d’apel·lació davant el TSJ. Per tant, jo no he de llegir res, ni he
de dir res. Simplement quan la cosa arribe a la fi, es vorà el que ací, l’anterior
alcalde per moció de censura, el Sr. González, va intentar evitar i va fer molt mal
fet. Aleshores hem d’esperar-nos a l’última decisió del TSJ, que ja li dic que hui
hem presentat un recurs d’apel·lació; i vorem qui ha vulnerat tots els drets. El que sí
que volia dir-li és que tenim un despatx extraordinari.”
 Sr. alcalde: “Aquest és l’escrit, Sra. Escrivá. Jo simplement, no vull entrar en
discussions, de qui té la raó o no. Simplement estic traslladant-li el que diu la Sra.
jutgessa en la sentència de 8 de gener, per tractar-ho com un prec.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Aquest despatx extraordinari que porta el Partit Popular és
una moció, però no té res a vore ne la moció del seu dia que ara la jutge ha dit el que
ha dit; però que es trasllada perquè la cosa ha d’anar a més, i no és un prec, és una
moció on el propòsit és votar el que hi ha en la moció, les propostes d’acord.
Aquesta moció no és aquella, la que estem parlant del tribunal, ni res. Aquesta és
una altra totalment diferent. És una moció, presentada el dia 24 de gener, que ja vam
parlar en Junta de Portaveus, que no havia entrat en temps; però que tampoc, hi
havia una altra que el Sr. Salazar va reconéixer que no havia entrat en temps, però sí
que es va dictaminar. I després una altra que havia entrat en temps i que tampoc
s’havia dictaminat, que és la del Bloc-Compromís. Per tant, donades les confessions
del Sr. Canet davant de qui declara i continua no ajustant-se a la realitat, nosaltres
hem volgut portar-la; portar-la per caràcter d’urgència, que som nosaltres els únics
que podem portar-la. No la secretària, ni l’alcalde. La secretària i l’alcalde el que
podien fer, i sobretot el Sr. alcalde és deixar-la per al proper plenari. Però hem
volgut portar-la ateses les circumstàncies de mocions que s’han presentat i les
circumstàncies tan diferents d’unes a les altres, i per greuge comparatiu i per a ser
tots els partits polítics, estiguen en l’oposició o en el govern, l’hem portada com a
despatx extraordinari: I ja sabem que segons hem parlat en la Junta de Portaveus, el
pròxim mes es tractaran totes igual. D’ahí que portem aquesta, però ja li dic que no
té res a vore amb aquella de la sentència, és diferent.”
 Sr. alcalde: “És, Sra. Escrivá, pràcticament semblant. Molt semblant, no a aqueixa,
també a la del mes de maig. Dir-li també que llevat d’error, totes les mocions que
s’han presentat, totes han complit el termini de deu dies abans. Jo no tinc, i no tenim
cap de problema que vosté la llija i done compte d’ella, com un prec.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “No. Moltes gràcies, però ja que s’ha vulnerat una vegada
per part del Sr. González, no anem a permetre que aquesta moció, que no és la
mateixa que aquella, es torne a vulnerar. No és una prec. És una moció, on té unes
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propostes d’acord. I la finalitat d’unes propostes d’acord és votar-les, sí, o no, o
abstenció.”
 Sr. alcalde: “No ho dic jo. Ho diu la sentència, independentment que vosté haja
presentat un recurs d’apel·lació. I ho diu, i ho torne a repetir, “la tramitació de dita
sol·licitud –en aquells moments– com a prec no vulnera la normativa municipal que
regeix el funcionament de la corporació” i diu a més “No s’aprecia que existesca
vulneració del dret fonamental al·legat.” No ho dic jo, ni ho diu la Sra. secretària, ni
ho diem nosaltres, ho diu la Sra. magistrada, ho diu la Sra. jutgessa. I jo li done
l’oportunitat que vosté la llija com a prec.”
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sr. Escrivá Tormo: “El Grup Partit Popular voldria saber si les preguntes
anteriorment fetes al Sr. alcalde, si les hem de tornar a repetir; preguntes que no han
estat contestades. Una de les preguntes és el tema del no acompanyament, el dia 22
de desembre, de la Policia Local, a una associació d’aquest poble; i l’altra és com bé
va dir l’anterior alcalde, el cost de la placa desapareguda de la inauguració de la
Casa de la Festa, s’inclouria en el pressupost de 2014; és per si vosté també està en
la mateixa tessitura.”
 Sr. alcalde: “El Sr. González li contestarà després respecte del tema de la Policia
Local; l’altra, jo li puc dir que sí, que això es tindrà en compte i es consignarà en el
pressupost, respecte al tema de la placa de la Casa de la Festa.”
 Sr. Sánchez Gámez: “En el plenari d’octubre li vaig preguntar al regidor de Medi
Ambient que al final del camí vell de Dénia hi ha una abocador il·legal, en una zona
d’afecció a la marjal. Ja han passat dos mesos i encara no s’ha fet cap actuació. Si
abans hi havia dos camions d’immundícia, ara n’hi ha més de cinc. Pensen fer
alguna cosa al respecte? Una altra, els agricultors d’Oliva ens han dit que el
manteniment de camins del temes és pèssim. Van a fer cap tipus de manteniment?
Tercer, els ciutadans que resideixen al sector V van vore com l’aigua entrava aquest
estiu en les seues vivendes. Poden obrir el coaxial o tub de desaigüe de pluvials que
hi ha al fins de la urbanització? També en el sector V, poden netejar el braçal que
desaigua, que va del Sector V a la Gallinera, i obrir la trapa? Aquest estiu ja sabem
que ja van botar els automàtics i ens vam quedar sense llum. Forma que isca l’aigua
cavallera i tindre tots menys problemes. Una altra pregunta, van a canviar la
senyalització horitzontal que tenen totalment blanques en el sector 5? Una altra
pregunta, els ciutadans del barri de sant Francesc ens han transmés per què han
posat uns bancs reciclats que estan pitjors que els que hi havia, i per què no arriba la
pintura viària; potser són ciutadans de segona categoria?”

AJUNTAMENT D’OLIVA
 Sr. Morera Sendra: “Que es promoga Oliva turísticament en les fires, com ara
Fitur, o fires turístiques europees, ho troben fonamental, ja que Oliva és un municipi
turístic, i des del nostre grup polític recolzarem qualsevol iniciativa turística per
Oliva; però per què no hi ha una representació del nostre ajuntament en el centre
eqüestre en les competicions de la MET (Mediterranan Equestran Tour) per donar
tota la informació turística d’Oliva als centenars de visitants que hi acudeixen, i als
participants en els esdeveniments eqüestres que es realitzen? Més encara si des de la
direcció del centre eqüestre, sempre que se li ha demanat s’ha oferit un estand, o un
lloc per poder fer les promocions turístiques, a cost zero. Per què l’arena procedent
del drenatge de la bocana del Club Nàutic no s’ha empleat per suplir la falta d’arena
en la platja d’Aigua Blanca, i s’ha abocat en la zona davant de la Mitja Galta? És
tot.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Ens agradaria saber quin criteri se segueix per
desempadronar ciutadans. En dates pròximes a les anteriors eleccions va ocórrer el
mateix que passa ara, que es va desempadronar molta gent, i si ens fixem,
exactament igual que l’altra vegada, amb una manifesta inclinació per un partit, el
Partit Popular. dir que l’altra vegada ho vam denunciar a l’INE, i si no se soluciona
farem el mateix; s’està desempadronant gent que té propietats al seu nom, que paga
impostos, i amb feina fixa ací; i s’estan desempadronant. Després, ens agradaria dir
també que s’ha presentat un escrit per part de tots els representants sindicals, i és
molt clar; alguna cosa que nosaltres ja li vam dir al Sr. González, i que va fer cas
omís; preguntar-los si pensen continuar; l’escrit que han presentat els sindicats és
que s’atenguen per igual les sol·licituds de tots els treballadors que han realitzat
treballs de superior categoria als del seu lloc de treball, o que suposen una activitat
extraordinària, que s’abonen les diferències salarials a tots aquells que per un motiu
o altre estan realitzant, o han realitzat, treballs que no corresponen al seu grup de
treball, de forma que siga a tots per igual i no sols a uns quants. Ací també li déiem
que havíem presentat un recurs d’apel·lació davant el TSJ de la Comunitat
Valenciana, d’ahí que nosaltres no llegirem l’altra moció com un prec, i aquesta, ara
no ha entrat, no han volgut votar la urgència, hauran de presentar-la a la pròxima
vegada, dictaminar-la en comissió i portar-la com una moció. També ens agradaria
dir-li al Sr. Canet, que ací davant d’aquest plenari manifestara el que porta
manifestant des del dia 4 de gener, una hora abans del Ple per investir alcalde al Sr.
Fuster. Primer, en un mitjà de comunicació local, després diverses reunions que
realitza vosté en solitari. Tot el que té lligat i és clar, ens agradaria que ens ho
explicara, ja que és vox populi, i també podria dir-ho ací, i d’aquesta forma li
podríem donar a vosté tota la credibilitat que ha perdut davant totes les falsedats que
ha contat en aquestos divuit mesos en què el seu excandidat era alcalde, davant totes
aqueixes vegades que ha qualificat al Grup Popular el que deia, i a aquesta portaveu
del fet que mentia, cosa que vosté ha sigut incapaç de demostrar cap mentida.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, ha excedit mig minut ja del seu temps.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Canet, endavant, si vol o pot.”
 Sr. González Martínez: “Sr. Escrivá, jo pense que a la pregunta de la placa
d’inauguració de la Casa de l festa, que tant li preocupa a vosté, li vaig donar
contestació; ha dit vosté que no se li va donar contestació a dos preguntes; li vaig dir
que no sabíem, no s’havia pogut determinar qui havia llevat aqueixes plaques, i que
en el pròxim pressupost es contemplaria una partida per canviar aqueixa placa
d’inauguració de la Casa de la Festa: Per tant aqueixa sí que li la vaig contestar; i
l’altra vaig quedar de contestar-li-la en el pròxim plenari ordinari, que és hui. I dir-li
que per algun motiu que desconeixem, aqueix escrit que va presentar el president de
l’Associació de Veïns del Pinet no va arribar a la Policia Local, i aqueix és el motiu
pel qual no es va enviar Policia Local; per un error humà no va arribar; procurarem
que no torne a passar; de fet, s’ha establert el sistema perquè no torne a passar; i
aqueix és el motiu pel qual no va haver presència policial. Després, contestar a la
Sra. Escrivá, de l’escrit dels sindicats, efectivament he vist l’escrit dels sindicats
sobre la remuneració dels treballs de superior categoria; vull dir-li que tinc prevista
la realització d’una reunió amb tots els representants sindicals, per tractar aqueixa
qüestió, els treballs de superior categoria; en aqueixa reunió posaré sobre la mesa no
només els decrets a què fa referència l’escrit de 2013, sinó que posaré també tots els
escrits d’abans de 2013, perquè en 2012 també es van firmar alguns, i altres es van
quedar sense remuneració per fer treballs de superior categoria; i també posaré sobre
la mesa decrets d’anys anteriors, que s’ometen en aqueix escrit, gràcies als quals
treballadors des de fa molts anys cobren mensualment per la retribució dels treballs
de superior categoria. Tot això vull posar-ho sobre la mesa, parlar amb els sindicats,
i per suposat, arribar a un acord, com sempre he fet; i també tinc prevista una reunió
amb tots els regidors delegats, responsables de serveis, per tractar aquesta qüestió.
Les tres preguntes crec que; bé, sobre les falsedats del Sr. González, no contestaré;
crec que en molts plenaris he posat proves que ací, l’única que diu mentides i
falsedats és la Sra. Escrivá; crec que n’hi ha proves suficients i per tant no contestaré
això.”
 Sr. Santacatalina Sanchis: “És per contestar les preguntes, perquè pràcticament
totes les del Sr. Andrés eren per a mi; en el tema dels camins rurals, s’ha eixit quatre
dies a l’asfalt a arreglar camins, després de les plogudes, i ni només s’està pintant
ara, cosa que no s’ha fet mai; s’està pintant els stop dels camins rurals, que això en
la vida s’ha fet; o siga que sí que es tracten els camins rurals, per ahí no. Els
coaxials, supose que són els tubs que hi ha amagats; es refereix a això? Home,
sembla mentida que vosté diga això en un Ple; vosté sap que el tub no existeix;
existeix, però no existeix. Vosté que ha sigut regidor diu aqueixes coses? Per l’amor
de Déu, Sr. Andrés, no diga aqueixes coses. Aqueix tub està d’incògnit; i vosté ho
sap; no faça aqueixes preguntes.”
 Sr. alcalde: “Sr. Santacatalina, simplement conteste al Sr. Sánchez.”
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 Sr. Santacatalina Sanchis: “Perdone, Sr. alcalde. Una altra cosa, el tema del
braçal; parlem de la trapa, la famosa trapa que pense que va ser vosté que la va obrir
quan treballava; no sé si va ser vostè o un altre; aqueixa trapa no connecta de cap
forma amb el riu; de cap forma, aqueixa trapa, simplement desaigua quan la mar no
traga. Però desaigua en els trossos dels veïnats. Desaigüa als veïnats, no al riu. Vosté
vol que desaigüem als veïnats?”
 Sr. Sánchez Gámez: “Que desaigüe a les vivendes.”
 Sr. Santacatalina Sanchis: “No.”
 Sr. alcalde: “Sr. Sánchez.”
 Sr. Santacatalina Sanchis: “Pel que fa a la senyalització horitzontal, estiga tranquil
que està previst canviar-les. Vosté sap que estem pintant en aquest moment; portem
tres dies pintant, demà continuarem, i es farà terme. I els bancs de la plaça de riuet
dels frares, allí va haver vandalismes amb uns bancs de pedra, es van trencar els dos
bancs, i en vam posar tres que teníem guardats, no són nous, efectivament. Ja he
quedat amb el president de l’associació que en trindre material nou canviarem els
bancs, però allí estan per vore els bancs, que no estan deteriorats ni molt menys.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “En resposta a la pregunta que m’ha fet el Sr. Andrés
Sánchez, que en el mes d’octubre ja em va dir sobre un abocador al final del camí
vell de Dénia; efectivament estem fent averiguacions, però no podem saber qui són
els qui aboquen allí; si vosté ho sap, que fa aqueix seguiment tan intensiu, diga’nsho. No sé si és vosté que anima que vagen a abocar allí, no crec que siga vosté. Si
sap alguna cosa més, m’ho diu.”
 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, conteste, simplement.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Conteste. No només estem averiguant aqueix, sinó altres
que vosté no va fer cas quan li corresponia, com a regidor de Medi Ambient; estem
treballant en aqueix sentit. Ara bé, si a la fi no trobem els culpables dels
abocaments, que això és complicat i difícil, efectivament haurem de requerir al
propietari del bancal que retire tot el que s’ha dipositat allí il·legalment. Això és el
que estem fent, el que vosté no va fer en el seu moment.”
 Sr. alcalde: “Sr. Sánchez, no hi ha al·lusions; simplement li ha contestat. Ja l’he
cridat a l’ordre al Sr. Salazar.”
 Sr. Canet Llidó: “Ja li vaig dir en una ocasió a la Sra. Escrivá que el moment
aquest no és per demanar opinions particulars; però que això no obstant, jo no tenia
inconvenient de manifestar-les. En aquest cas en concret li puc relatar no la totalitat
de l’article d’opinió, però sí la seqüència i substancialment el que contenia. De les
diverses reunions, com vosté ha dit, amb els propietaris de sòl del sector Aigua
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Blanca IV, en concret en l’última, una de les coses que m’havien traslladat els
propietaris era que moltes vegades escoltaven comentaris que personalment els
ofenien, perquè els assenyalaven com a responsables d’alguna cosa de la qual no
només no eren responsables sinó que a més eren els qui patien de forma màxima, o
en el seu grau superior, les conseqüències d’això; i que això necessitava també d’un
cert discurs que contrarrestava aqueixes opinions que es vessaven, moltes vegades
amb desconeixement; i en aquell moment, la reunió va tindre lloc el tres de gener,
en principi em van demanar que en la intervenció del plenari de quatre de gener, fera
en la meua intervenció com a portaveu això, una intervenció en aqueix sentit. Com
que no havia de fer la intervenció en aqueix sentit perquè no exerciria de portaveu
en aquell plenari, vaig considerar que la petició era totalment digna, totalment justa,
i vaig considerar reconvertir-la en un article d’opinió signat per mi, i això és el que
vaig fer. I en aqueix article què és el que substancialment es diu? Pràcticament el
que he dit; en principi, que en la tramitació de l’expedient, tant de les obres com de
la resta d’actes administratius relacionats amb la urbanització Aigua Blanca IV,
s’han comés molts errors, s’han comés determinades irregularitats, ha hagut unes
empreses, en concret la contractista, i la direcció facultativa, que a la llum de
l’informe dels nostres serveis tècnics municipals de 13 de setembre de 2013 ha
quedat en evidència que les dues van fer malament el seu treball, una l’execució de
les obres, i l’altra la seua direcció, i que de tot això tots els ciutadans d’Oliva en són
patidors, especialment aquells ciutadans d’Oliva que són propietaris d’aqueix sector;
i també volia puntualitzar un altres aspecte que de vegades semblava com si
sibil·linament s’establira una diferència entre els propietaris de sòl del sector Aigua
Blanca IV i la resta de ciutadans i ciutadanes de la nostra localitat. Vaig intentar en
aqueix article d’opinió posar de manifest totes aqueixes coses. I això és el que vaig
fer. Considere que incorporar tot l’article d’opinió a l’acta del plenari no és
necessari. Jo em manifeste en els mateixos termes en què ho faig fer en aqueix
moment, perquè considere que el discurs també és important per restituir la dignitat
a unes persones a les quals se les assenyala injustament, com si tingueren alguna
responsabilitat en alguna cosa que no la tenen. I a banda d’això, del discurs, també
he de dir que des de la meua responsabilitat de regidor d’Ordenació del Territori, a
banda de discurs, o amb independència del discurs, el que s’ha de fer és treballar
per finalitzar les obres de la urbanització, que és el que intente fer en tot moment. I
quan en el desenvolupament d’aqueixa tasca no he estat a l’altura que corresponia,
he demanat disculpes. Ho he fet en les ocasions que he considerat que havia de ferho. Simplement això.”
 Sra. Ibiza Cots: “El tema del dragat de les platges, crec que aquest tema l’he portat
estretament amb vosté, comentant-li tot el que estava passant. Dir-li res que no
sàpiga, la decisió d’on aboquen o no aboquen no és decisió de l’ajuntament, és
decisió de Costes. Dir-li que aquest projecte a més el va supervisar el tècnic de
Costes, i va eixir amb un informe d’ací, de l’ajuntament, de com s’havien de fer
aqueixos treball; jo crec que això també ho sabia.”
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 Sr. Escrivá Tormo: “Jo no vull que me la regalen a mi, que la regalen al poble
d’Oliva. Sobre la segona pregunta, jo he dit que el Sr. González me la va respondre.
Només he dit si vosté estava en la mateixa tessitura d’incloure-la en el pressupost de
2014. É que el Sr. González diu.”
 Sr. alcalde: “Sr. Escrivá ho hem dit i ha quedat clar. S’han contestat la majoria de
les preguntes, la resta, que seran poques, les contestarem en el pròxim plenari.”
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

