
Acta núm. 07/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE MARÇ DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 
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
VIOLETA MANEA
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 ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ 

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcaldes, 

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 

declara obert l’acte.
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Abans de començar es planteja una qüestió d’ordre, i es produeixen les manifestacions 
que tot seguit s’indica:

 Sr.  alcalde: “Abans  de  començar  la  sessió  plenària;  una  qüestió  d’ordre.  Sra. 
Escrivá, té la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Com bé ha dit vosté, abans de l’inici dels punts del plenari, 
ens agradaria  plantejar  una qüestió  d’ordre i  amb el  consens  de tots  guardar  un 
minut de silenci per la mort del pare de la democràcia, Adolfo Suarez, i amb permís 
de vosté, Sr. alcalde, llegir abans del minut de silenci unes paraules dedicades a la 
seua memòria. Ens ha deixat el primer president de la nostra democràcia, un dels 
grans homes de la nostra  època.  Adolfo Suarez ha sigut una de les  figures més 
importants i positives de la nostra història comuna. Un gran home d’estat que va 
lluitar  per  la reconciliació  nacional,  per la  pau,  i  la concòrdia,  des de l’absoluta 
convicció i  des d’un profund amor  a Espanya.  Adolfo Suarez va ser una de les 
figures determinants per portar endavant un dels majors èxits col·lectius del nostre 
país,  sempre  de  la  mà  de  sa  Majestat  el  Rei  Juan  Carlos.  Suarez  fou  clau  per 
culminar amb èxit la transitòria política, els drets i llibertats de la Constitució de 
1978 i la tornada d’Espanya al projecte Europeu. La millor prova de la grandesa de 
l’obra col·lectiva que va liderar és el resultat que ha tingut. La seua intenció, la seua 
habilitat, i el seu coratge van ser determinants per forjar el país més lliure i més just 
en què hui vivim. Amb la Constitució, Espanya i tots els espanyols hem conegut la 
major època de prosperitat, de pau, de llibertat, i obertura a la nostra història. Adolfo 
Suarez fou el millor punt d’encontre per a la reconciliació entre espanyols. Amb la 
seua  capacitat  per  forjar  consensos  va  aconseguir  superar  divisions  i  unir  els 
espanyols  en  una  gran  causa  comuna,  la  de  la  llibertat,  el  benestar,  i  el 
desenvolupament de la societat en el seu conjunt. Tots els espanyols tenim contragut 
un  deute  amb  la  figura  d’Adolfo  Suarez.  Estiguem  a  l’altura  del  seu  exemple. 
Adolfo Suarez va lluitar  sempre  per  la  defensa de la  democràcia  i  per  la  unitat 
d’Espanya. La llibertat i els drets que hui gaudim els espanyols són en bona part 
fruit del seu entusiasme, de la seua valentia, i de la seua entrega. És el moment de 
mostrar el nostre respecte i el nostre agraïment cap a l’home de concòrdia que fa fer 
possible  la  democràcia  a  Espanya  i  ens  va  obrir  les  portes  d’Europa.  El  millor 
homenatge a Adolfo Suarez és esforçar-nos per seguir el camí de l’enteniment, la 
concòrdia i la solidaritat que ell va voler i que entre tots podem fer possible. Des 
d’aquest espai al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Oliva, i per tots els motius abans 
esmentats, llancem el Grup Popular la proposta de redactar una moció conjunta de 
tots  els  partits  polítics  que ho consideren per donar nom a un dels carrers de la 
nostra ciutat, en reconeixement de la persona d’Adolfo Suarez.”
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 Sr. alcalde: “Així ho farem. Ja ho parlarem en una Junta de Portaveus; i es decidirà. 
Guardem un minut de silencia amb el màxim respecte.”

La corporació guarda un minut de silenci en memòria d’Adolfo Suarez, i després del 
minut de silenci comença a desenvolupar-se la sessió.

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 30 DE GENER DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
30 de gener de 2014, 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 6 DE FEBRER DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 6 de febrer de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

TERCER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 18 DE FEBRER DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 18 de febrer de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

QUART.  PROPOSICIÓ  DE  LA  MESA  DE  CONTRACTACIÓ  PER  A 
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA 
DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT 
I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE SUPORTS D’INFORMACIÓ I ALTRES 
ELEMENTS URBANS.

Informats de la proposta del president de la Mesa de Contractació, de data 12 de març 
del 2014, relativa a l’adjudicació de la concessió per a la utilització privativa dels béns 
de domini públic per a la instal·lació, manteniment i explotació publicitària de suports 
d’informació i altres elements urbans, que transcrita literalment diu:

Pàgina: 3



“ANTECEDENTS.

És objecte d’este expedient, la concessió per a la utilització privativa de béns de domini públic a  
l’efecte d’instal·lació, manteniment i explotació publicitària de suports d’informació i la resta 
d’elements  urbans d’interés i  ús  públic  (marquesines per  a  parades  d’autobús,  columnes  de 
lliure expressió, pals de senyalització…) 

PRIMER.-  Mitjançant  Resolució  de  l’Alcaldia  de  data  08/04/2013,  es  va  ordenar  al 
Departament de Contractació Administrativa que procedira a l’inici de l’expedient administratiu 
i a la redacció dels oportuns Plecs de Clàusules, per a l’atorgament d’esta concessió.

SEGON.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de novembre del 2013 va  
aprovar els Plecs de Clàusules Econòmiques Administratives Particulars així com els Plecs de 
Clàusules Tècniques que han de regir la contractació que ens ocupa, en els termes que consta en 
l’expedient, per mitjà de la figura jurídica de concessió administrativa, tramitació ordinària 

TERCER.- Este procediment ha sigut objecte de licitació pública per mitjà d’Anunci publicat en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València,  núm.  306,  del  26  de  desembre  del  2013, 
finalitzant el termini de presentació de pliques el dia 21 de gener del 2014, presentant pliques o  
proposicions dos licitadors. 

EMPRESES LICITADORES:

PLICA Núm. 1 CYMA MÉTODOS Y MEDIOS SL RE 0304 14/01/2014
PLICA Núm. 2 R3 RECYMED SL RE 0431 16/01/2014

QUART.  -  El  dia  22  de  gener  del  2014,  es  va  constituir  en  acte  no  públic,  la  Mesa  de 
Contractació, a fi de procedir a la comprovació de la documentació administrativa assenyalada  
en la Clàusula 8 del Plec de Clàusules Econòmiques Administratives, i efectuar la qualificació  
dels documents presentats per les empreses licitadores en este procediment  obert,  tramitació 
ordinària, per a l’adjudicació de la concessió per a la utilització privativa de béns de domini  
públic per a la instal·lació, manteniment i explotació publicitària de suports d’informació i la  
resta d’elements urbans. 

A la vista  de tota  la documentació la  Mesa,  per unanimitat  dels  seus membres  va resoldre 
proposar  a  l’òrgan  de  contractació  comprovar  els  ingressos  realitzats  en  el  compte  de 
l’Ajuntament en concepte de fiança provisional així com requerir a la mercantil R3 Recymed  
SL,  a l’efecte  que aportara  justificant  de la  seua solvència  econòmica  (informe d’institució 
financera,  o  l’existència  d’una  assegurança  d’indemnització  per  riscos  professionals  i  el  
justificant que es troba al corrent de pagament). 

CINQUÉ.- Complint la previsió del Plec de Condicions l’obertura dels sobres B, que contenen 
la proposta tècnica, es va dur a terme en acte públic celebrat el dia 27 de gener del 2014, fent-se  
constar que s’han incorporat a l’expedient de contractació les corresponents cartes de pagament 
emeses  per  la  Intervenció  Municipal  que  acrediten  l’ingrés  realitzat  en  concepte  de  fiança  
provisional i que s’ha complit el requeriment realitzat a la mercantil R3 Recymed SL, quant a  
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l’acreditació de la seua solvència econòmica, i elevant-se tota la documentació a informe tècnic 
per part dels Serveis Tècnics municipals.

SISÉ.-  Amb data  21 de  febrer  del  2014,  i  en acte  públic,  es  reunix  novament  la  Mesa  de 
Contractació,  i  informa  el  Tècnic  de  Contractació  Administrativa  que  després  de  realitzar  
l’estudi de les proposicions tècniques, s’ha advertit que en la documentació presentada per la 
mercantil R3 Recymed SL, s’han inclòs aspectes que haurien d’estar continguts en la proposició  
econòmica (sobre núm. 3),  en particular,  el  document incorporat per esta mercantil,  dins de 
l’apartat de PLA DE NOVES INSTAL·LACIONS, conté a més del citat Pla, un pressupost total  
destinat al pla d’elements de primera instal·lació. Este pressupost hauria d’haver-se incorporat 
en el sobre núm. 3, per constituir criteris propis de la Proposició Econòmica.

SETÉ.-  La  Mesa  de  Contractació  per  unanimitat  va  acordar  elevar  al  Ple  de  l’Ajuntament  
l’oportuna proposta d’exclusió de la proposició presentada per la mercantil R3 Recymed SL,  
pels motius que consten reflectits en la corresponent Acta, i en virtut de l’informe emés pel  
Tècnic  de  Contractació  Administrativa  sobre  este  assumpte,  i  no  procedir  a  atorgar  cap 
puntuació en la proposició tècnica presentada a este efecte, així com no aperturar el sobre núm.  
3 (proposició econòmica) de dita mercantil,  per contindre la proposició tècnica aspectes que 
formaven part de la proposició econòmica. 

VUITÉ.- La Mesa de Contractació en reunió del 21 de febrer del 2014, acorda d’altra banda,  
atorgar  a  la  mercantil  Cyma  Métodos  y  Medios  SL,  una  puntuació  de  7,70  punts  com a 
valoració  dels  documents  tècnics  aportats  (sobre  2),  segons  informe  elaborat  pels  tècnics 
municipals Sr. Mayáns Peiró i Sra. Adelina Vilaplana, de data 17 de febrer del 2014, puntuació 
que es desglossa de la manera següent: 

- Pla d’ubicació: 1,50 punts
- Pla de substitució: 2,20 punts
- Pla de neteja: 2,00 punts
- Pla d’inspecció: 1,00 punts
- Capacitat de resposta davant d’avaries: 1,00 punts

TOTAL: 7,70 punts

NOVÉ.-  En  la  mateixa  Mesa  indicada  en  el  punt  precedent,  es  va  procedir  a  aperturar  la  
proposició econòmica, subjecta exclusivament a l’aplicació de criteris matemàtics previstos en 
el propi Plec, acordant per unanimitat,  en eixe mateix acte, en tractar-se només d’una única 
oferta, valorar l’oferta econòmica presentada a este efecte, amb el detall següent:

Cyma Métodos y Medios SL
Instal·lacions de nova implantació 800.510.19 € IVA inclós 7,00 punts
Suports a disposició institucional 20% instal·lats i a instal·lar 3,00 punts
Proposició econòmica 500 € anuals de cànon de concessió 1,00 punts 
Total criteris matemàtics 11,00 punts
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Sent  per  tant  la  proposta  de  puntuació  total  a  atorgar  a  l’única  mercantil  admesa  en  el 
procediment obert que ens ocupa, addicionant l’obtinguda quant a la proposició tècnica i la 
resultant  de  la  proposició  econòmica,  d’un  total  de  18,70  punts,  resultant  perquè  l’oferta 
presentada  per  Cyma  Métodos  y  Medios  SL,  l’oferta  més  avantatjosa  per  als  interessos 
municipals.

DESÉ.- Finalment en compliment del que preveu la Clàusula Dotzena del Plec de Clàusules 
Econòmiques Administratives que regixen la contractació que ens ocupa, per part del secretari  
de la Mesa de Contractació es va procedir a requerir a esta mercantil l’oferta de la qual ha sigut  
estimada com la més avantatjosa, perquè aportara la documentació prevista a este efecte. 

ONZÉ.- Amb data 10 de març del 2014, núm. RE 02716, per la mercantil Cyma Métodos y 
Medios SL, es complix al requeriment efectuat, aportant la documentació concretada en:

- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries
- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat 

Social
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia provisional corresponent,  açò és 

(2.000,00  €).  Carta  de  pagament  amb  núm.  D’operació  051542  perquè  es  considere  a 
compte de la fiança definitiva

- Documentació acreditativa d’haver  constituït  la  garantia  definitiva  corresponent,  (import  
resultant de descomptar la fiança provisional prèviament depositada), açò és, 11.769,09 €.  
Carta de pagament amb núm. D’operació 09488

- Còpia del  contracte  d’assegurança de responsabilitat  civil  contractat  amb l’asseguradora 
Allianz  núm.  De  pòlissa  029641864,  així  com el  rebut  acreditatiu  del  pagament  de  la 
mateixa que té una vigència de 01/12/2013-01/12/2014. 

Per tot l’anteriorment exposat, s’eleva al Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:

PROPOSTES:

PRIMER.-  Rebutjar,  i  conseqüentment  considerar  exclosa,  la  proposta  formulada  per  la 
mercantil R3 RECYMED SL, per les raons anteriorment referenciades en els Antecedents.

SEGON.-  Atorgar  les  següents  puntuacions  totals  (sumats  els  criteris  tècnics  i  els  criteris 
econòmics) a l’únic licitador admés en el procediment obert per a dur a terme la contractació de 
la  concessió  per  a  la  utilització  privativa  de  béns  de  domini  públic  per  a  la  instal·lació,  
manteniment i explotació publicitària de suports d’informació i la resta d’elements urbans:

EMPRESES 
LICITADORES 

Puntuació  proposta 
tècnica 
(criteris no matemàtics)

Puntuació  proposta 
econòmica
(criteris matemàtics)

Total puntuació

Cyma  Métodos  y 
Medios SL

7,70 punts 11,00 punts 18,70 punts
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TERCER.- Adjudicar el contracte administratiu de la concessió per a la utilització privativa de 
domini  públic  per  a  la  instal·lació,  manteniment  i  explotació  publicitària  de  suports 
d’informació i la resta d’elements urbans, a la mercantil Cyma Métodos y Medios SL, CIF:  
B53694337, per ser considerada l’oferta econòmicament més avantatjosa per a este Ajuntament,  
i haver presentat dins del termini i la forma escaient tots els documents requerits i especificats  
en l’Antecedent Onzé, i la proposta econòmica de la qual es concreta en els termes següents:
 
Instal·lacions de nova implantació: 800.510,19 €, IVA inclòs
Suports a Disposició Institucional: 20% instal·lades i a instal·lar
Cànon de concessió: 500 € anuals 

QUART.- El termini de duració de la concessió per a la utilització privativa de béns de domini 
públic per a la instal·lació, manteniment i explotació publicitària de suports d’informació i la  
resta d’elements urbans, de conformitat amb la previsió continguda en la Clàusula Tercera del  
Plec Econòmic Administratiu, serà de DEU ANYS, comptats a partir de l’endemà al de la data  
de formalització del contracte, sense possibilitat de cap pròrroga.

CINQUÉ.-  Facultar  l’Alcaldia  –  Presidència  d’este  Ajuntament  d’Oliva,  perquè  realitze  els 
tràmits  administratius posteriors a esta adjudicació,  sense necessitat  de  nou acord plenari,  i  
particularment perquè procedisca a la firma del corresponent contracte administratiu.”

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació s’indiquen:

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Segons  ens  informa  la  secretària,  en  les  clàusules 
d’adjudicació del contracte sí que apareix, perquè és un article de la llei; però en les 
bases que nosaltres tenim no apareix. Per tant, si ja està contemplat, nosaltres estem 
d’acord que no aparega.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  de conformitat  amb la  proposta  continguda en el  dictamen 
transcrit precedentment, per unanimitat, acorda:

Primer.- Rebutjar, i conseqüentment considerar exclosa, la proposta formulada per la 
mercantil  R3  RECYMED  SL,  per  les  raons  anteriorment  referenciades  en  els 
Antecedents.

Segon.- Atorgar les següents puntuacions totals (sumats els criteris tècnics i els criteris 
econòmics)  a  l’únic  licitador  admés  en  el  procediment  obert  per  a  dur  a  terme  la 
contractació de la concessió per a la utilització privativa de béns de domini públic per a 
la instal·lació, manteniment i explotació publicitària de suports d’informació i la resta 
d’elements urbans:
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EMPRESES 
LICITADORES 

Puntuació  proposta 
tècnica 
(criteris no matemàtics)

Puntuació  proposta 
econòmica
(criteris matemàtics)

Total puntuació

Cyma  Métodos  y 
Medios SL

7,70 punts 11,00 punts 18,70 punts

Tercer.- Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  la  concessió  per  a  la  utilització 
privativa de domini públic per a la instal·lació, manteniment i explotació publicitària de 
suports  d’informació  i  la  resta  d’elements  urbans,  a  la  mercantil  Cyma  Métodos  y 
Medios  SL,  CIF:  B53694337,  per  ser  considerada  l’oferta  econòmicament  més 
avantatjosa  per  a  aquest  Ajuntament,  i  haver  presentat  dins  del  termini  i  la  forma 
escaient tots els documents requerits i especificats en l’Antecedent Onzé, i la proposta 
econòmica se concreta dels quals en els termes següents:
 
Instal·lacions de nova implantació: 800.510,19 €, IVA inclòs
Suports a Disposició Institucional: 20% instal·lades i a instal·lar
Cànon de concessió: 500 € anuals 

Quart.- El termini de duració de la concessió per a la utilització privativa de béns de 
domini  públic  per  a  la  instal·lació,  manteniment  i  explotació  publicitària  de suports 
d’informació i la resta d’elements urbans, de conformitat amb la previsió continguda en 
la Clàusula Tercera del Plec Econòmic Administratiu, serà de DEU ANYS, comptats a 
partir de l’endemà al de la data de formalització del contracte, sense possibilitat de cap 
pròrroga.

Cinqué.- Facultar l’Alcaldia – Presidència d’aquest Ajuntament d’Oliva, perquè realitze 
els  tràmits  administratius  posteriors  a  esta  adjudicació,  sense  necessitat  nou  acord 
plenari,  i  particularment  perquè  procedesca  a  la  firma  del  corresponent  contracte 
administratiu.

Sisé.- Notificar  als  interessats  en  legal  forma  amb  expressió  dels  recursos  que 
procedesca i al departament de Contractació Municipal, als efectes oportuns.

CINQUÉ.  DICTAMEN  CI  SOBRE ACCEPTACIÓ  CESSIÓ  DE PARCEL·LA 
SEGREGADA  DE  LA  INICIAL  EMPLAÇADA  EN  ELS  CARRERS  DE 
LOYGORRI-NAVARRA-PASSEIG DE GREGORI MAIANS, PER A DOMINI 
PÚBLIC. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 14 
de març del 2014, que transcrit literalment diu:
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“Vist l’escrit núm. 1.203, de 6 de febrer del 2014, presentat per D. Manuel Berea Gallardo, en 
qualitat d’administrador de la Comunitat de Propietaris de l’Edifici president, siti en els carrers 
de Loygorri, Navarra i passeig de Gregori Maians i Ciscar, pel que formula proposta de cessió 
de parcel·la segregada, en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 1256/13, de 27 de març del 2013,  
per a la seua incorporació com a bé de domini i ús públics.

RESULTANT que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 1976, va 
adoptar  acord  d’aprovació  de  l’Estudi  de  Detall  de  l’illa  compresa  entre  els  carrers  Av.  
Loygorri,  Av.  Gregorio  Mayans  i  Ciscar,  Calvo Sotelo i  Navarra,  presentat  per  D.  Miguel  
Cañamás Maurí, a fi de regularitzar l’altura de cornises i millorar el conjunt des del punt de  
vista urbanístic.

RESULTANT que en el plànol núm. 3 de l’indicat Estudi de Detall es grafia l’ordenació de les 
alineacions, que es reduïx a la conservació de les existents amb una sèrie de variacions, entre les  
que es troba, en primer lloc, la “reculada de tota la longitud de façana de l’illa que dóna a l’Av. 
Loygorri fins a deixar esta ampliada a una amplària de 20 metres. Esta ampliació de la vorera es  
destina a una zona enjardinada d’ús públic, en tot cas de vianants.” Açò suposa una cessió de  
353’04m2 de superfície.

Quant al volum construïble, s’indica en l’Estudi de Detall que de l’aplicació de les Ordenances  
a les alineacions resultants de la proposta de remodelació s’obté una disminució del dit volum, 
suportada exclusivament pel solar remodelat, el qual cedix a més un espai verd públic en l’Av.  
Loygorri. A canvi el solar obté una major regularització d’altures construïbles.

RESULTANT que la dita reculada de vuit metres es reflectix igualment en el Projecte presentat 
al maig de 1977 pels Germans Cañamás Roig i Maurí (P. V-7726) de “Edifici de 72 vivendes, 
oficines,  baixos comercials  i  soterrani”  en el  solar  siti  en  l’Av.  Loygorri,  C/  Navarra,  Av. 
Gregorio Mayans i Ciscar, propietat dels promotors.

Tal projecte s’ajusta a l’Estudi de Detall de l’illa compresa entre els carrers Av. Loygorri, Av.  
Gregorio Mayans i Ciscar, C/ Calvo Sotelo i C/ Navarra, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
data 30 de juliol de 1976, reflectint-se en el plànol núm. 1 –Emplaçament- la situació exacta del  
solar, que queda reduït a una superfície de 1.949’13 m2.

De la mateixa manera en el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de 1982, i en concret en el  
Pla d’Alineacions i Rasants i Altura edificable, es reflectix un reculada de tota la longitud de  
façada de l’illa que dóna a l’Av. Loygorri fins a deixar esta ampliada a una amplària de 20 
metres, destinant-se la part incorporada a la referida avinguda a vorera. D’ací que hàgem de  
concloure el seu caràcter de Bé de Domini Públic, i el seu ús com a tal des de llavors.

CONSIDERANT que si atenem a les dades registrals, el solar siti en els carrers Av. Loygorri, 
Navarra i Gregorio Mayans i Ciscar, assenyalat en la primera d’elles amb els números quaranta 
i quaranta-dos, apareix inscrit en el Registre de la Propietat de Gandia, en el Llibre 297, Tom, 
1.125, Foli 73, Finca núm. 33.443, a nom de D. Francisco Cañamás Roig, D. Jorge Cañamás 
Maurí, D. Miguel Cañamás Maurí i D. Antonio Cañamás Roig, i les seues respectives esposes.
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Figura  així  mateix  declaració  d’obra  nova  de  l’edifici  emplaçat  en  el  citat  solar  amb  una 
superfície de “Dos mil dos-cents seixanta metres vint-i-tres decímetres quadrats, dels quals tres-
cents quaranta-tres metres seixanta decímetres quadrats, que donen a avinguda Loygorri, estan 
destinats a zona enjardinada i els restants mil nou-cents dèsset metres seixanta-tres decímetres 
quadrats corresponen a l’edifici”

S’observa per tant  una contradicció entre  la  descripció registral  i  allò que s’ha aprovat  per  
l’Ajuntament  en els  distints  instruments  de  planejament,  perquè atribuïx caràcter  privatiu  a 
l’espai de 353’04 m2 que han de ser destinats a zona enjardinada o pas de vianants.

CONSIDERANT que a fi de regularitzar la situació, en data 27 de febrer del 2013, per las Sra.  
Juana Francisca Cañamás Tomás es va sol·licitar llicència per a la segregació de la parcel·la  
inicial de 2.302’17 m2, amb emplaçament en els carrers Loygorri, Gregori Maians i Ciscar, i  
Navarra, en dos parcel·les:

Parcel·la de 1949’13 m2, que es correspon amb l’ocupació de l’edifici de 72 vivendes, la qual 
recau  pel  nord-oest  amb  passeig  de  Gregori  Maians  i  Ciscar,  pel  nord-oest,  amb  la  zona 
enjardinada d’ús públic i amb el sud-est amb el carrer de Navarra.

Parcel·la de domini i ús públic de resultat de la segregació, que es correspon amb la cessió que 
va  haver  de  fer-se  al  seu  dia  com  a  conseqüència  de  l’aprovació  de  l’Estudi  de  Detall. 
Actualment es troba peatonalizada a un nivell superior al de la resta del carrer de Loygorri,  
parcialment enjardinada i totalment oberta a l’ús públic, de 353’04 m2. Fita per nord-est amb 
passeig Gregori Maians i Ciscar, pel nord-oest amb carrer de Loygorri i amb el sud-est amb el 
carrer de Navarra.

La dita llicència de segregació va ser atorgada per Decret de l’Alcaldia núm. 1256/13, de 27 de 
març del 2013.

CONSIDERANT  que  amb  data  06  de  febrer  del  2014  ha  tingut  entrada  en  l’Ajuntament  
proposta de cessió de sòl dotacional referida a la part de la finca registral 33.443 segregada, per  
la qual la Comunitat de Propietaris de l’Edifici president, siti en els carrers de Loygorri, Navarra 
i passeig Gregori Maians i Ciscar cedix i transmet a l’Ajuntament d’Oliva el ple domini de la 
referida finca amb tots els seus drets annexos i integrants.

Esta cessió es planteja com gratuïta,  i  de forma unilateral,  de manera  que fa falta,  per a la  
perfecció de la cessió, l’acceptació de la mateixa per part del cessionari. No consta certificació 
del Registre que està lliure de càrregues i gravàmens.

CONSIDERANT que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a acordar l’acceptació 
d’estos terrenys tal com es disposa en els articles 3r del RD 1372/86 de 13 de juny i article 22  
de la Llei 7/85 de 2 d’abril en la redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril.

Vista la proposta del Regidor delegat d’Ordenació del Territori, i de conformitat amb l’informe 
jurídic emés en data 11 de febrer del 2014, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori,  
per unanimitat dels seus membres, i l’absència en este punt del Sr. Peiró Sanchis, la dictamina  
FAVORABLEMENT i eleva al Ple de l’Ajuntament, òrgan legalment competent, la següent 
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Acceptar la cessió a favor de l’Ajuntament de la parcel·la segregada de la finca 
registral núm. 33.443, de tres-cents cinquanta-tres metres, quatre decímetres quadrats, sítia en 
Oliva, que fita, prenent com a front l’avinguda de Loygorri; al front-nord-oest, la dita avinguda;  
per  la dreta sud-oest,  carrer  de Navarra;  per l’esquerra-nord-oest,  passeig Gregori  Maians i  
Ciscar; i pel fons-sud-est, resta finca matriu, efectuada de forma gratuïta, a l’efecte de que puga 
inscriure’s en el Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament com bé demanial afecte l’ús  
dotacional previst en el vigent planejament general.

SEGON.- Remetre al Registre de la Propietat d’Oliva certificació del present acord per a poder 
inscriure esta finca a nom de l’Ajuntament, com bé de domini públic, facultant l’Alcaldia per a 
la  realització  de  les  anteriors  formalitats  registrals  i  aquells  altres  tràmits  que  resultaren 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.

TERCER.- Procedir a la seua posterior incorporació en l’Inventari de Béns com Bé de Domini 
i Ús Públics.

QUART.- Notificar degudament  el  present  acord a la Comunitat  de Propietaris  de l’Edifici 
president, i al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes procedents.”

Vist així mateix l’informe emés per la Tècnic d’Urbanisme, de data 11 de febrer del 
2014, en relació amb l’assumpte de l’epígraf.

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació s’indiquen:

 Sr.  Peiró  Sanchis:  “Únicament  manifestar  la  voluntat  d’aquest  regidor 
d’abstindre’s en la votació,  ja que sóc part  de la propietat.  Manifestar  davant el 
plenari que no votaré aquest punt.”

 Sr.  Canet Llidó: “Fa uns  mesos,  la  vorera  elevada  dels  carrers  conformats  pel 
passeig de Gregori Maians i el carrer de Loygorri, presentava un desperfecte que 
calia  reparar.  Aquesta  situació  va  ser  el  desencadenant  d’una  certa  tasca 
d’investigació  al  voltant  de la  propietat  de l’esmentat  espai  urbà;  treball  que va 
posar de manifest una irregularitat que també calia esmenar i que s’arrossegava des 
de fa prou anys. En juliol de 1976 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’estudi de 
detall de l’edifici ubicat sobre el solar que ocupava l’antic magatzem de taronja dels 
germans  Cañamás,  delimitat  pels  carrer  de Navarra,  de Loygorri  i  el  passeig de 
Gregori Maians. En aquest estudi de detall es contemplava una cessió de 353 metres 
quadrats de superfície de la reculada de vuit mestres de tota la longitud de façana del 
carrer de Loygorri, i es destinava aquesta ampliació de la vorera a zona ajardinada 
d’ús públic i peatonal; a canvi el solar obtenia una major regularització de les altures 
construïbles.  D’aquesta  forma  el  Pla  General  d’Ordenació  Urbana,  aprovat  en 

Pàgina: 11



novembre de 1982, contempla en aquest tram una amplària de vial de 20 metres, 
voreres incloses. Això no obstant, la descripció registral de l’esmentada finca encara 
no  reflectia  les  aprovacions  de  l’ajuntament  en  els  distints  instruments  de 
planejament,  ja  que  atribuïa  caràcter  privatiu  als  353  metres  quadrats  abans 
esmentats. Per aquesta raó es van realitzar diverses gestions amb els representants 
de l’esmentada propietat, per tal de regularitzar aquesta situació; amb bona voluntat 
i disposició, es va traçar el camí a seguir pe tal de deixar aclarida aquesta qüestió per 
al futur. Després de les reunions oportunes efectuades per les diferents comunitats 
de propietaris que componen la finca registral, i sempre amb coordinació amb els 
serveis  jurídics  de l’ajuntament,  finalment  es  va  procedir  en  maig  de 2013 a la 
segregació de la finca registral  original,  i  quedava una parcel·la  de 1.949 metres 
quadrats, que correspon a l’edifici  de 72 vivendes, i una parcel·la de 353 metres 
quadrats de domini i ús públic, que és la que hauria d’haver-se cedit en el seu dia a 
conseqüència  de  l’aprovació  de  l’estudi  de  detall.  D’aquesta  forma,  una  vegada 
formalitzada  la  segregació,  en  febrer  de  2014,  la  comunitat  de  propietaris  del 
denominat  edifici  president,  va  fer  la  proposta  de  cessió  de  la  finca  registral 
segregada,  plantejada de forma gratuïta  i  de forma unilateral,  de manera  que es 
requereix per a la perfecció de la cessió, la seua acceptació per part de l’ajuntament,  
que és justament  la  proposta d’acord que va ara  al  plenari  en aquest punt.  Vull 
acabar i agrair el treball i bona disposició que han aportat totes les persones que han 
intervingut en aquesta qüestió, i que han fet possible que després de tant de temps 
haja pogut regularitzar-se, esperem que siga així, una situació pendent d’esclarir des 
de finals dels 70.”

 Sr. Sánchez Gámez: “Volia puntualitzar una cosa. Ara que ja sabem cert que la 
parcel·la  aquesta  pertany a  domini  públic;  ahí  hi  ha  un problemeta,  que  com la 
reculada és prou gran i en la tota-nit dels fanal s’encén a la banda d’enfront, com 
que estan els  arbres i  s’apaga la  mitjanit  a les  onze de la  nit,  els  arbres  fan de 
pantalla i fa ahí una foscor molt gran. Jo visc a prop i ahí la joventut va a fer de tot, i 
els  indigents.  Aleshores,  o  canviem la  mitjanit  per la  tota-nit,  que la  banda que 
estiga tota  la nit  encesa siga la de la part  de la  finca de Cañamás,  –açò és una 
proposta– o posem algun punt de llum; perquè allí l’única cosa que fan la gent és 
anar a fer mal i destrosses.”

 Sr. alcalde: “Ho posarem en coneixement de la brigada d’electricitat, que valoren el 
que ha dit vosté, i a vore si es pot esmenar aquest defecte.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular votarem a favor d’aquesta cessió de la 
parcel·la en els carrers de Loygorri, de Navarra, i passeig de Gregori Maians, per a 
entendre’ns millor l’ampli espai davant la Vimar. Amb aquesta gestió es conclou el 
seu caràcter de bé de domini públic, ja que el seu ús ho és com a tal des de sempre. I 
voldríem aprofitar aquest punt, on estem parlant d’aquest espai, i molt vistós, i la 
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veritat  que  molt  lluïdor  quan  es  passa  per  l’avinguda  de  Loygorri,  per  fer  una 
denúncia que ens han fet arribar veïns de la zona i del mateix edifici, coneixedors 
que hui venia el punt al plenari, i és que es pose solució, des del departament que 
corresponga, ja que des de fa un temps cap ací hi ha un indigent que utilitza per 
dormir un dels bancs, passeja per davant dels clients dels comerços que hi ha allí i  
dels ciutadans amb les seues parts íntimes a l’aire, i fa les seues necessitats, tant 
orinar com defecar, allí mateix, i a la vista de qualsevol, ja siga xiquets o grans. Per 
tant, demanem una solució el més ràpidament possible.”

 Sr.  alcalde: “Ho posarem en coneixement  de  la  Prefectura  de  la  Policia  Local, 
també perquè arbitre les mesures corresponents i que açò no torne a ocórrer.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  de conformitat  amb la  proposta  continguda en el  dictamen 
transcrit precedentment, per majoria i amb l’abstenció del Sr. Peiró Sanchis per tindre 
interés personal en l’assumpte, acorda:

Primer.- Acceptar la cessió a favor de l’Ajuntament  de la parcel·la segregada de la 
finca  registral  núm.  33.443,  de  tres-cents  cinquanta-tres  metres,  quatre  decímetres 
quadrats, sítia en Oliva, que fita, prenent com a front l’avinguda de Loygorri; al front-
nord-oest, la dita avinguda; per la dreta sud-oest, carrer de Navarra; per l’esquerra-nord-
oest, passeig de Gregori Maians i Ciscar; i pel fons-sud-est, resta finca matriu, efectuada 
de forma gratuïta, a l’efecte de que puga inscriure’s en el Registre de la Propietat a nom 
de l’Ajuntament com bé demanial afecte l’ús dotacional previst en el vigent planejament 
general.

Segon.-  Remetre al Registre de la Propietat d’Oliva certificat del present acord per a 
poder inscriure esta finca a nom de l’Ajuntament, com bé de domini públic, facultant 
l’Alcaldia  per  a  la  realització  de  les  anteriors  formalitats  registrals  i  aquells  altres 
tràmits que resultaren necessaris per a l’efectivitat del present acord.

Tercer.-  Procedir a la seua posterior incorporació en l’Inventari de Béns com Bé de 
Domini i Ús Públics.

Quart.- Notificar  degudament  el  present  acord  a  la  Comunitat  de  Propietaris  de 
l’Edifici president, i al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes 
procedents.
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SISÉ.  DICTAMEN  CI  SOBRE  ACCEPTACIÓ  DE  LA  DELEGACIÓ  DE 
COMPETÈNCIES  PER  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES 
D’ACCESSIBILITAT I MILLORA DEL FERM AMB LA IMPLEMENTACIÓ 
D’ESPAIS  DOTACIONALS  D’ESPARGIMENT  I  JOCS  EN  L’ÀMBIT  DEL 
PARC TIRANT LO BLANC, FASE II DEL PPOS, BIENNI 2014-2015. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 14 
de març del 2014, que transcrit literalment diu:

“Vist  que amb data  1 de gener  del  2014,  i  núm.  RE 0205,  aquest  Ajuntament  sol·licita  la  
inclusió  de  l’obres  d’Accessibilitat  i  millora  del  ferm  amb  la  implementació  d’espais  
dotacionals de recreació i jocs en l’àmbit del parc Tirant lo Blanc Fase II, en el Pla Provincial  
d’Obres  i  Serveis  (PPOS)  corresponent  al  Bienni  2014-2015,  de  forma  telemàtica,  de 
conformitat amb la Circular remesa per la Diputació Provincial de València.

Vist que per mitjà d’un escrit de data 27 de febrer del 2014, es remet a aquest Ajuntament via 
telemàtica, escrit on s’indica que el Ple de la corporació de l’Excma. Diputació de València, en 
sessió celebrada el 18 de febrer del 2014 ha acordat aprovar el Pla Provincial de Cooperació a 
les Obres i Serveis de Competència municipal (PPOS) corresponent al bienni 2014-2015, amb 
la inclusió d’aquest municipi en el dit pla, incloent les obres que ens ocupen, amb un import 
total de 218.088,00 €, obra núm. 425, import finançat íntegrament per la pròpia Diputació.

Vist que les Directrius que regeixen el PPOS, publicades en el BOP 294, d’11 de desembre del  
2013, estableixen que la Diputació delega en les entitats beneficiàries la contractació de les  
obres  i  que  les  entitats  que  accepten  la  delegació  hauran  de  remetre  certificat  de  l’acord 
d’acceptació de la mateixa adoptat pel Ple Municipal d’acord amb allò que s’ha establert per 
l’article  22.1.g)  de  la  Llei  7/1985 de  2  d’abril,  així  com que  la  dita  certificació  haurà  de 
remetre’s telemàticament a la Diputació fins al 17 d’abril del 2014.

La  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  per  unanimitat  dels  seus  membres,  la 
dictamina FAVORABLEMENT i eleva al Ple de l’Ajuntament, òrgan legalment competent, la 
següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Que s’accepte la delegació de competències, efectuada per la Diputació Provincial 
de València a favor d’aquest Ajuntament per a la contractació de les obres de “Accessibilitat i  
millora del ferm amb la implementació d’espais dotacionals de recreació i jocs en l’àmbit del  
parc Tirant  lo Blanc Fase II”,  incloses dins del  Pla Provincial  de Cooperació a les Obres i 
Serveis  de  Competència  Municipal  (PPOS),  corresponent  al  bienni  2014-2015,  l’import 
d’execució de les quals puja a la quantitat de 218.088,00 Euros, IVA Inclòs, obra núm. 425, 
import finançat íntegrament per la pròpia Diputació.

SEGON.- Que el dictamen que recaiga, siga elevat a la consideració del Ple de l’Ajuntament,  
als efectes oportuns.”
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Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 14 de març del 2014, que consta en l’expedient, 
en relació amb l’assumpte de l’epígraf.

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació s’indiquen:

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “En  aquest  punt  només  hem  de  donar  les  gràcies  a  la 
diputació, per la seua bona gestió, i vist que l’any 2015 és un any electoral, hi ha en 
moltes ocasions dificultats per poder portar endavant les obres, des de la diputació 
s’ha fet un pla biannual; es dóna la subvenció de 2014 i de 2015 juntes. En aquest  
cas,  per  finalitzar  les  obres  del  parc  Tirant  lo  Blanc,  amb  una  quantitat  molt 
important,  de  218.088  euros,  import  finançat  íntegrament  per  la  Diputació  de 
València.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  de conformitat  amb la  proposta  continguda en el  dictamen 
transcrit precedentment, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Que  s’accepte  la  delegació  de  competències,  efectuada  per  la  Diputació 
Provincial de València a favor d’aquest Ajuntament per a la contractació de les obres de 
“Accessibilitat  i  millora  del  ferm  amb  la  implementació  d’espais  dotacionals  de 
recreació  i  jocs  en  l’àmbit  del  parc  Tirant  lo  Blanc  Fase  II”,  incloses  dins  del  Pla 
Provincial  de Cooperació  a  les  Obres  i  Serveis  de Competència  Municipal  (PPOS), 
corresponent al bienni 2014-2015, l’import d’execució de les quals puja a la quantitat de 
218.088,00 Euros, IVA Inclòs, obra núm. 425, import finançat íntegrament per la pròpia 
Diputació.

Segon.- Que  el  dictamen  que  recaiga,  siga  elevat  a  la  consideració  del  Ple  de 
l’Ajuntament, als efectes oportuns.

Tercer.- Traslladar  certificat  del  present  acord  a  la  Diputació  Provincial  i  al 
Departament de Contractació d’aquest Ajuntament, als efectes procedents.

SETÉ.  DICTAMEN  CI  SOBRE  L’APROVACIÓ  DE  RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 1/2014.

Es dóna  compte  del  dictamen  emés  per  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals, de data 14 de març de l’any 2014, que transcrit literalment diu:

“El  dia  10  de  març  es  va  proposar  l’inici  de  l’expedient  REX  01/2014  per  a  procedir  a  
l’aprovació  de  determinats  gastos  que  es  relacionen,  que  van  quedar  pendents  d’aplicar  al 
pressupost  corresponent  o  que  han  tingut  entrada  en  este  Ajuntament  en  l’exercici  2014,  
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corresponent el gasto a l’exercici anterior per un import total de 123.979,55.-€, pels servicis o 
subministraments que s’indiquen.

Vist l’Informe de l’Interventor Municipal de data 10 de març del 2014, en relació amb este 
expedient REX 01/2014 en el que es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 500/90, 
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, que es refereix l’art. 60.2 del 
mateix Reial  Decret,  atribuint la seua competència al  Ple de l’Entitat,  per al reconeixement  
extrajudicial de crèdits sempre que no existisca dotació pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’estos gastos a càrrec del pressupost de 
l’exercici  2014,  i  que hi  ha  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  fer  front  a  estos  gastos  en  les  
aplicacions pressupostàries corresponents, incorporant-se a l’expedient les retencions de crèdit 
efectuades, i  sense perjuí  que en el  pressupost que està pendent d’aprovació es consigne la  
quantitat necessària per a fer front als gastos de l’exercici 2014 així com als gastos l’aprovació  
de la qual es proposa.

Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i en virtut de  
la delegació realitzada en la Tinent d’Alcalde, Delegada d’Hisenda (P.D. 2417/14), es proposa 
al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent l’adopció de la  
següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial  REX  1/2014,  per  un  import  total  de 
123.979,55 €, corresponent als servicis i subministraments que es relacionen:

FUNC ECON Cod Fact NumFact Fecha 
Recep

Desc NIFTERCERO Importe Estado

13200 2120000
2013005898 20130000369 13-12-13 SOLDAR CHAPA DEPÓSITO VEHICULOS. J46405551-TALLERES BOLO S.C. 79,21 VF

13200 2130000
2013005408 20130000333 22-11-13 COLOCAC VIERTEAGUAS DEPÓSITO VEHÍCULOS. J46405551-TALLERES BOLO S.C. 169,30 VF
2013005409 308007426 22-11-13 BRIDAS SEÑALES TRÁFICO. B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 62,54 VF
2013005611 13/03032 2-12-13 REPARAC SEMAFÓRICA CTRA PEGO-ALMACÉN 

MPAL 
A46138921-ELECTRONIC TRAFIC S.A. 380,24 VF

2013005624 CO/000399 3-12-13 MANT FOTOCOP POLICÍA 29-7-13/22-11-13 (16.180 
COPIAS BIZHUB-210). 

B96364955-SISTEMAS OFICINA F. BELLVER S.L. 262,78 VF

2013005625 CO/000400 3-12-13 MANT FOTOCOP POLICÍA 17/6-13/22-11-13 (12.826 
COPIAS DI-2510F). 

B96364955-SISTEMAS OFICINA F. BELLVER S.L. 154,86 VF

2013005659 F-V/668 4-12-13 REPARAC SISTEM CONEXIÓN Y TARJETA ANUAL 
ALARMA DEPÓSITO VEHÍCULOS. 

20001712S-MAÑO FENOLLAR VICENTE 496,10 VF

2013005750 13M/4.339 9-12-13 CARGA 2 EXTINTORES POLICÍA LOCAL. B96659438-AIR FEU S.L. 37,82 VF
2013005809 308007791 11-12-13 BRIDAS PARA TRAFICO B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 63,53 VF
2013005909 13M/4366 13-12-13 CARGA EXTINTORES POLICIA B96659438-AIR FEU S.L. 37,82 VF
2013006434 13/03376 27-12-13 REPAR. SEMAF.CRUCE ALMACEN MUNICIPLA 

CTRA. PEGO 
A46138921-ELECTRONIC TRAFIC S.A. 442,79 VF

2013006435 X-3304367 27-12-13 REPAR. EMISORAS POLICIA LOCAL B46155719-TEINSA S.L. 82,21 VF
13200 2140000

2013005274 418 14-11-13 REPARAC PÉRDIDA POTENCIA 9133GYY FOCUS 
POLICÍA. 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 369,50 VF

2013005413 436 22-11-13 REPARAC 9133GYY FORD FOCUS POLICÍA 
(ALTERNADOR Y CORREA) 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 321,01 VF

2013005414 442 22-11-13 REPARAC 0668GJT RENAULT KANGOO POLICÍA 
(ACEITE) 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 34,39 VF

13200 2140000
2013005415 447 22-11-13 REPARAC 9133GYY FORD FOCUS POLICÍA 

(LÁMPARA STOP, SENSOR) 
B96442553-AUTO PAYCA S.L. 211,12 VF

2013005580 467 29-11-13 REPARAC PASTILLAS FRENO, VÁLVULA 
RETORNO, PEDAL FRENO,..0668GJT POLICÍA. 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 216,53 VF

2013005717 470 5-12-13 REPARAC KANGOO 0668GJT POLICÍA 
(EMPUÑADURA Y PUERTA DCHA) 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 72,89 VF

2013005718 471 5-12-13 ACEITE, ANTICONGELANTE, LÍQUIDO FRENOS,.. 
AUDI 3988BFG POLICÍA. 

B96442553-AUTO PAYCA S.L. 70,74 VF

2013005816 227 11-12-13 TRABAJOS EN HONDA 3081FZG B97658488-MOTOS RACING OLIVA, S.L. 110,72 VF
2013005817 234 11-12-13 REPARACION 4106GXJ B97658488-MOTOS RACING OLIVA, S.L. 124,74 VF
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2013005818 228 11-12-13 REPARACION 9893HBJ B97658488-MOTOS RACING OLIVA, S.L. 115,27 VF
2013005943 490 16-12-13 REPARACION VEHICULO 0668GJT B96442553-AUTO PAYCA S.L. 310,97 VF
2013005988 33 17-12-13 LAVADOS VEHICULOS POLICIA 19953174F-NAVARRO SORIA JOSE RAMON 81,52 VF
2013006432 255 27-12-13 REPAR. VEHI.HONDA POLICIA LOCAL B97658488-MOTOS RACING OLIVA, S.L. 210,89 VF
2013006433 254 27-12-13 REPAR. VEHI.3081FZG POL.LOCAL B97658488-MOTOS RACING OLIVA, S.L. 224,68 VF

13200 2210000
2013005364 FIA132411 19-11-13 CREDENCIAL FOTO SCANNER, BOTA Y 

PANTALÓN.- POLICÍA LOCAL. 
B97611164-INSIGNA UNIFORMES, S.L. 256,73 VF

15502 6190077
2013006473 O/00059/C 27-12-13 IMP.CERTIF.Nº 1 OBRA PLAN NUCLEOS 2013: 

ASFALT.C/COVATELLES TRAMO II, CAMACHO-
ERAS DE JUAN (PN 2013 OBRA Nº 73)

A46015129-PAVASAL S.A. 30.000,00 VF

15504 6190077
2013006474 O/00058/C 27-12-13 IMP.CERTIF.Nº 1 P.C.R. 2013 OBRA 112 "MEJORA 

CNOS.RURALES:CAMI XIRICULL (FASE III)-CAMI 
VELL DENIA (FASE I)

A46015129-PAVASAL S.A. 10.000,00 VF

16400 2210000
2013005218 432 12-11-13 RIEGO GOTEO CEMENTERIO (3.715 MTR/CÚB) 

(LECTURA ACTUAL 39.195; LECTURA ANTERIOR 
35.480) 

E46390753-MOTOR DEL SALT CB 1.389,41 VF

16500 2130000
2013006323 308008150 23-12-13 REGLETAS, PLACAS, TAPAS BASE, TUBOS FLUOR, 

CEBADORES, LÁMPARAS,... ALUMBR PB. 
B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 1.046,78 VF

16500 2210000
2013006033 FE13321134815

639
17-12-13 LUZ AVDA. BANCALS, 19 DEL 02/10/13 AL 06/11/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 587,56 VF

2013006034 FE13321134646
124

17-12-13 LUZ ALBERT EINSTEIN, 16 DEL 29/09/13 AL 02/11/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.056,33 VF

2013006035 FE13321134815
638

17-12-13 LUZ REMBRAND, 2 DEL 03/10/13 AL 05/11/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 492,60 VF

2013006036 FE13321136328
570

17-12-13 LUZ PASEO JOAN FUSTER, 2 DEL 06/08/13 AL 
03/10/13 

A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.117,28 VF

2013006037 FE13321135490
533

17-12-13 LUZ JOAN FUSTER, 2 DEL 02/06/13 AL 05/08/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.240,70 VF

2013006038 FE13321136442
439

17-12-13 LUZ TIRANT LO BLANCH, 10 DEL 07/08/13 AL 
05/10/13 

A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.641,45 VF

2013006039 FE13321163399
517

17-12-13 LUZ TIRANT LO BLANCH, 10 DEL 07/06/13 AL 
06/08/13 

A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.337,24 VF

2013006040 FE13321135822
087

17-12-13 LUZ SECTOR 5 4 PLAYA 93 DEL 03/09/13 AL 30/10/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.077,11 VF

2013006041 FE13321134724
057

17-12-13 LUZ PINTOR SOROLLA, 10 DEL 06/08/13 AL 03/10/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 2.900,77 VF

32101 2130000
2013005354 OM/010181 18-11-13 MANT ASCENS JUL-DIC ‘12 C.P. HORT PALAU. B46257390-JOSE ALAPONT BONET, S.L. 580,80 VF

32103 2130000
32103 2130000

2013005870 F-V/695 12-12-13 SUSTITUC PLACA, TECLADO, SIRENA EXTERIOR,... 
GUARDER CARAGOL 

20001712S-MAÑO FENOLLAR VICENTE 1.010,35 VF

32103 2200000
2013005869 1617 12-12-13 TONER, PAPEL Y CARPETAS GUARDERÍA. B97707707-MEDIASOFT INFORMATICA S.L. 1.303,65 VF

33201 2130000
2013005911 13G/1628 13-12-13 MANTENIMIENTOS EN BIBLIOTECA B96659438-AIR FEU S.L. 161,41 VF

33202 2269900
2013005281 227 15-11-13 SUSCRIPC CRÓNICA OLIVA Nº 161-170 ARXIU 

MUNICIPAL. 
B96993142-SICOMGLOBE XXI, S.L. 23,00 VF

33400 2130000
2013006373 13G/1.944 26-12-13 REPARAC SISTEMA ALARMA TEATRO OLIMPIA Y 

REPOSICIÓN CRISTAL 
B96659438-AIR FEU S.L. 80,73 VF

33601 2130000
2013003704 13/06307 29-8-13 REPAR. ASCENSOR MUSEO ARQUEOLCAMBIO 

RELE Y BASE 
B46198768-ASCENSORES BATALLER, S.L. 120,40 VF

2013005339 20130000323 18-11-13 CAMBIAR CERRADURA MUSEO. J46405551-TALLERES BOLO S.C. 160,55 VF
2013005416 1172 22-11-13 CAMBIAR GRIFO EN VERTEDERO MUSEO CASA 

MAYANS. 
B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO 
S.L.

45,83 VF

2013005594 13/08645 2-12-13 MANT ASCENSOR NOV ‘13 MUSEO 
ARQUEOLÓGICO. 

B46198768-ASCENSORES BATALLER, S.L. 71,39 VF

2013005595 13/08646 2-12-13 MANT ASCENSOR NOV ‘13 MUSEO CASA 
MAYANS. 

B46198768-ASCENSORES BATALLER, S.L. 71,39 VF

33601 2130000
2013006311 13/09402 23-12-13 MANT ASCEN DIC M. ARQUEOLÓGICO. B46198768-ASCENSORES BATALLER, S.L. 71,39 VF
2013006312 13/09403 23-12-13 MANT ASCEN DIC M. CASA MAYANS. B46198768-ASCENSORES BATALLER, S.L. 71,39 VF

33601 2210000
2013006001 FE13321134537

218
17-12-13 LUZ SAN JUAN, 1 DEL 27/09/13 AL 31/10/13 A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 277,03 VF

43101 2210000
2013004830 FE13321131891

875
23-10-13 LUZ GN PZ JUAN BTA ESCRIVA, 3 27-7-13/28-8-13 

A.A. MERCADO. 
A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.484,21 VF

2013005376 2,0131E+16 19-11-13 LUZ UR JO.BAP.ESC.3 05/08/13 A 03/10/2013-
MERCADO 

A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE 
ULTIMO RECURSO, S.A.

343,10 VF

2013006060 FE13321134470
609

17-12-13 LUZ JUAN BAUTISTA ESCRIVA, 3 DEL 26/09/13 AL 
30/10/13 

A08431090-GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 1.260,19 VF

49300 2200000
2013003935 13/0000503 11-9-13 ADQU. TONER SHARP OMIC 19991249V-SERNA TORRES PABLO 156,36 VF

15100 2160000
2014000108 205 27-1-14 MANT APLICAC INFORMÁTICA GESTIÓN REDES Y 

SERVS MPALES (SIG) POR TRABAJOS 
REALIZADOS EL 21-5-13.

P4600000F-DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 18.920,64 REX 
2014

15500 2130000
2014000001 2076 9-1-14 UTILLAJE VIAS PUBLICAS (DESTORNILLADOR, 

TIJERAS,...) 
B46811758-HERRAMI S.L. 26,57 REX 

2014
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2014000002 2995 17-1-14 LIMPIEZA PALA Y RETRO MIXTA, ENGRASE Y 
LIMP COMPLETA MOTOR. 

B97931836-GRUPO SILIATO SL 143,46 REX 
2014

2014000067 13/0002845 24-1-14 SOLESTOP, ENLACE, CURVA COBRE, GRIFO.- WC 
ALMACÉN. 

B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 131,32 REX 
2014

16103 2130000
2014000066 13/0002846 24-1-14 DERIVAC PVC, MANGUITOS, TAPA CIEGA, 

BRIDAS, COLA, TERMINAL ROSCA, TUBERÍA, 
CODO, ... DEP URADORA.

B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 78,19 REX 
2014

16500 2130000
2014000069 13/0002843 24-1-14 TUBO PVC ALUMBR PB. B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 35,16 REX 

2014
2014000753 A/2 3-3-14 IMPRESIÓN DIGITAL LÍNEA 1 ALUMBR PB. 53213874Q-SELFA DOMINGUEZ AGUSTIN 15,73 REX 

2014
17100 2130000

2014000068 13/0002844 24-1-14 MANGUITOS Y DESTORNILLADORESPARQUES Y 
JARDINES. 

B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 13,75 REX 
2014

23100 2130000
23100 2130000

2014000755 A/41 3-3-14 MATRÍCULA MINUSVÁLIDO. 53213874Q-SELFA DOMINGUEZ AGUSTIN 19,36 REX 
2014

23184 2270000
2014000045 3120155456 23-1-14 SERV MENJAR A CASA DIC ‘13. A59376574-SERUNION, S.A.U. 673,85 REX 

2014
2014000573 3120149847 19-2-14 SERV MENJAR A CASA 1-11-13/30-11-13. A59376574-SERUNION, S.A.U. 342,09 REX 

2014
31300 2270000

2014000731 46181-2014-02-
3

26-2-14 AYUDA DOMICILIO, MUESTRAS SANGRE Y 
ANALÍTICAS EJERCICIO 2013 

Q2866001G-CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL 
OLIVA

12.000,00 REX 
2014

32101 2130000
2014000224 OM/010502 31-1-14 MANT ANUAL ASCENSOR C.P. HORT PALAU. B46257390-JOSE ALAPONT BONET, S.L. 1.161,60 REX 

2014
32103 2130000

2014000061 2078 24-1-14 MACETA 1000 GR, PALUSTRE, DESTORNILLADOR.- 
GUARDERÍA. 

B46811758-HERRAMI S.L. 34,00 REX 
2014

2014000063 2077 24-1-14 FLEXÓMETROS Y CORTAVARILLAS.- GUARDERÍA. B46811758-HERRAMI S.L. 39,51 REX 
2014

32103 2210000
2014000070 13/769 24-1-14 2U. B. DRY PACK GUARDERÍA. B96497698-SANICEL SAFOR, S.L. 137,21 REX 

2014
2014000454 68 10-2-14 104 BARRAS PA LLUENT GUARDERÍA CARAGOL. 73900394Z-LLORCA ROIG MARIA MILAGROS 196,34 REX 

2014
33201 2200000
33201 2200000

2014000047 272 23-1-14 PAÍS-REVISTA DECORAC NOV ‘13 BIBLIOTECA 
TAMARIT. 

19981743X-BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL 47,80 REX 
2014

2014000048 273 23-1-14 PAÍS NOV ‘13 BIBLIOTECA L’ENVIC. 19981743X-BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL 44,80 REX 
2014

2014000049 296 23-1-14 PAÍS-REVISTA DECORAC DIC ‘13 BIBLIOTECA 
TAMARIT. 

19981743X-BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL 48,80 REX 
2014

2014000050 297 23-1-14 PAÍS DIC ‘13 BIBLIOTECA L’ENVIC. 19981743X-BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL 48,80 REX 
2014

33400 2050000
2014000494 D13 0211 13-2-14 ALQUILER PIANO MEDIA COLA BLANCO 

CONCIERTO 18-4-13. 
48289528Q-CASANOVA VILA ADAM 592,90 REX 

2014
33400 2269900

2014000211 F13/360 30-1-14 IMÁGENES DIGITALES DE 3 VOLÚMENES 
MEMORIAL DUQUE DE ALBA PREPARADO POR 
GREGORIO MAYANS. 

Q2868012B-REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 387,50 REX 
2014

34100 2210000
2014000101 2,114E+13 27-1-14 LUZ HC NOV ‘13 POLIDEPORTIVO. A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 12.502,92 REX 

2014
42200 2130000

2014000754 A/10 3-3-14 DUPLICADO VADO Nº 441. 53213874Q-SELFA DOMINGUEZ AGUSTIN 33,88 REX 
2014

43200 2130000
2014000062 2079 24-1-14 JGO LLAVES, CEPILLO, LÁPIZ CARPINTERO, 

LLANA INOX.. 
B46811758-HERRAMI S.L. 19,99 REX 

2014
43200 2269900
43200 2269900

2014000071 A/639 24-1-14 CAMPAÑA PUBLICITARIA NOV ‘13. B97228589-MULTIPLICA COMUNICACIO S.L. 181,50 REX 
2014

2014000072 A/640 24-1-14 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIC ‘13. B97228589-MULTIPLICA COMUNICACIO S.L. 181,50 REX 
2014

2014000074 861FP13/1464 24-1-14 PUBLICIDAD: NADAL AL CENTRE HISTÒRIC, 
MERCAT AL CARRER, . .. EL 20-12-13 

A46007126-FEDERICO DOMENECH S.A. 363,00 REX 
2014

2014000075 861FP13/1312 24-1-14 PUBLICIDAD: NADAL AL CENTRE HISTÒRIC, 
MERCAT AL CARRER, . .. EL 21-12-13 

A46007126-FEDERICO DOMENECH S.A. 363,00 REX 
2014

92000 2130000
2014000065 OM/010728 24-1-14 MANT ASCENS DIC ‘13 ALMASSERA. B46257390-JOSE ALAPONT BONET, S.L. 96,80 REX 

2014
92000 2220000

2014000059 4001255592 24-1-14 SERV CORREOS RECAUDAC DIC ‘13. A83052407-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

4.706,22 REX 
2014

2014000060 4001244908 24-1-14 SERV CORREOS DIC ‘13. A83052407-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

2.264,19 REX 
2014

92000 2230000
2014000046 A00133468 23-1-14 SERVS MENSAJEROS DIC ‘13. B46626842-GOZALBEZ Y DIAZ SL 234,93 REX 

2014
92000 2269900

2014000073 861FP13/1120 24-1-14 APROBAC PROV ORDENANZA FIASCAL IMPTO 
VEHÍCULOS TRACC MECÁNICA Y MODIF 
ORDENANZAS IMPTO VALOR TERR Nª URB Y 
FISCAL GEN

A46007126-FEDERICO DOMENECH S.A. 319,44 REX 
2014
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2014000196 217 28-1-14 HONORARS PROCURADOR CONT-AD 2 CONTRA 
JUAN GARCÍA VIVES. CONT-AD 2-389/08 

22649083V-VENTURA UNGO ESPERANZA 329,22 REX 
2014

2014000197 206 28-1-14 HONORS PROCURADOR CONT-AD 2-643/08 
CONTRA FCO CLIMENT SORIA. 

22649083V-VENTURA UNGO ESPERANZA 490,86 REX 
2014

92300 2160000
2014000051 C-52005 23-1-14 HOST OLIVA 22-11-13/22-12-13. A86332913-CLOUD BUILDERS S.A. 72,73 REX 

2014
92300 2160000

2014000054 C-50591 23-1-14 HOST OLIVA 12-11-13/12-12-13 A86332913-CLOUD BUILDERS S.A. 164,58 REX 
2014

2014000056 C-55978 23-1-14 HOST OLIVA 22-12-13/22-1-14. A86332913-CLOUD BUILDERS S.A. 72,73 REX 
2014

2014000058 C-54710 23-1-14 HOST OLIVA 12-12-13/12-1-14. A86332913-CLOUD BUILDERS S.A. 164,58 REX 
2014

92402 2130000
2014000064 OM/010727 24-1-14 MANT ASCENS DIC ‘13 CPC. B46257390-JOSE ALAPONT BONET, S.L. 96,80 REX 

2014
Total 123.979,55

Segon.- Donar compte d’este acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.”

Vist l’informe que consta en l’expedient del Sr. interventor,  emès el  10 de març de 
2014.

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

 Sra.  Morell  Gómez: “Hui  apareix  ací  per  a  l’aprovació  el  reconeixement 
extrajudicial de crèdit 1/2014, per un import total de 123.979 euros. Per explicar un 
poc,  els  qui  no  coneixen  perquè  apareix  aquest  reconeixement  extrajudicial  de 
crèdit, i què és, són factures que han quedat pendents d’aprovació, d’incorporar en el 
pressupost  de  l’exercici  2013.  Per  què  s’han  quedat  les  factures  pendents 
d’aprovació? Hi ha tres raons fonamentals. Una de les raons és perquè en finalitzar 
l’any algunes partides es troben esgotades, no es poden aprovar les factures i no hi 
ha possibilitat de fer una modificació de crèdit, perquè a finals d’any ja no hi ha 
temps suficient per poder iniciar cap modificació de crèdit; una segona raó és que a 
partir del dia 15 del mes de desembre és molt difícil, aquelles factures que arriben a 
l’ajuntament, assegurar que es puguen aprovar en termini, perquè el termini s’acaba 
el 30 de desembre, per això es comunica sempre amb anterioritat, a les empreses i 
als regidors, que les factures han d’entrar en l’ajuntament abans del 15 de desembre, 
perquè si no, no podem garantir que les factures done temps a aprovar-les; i una 
tercera raó són aquelles factures que han tingut entrada en l’exercici 2014, però la 
despesa s’ha produït en l’exercici 2013. Dels 123.000 euros que apareixen de REX, 
40.000  euros  corresponen  a  certificacions  d’obra,  que  van  lligades  a  plans 
provincials, i per tal ja tenen el seu finançament afectat. I si descomptem, realment 
el  que tenim és 83.000 euros,  que és el  que el  pressupost prorrogat de 2014 ha 
d’absorbir  de  les  factures  que  van  quedar  pendents  de  reconéixer  o  aprovar  en 
l’exercici anterior. En aquest moment, i tant el dictamen com l’informe ho diuen, hi 
ha una reserva de crèdit per a totes les factures que apareixen en el REX, i per tant,  
en el  moment que s’aprove el  reconeixement  extrajudicial  de crèdit,  s’aprovaran 
després  les  factures,  i  en  el  termini  més  aviat  possible  intentarem  pagar  als 
proveïdors per evitar un perjudici als proveïdors de la nostra localitat i en caràcter 
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general. Per tant farem un esforç des d’Intervenció, per pagar a la major brevetat 
possible.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Independentment Sra. Morell que vosté ha argumentat per 
què  han quedat  fora,  nosaltres  li  diríem,  en  primer  lloc,  que  per  responsabilitat 
perquè els proveïdors cobren, votarem a favor del REX; però mire, queden vostés 
molt en evidència. Diuen que han liquidat en positiu, 840.856 euros. Fals, perquè no 
s’evidencia la realitat. Vostés han deixat factures al calaix, factures de 2013 com bé 
ha dit, ha argumentat els motius, que no han pagat per dir que liquiden en positiu;  
simplement. És molt bonic dir que liquiden en positiu, i ara, aqueixes factures de 
2013, les porten al 2014, i així van vostés arrossegant un deute; en aquest cas de 
123.259,55 euros. Quan el Partit Popular vam entrar a governar, ens vam torbar el 
mateix que vostés estan acostumats a fer, i per això havíem de fer REX, perquè no 
quadraven pressupostos, no sabien fer-ho. I per la mateixa raó, veient el calaix ple 
de factures que ens vam trobar, i seguint amb els actes de responsabilitat, vam fer un 
pla d’ajust perquè els proveïdors que els havien servit a vostés pogueren cobrar. 
Mire, en referència a aquest tema, vosté fa unes declaracions, que la veritat és que 
són un poc gracioses, quan fa una enumeració de en què han estalviat, i diu s’han 
renegociat diversos contractes, com l’Ecoparc,  amb una rebaixa de 12.000 euros; 
serà perquè en lloc de dos treballadors ara n’hi ha un només; el contracte de neteja 
viària, amb una neteja de 65.000 euros, però això el poble està que fa vergonya de 
brutícia;  si  li  sembla,  continua  estalviant  més  en  neteja  fins  que  ens  ofegue  la 
porqueria.  Però mire,  en allò que vertaderament  hauria d’estalviar  és en aqueixa 
despesa tan curiosa que diu ací en les factures que han quedat en el REX; i és curiós, 
lloguer  piano  de  cua  blanc,  per  al  concert  del  18  d’abril.  I  quan  en  les  seues 
declaracions  diu que aquesta  liquidació  positiva reflecteix que els  ingressos dels 
exercicis anteriors han sigut suficients per fer front a les despeses pressupostàries, si 
aqueixes  paraules  seues  són certes,  Sra.  Morell,  per  què  han portat  endavant  el 
cadastràs, que ha ofegat els nostres ciutadans o va a ofegar-los; aqueixa seria la 
pregunta. Però el que podem deduir ràpidament, sense aprofundir, és per què tenen 
gana  de  gastar  més  a  costa  de  qui  siga  i  com  siga.  També  diu  en  les  seues 
declaracions, aquesta legislatura no es recordarà per grans obres o monuments; no, 
Sra. Morell, li ho puc assegurar; és recordarà pel cadastràs, per la revisió general del 
cadastre.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo supose que tot l’argument que ha fet la portaveu del Partit 
Popular  és  una  recalfada  perquè com ha  eixit  una  liquidació  tan  positiva,  i  uns 
números tan positius, alguna cosa ha de dir, perquè no té fonament, ni jurídic, ni 
absolutament res; per crear polèmica. Si han mirat bé la relació de factures, hi ha 
dos tipologies de factures,  les que apareixen amb VF i les que apareixen com a 
REX. Totes les que apareixen com a REX 14 significa que han entrat en 2014; per 
exemple, perquè ha tingut entrada; totes les factures de llum arriben en 2014, però el 
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concepte és de l’any anterior, per tant no és cap factura al calaix, ni cap cosa que 
s’haja  d’amagar.  De  factures  VF,  que  són  aquelles  que  s’han  quedat  pendents 
d’aprovar, però sí que han tingut entrada en 2014, només estem parlant de 22.000 
euros.  El  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  és  de  20.245.000  euros;  si  no 
s’aproven  22.000  euros  dels  20.245.000  euros,  és  un  gran  èxit.  Que  no  hi  ha 
problema a absorbir-lo en aquest pressupost de 2014, perquè la liquidació ha sigut 
positiva, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals superior a un milió 
d’euros.  Per  tant  és  intentar  buscar  polèmica  d’una  cosa  que  no  existeix.  Que 
l’Ajuntament d’Oliva està molt sanejat, amb un nivell d’endeutament del 55%, per 
davall del 75% que és el que marca la llei. I jo crec, és veritat, i ho he anunciat, que 
no farem obres de gran calibre, ni farem grans monuments, però en època de crisi, 
quan no hi ha no es gasta; però almenys eixirem d’aquesta crisi amb un ajuntament 
sostenible  amb una capacitat  econòmica  que garantesca  el  present  i  el  futur  del 
nostre ajuntament i de la nostra ciutat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sra. Morell, jo no vull crear polèmica; jo simplement 
llig els números, les factures, i interprete; i la interpretació és molt clara. Si vosté 
haguera pagat tot el que li tocava pagar, si haguera fet les partides com tocava fer, 
no  per  quadrar-les  en  un  pressupost,  com calia,  aleshores,  ni  hauria  liquidat  en 
positiu, ni hauria hagut de fer un REX; si és que automàticament ho fa tot tal qual. 
Automàticament  liquida  en  positiu  i  fa  un  REX.  És  alguna  cosa  totalment 
contradictòria. I li torne a dir, i fent referència a les paraules que acaba de dir vosté; 
quan no hi ha, no se’n gasta; per suposat. Li torne a repetir; clama, piano de cua 
blanc.”

 Sra. Morell Gómez: “Només per acabar. Jo no insistiré perquè els números són tan 
clars que no cal insistir. Qui sap llegir una liquidació, sap que si liquides amb més 
de 85 euros, i liquides amb més d’un milió d’euros de romanents de tresoreria per a 
despeses generals, en positiu, vol dir que l’ajuntament té solvència; per què? Per 
totes i cadascuna de les gestions que s’han fet.  No repetiré per quines causes es 
poden quedar factures fora, que ja ho he dit. Jo crec que allò important és que una 
vegada s’ha detectat el REX, les factures que s’han quedat pendents, allò important 
és aprovar-lo en el menor temps possible, i pagar-les; perquè la solvència d’aquest 
ajuntament ja està garantida, amb la liquidació i els números, i no cal que ho diga jo, 
perquè  jo  dic  que  la  realitat,  els  números  i  els  informes  que  apareixen,  aquest 
ajuntament compleix tots els paràmetres que ens marca la llei.”

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

Primer.- Aprovar la proposta d’acord transcrita en el dictamen precedentment.

Pàgina: 21



Segon.- Donar  compte  d’aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció  i  Tresoreria 
Municipals.

VUITÉ.  DICTAMEN CI SOBRE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS 
MUNICIPAL I CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE 
L’ICIO.

Es dóna  compte  del  dictamen  emès  per  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  Bens 
Municipals, de data 14 de març de 2014, que es del següent tenor literal:

“PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA

ASSUMPTE:  DECLARACIÓ  D’ESPECIAL  INTERÉS  MUNICIPAL  I  CONCESSIÓ 
BONIFICACIÓ  95%  DE  LA  QUOTA  DE  L’IMPOST  DE  CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES A LA SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE LA CLARABOIA

El  17  d’octubre  del  2013  la  directora  general  de  recursos  econòmics  de  la  Generalitat  
Valenciana va presentar escrit en este Ajuntament sol·licitant la llicència municipal d’obres per  
a la substitució de coberta de la claraboia del centre de salut, així mateix sol·licita la declaració  
d’obra  d’especial  interés  municipal  i  la  corresponent  bonificació  en  l’Impost  sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres.

Esta obra es considera que ha de ser declarada d’especial interés social per correspondre a obres  
de millora o reparació de les instal·lacions del centre de salut Jaume Roig de la nostra localitat,  
l’activitat de servici sanitari del qual justifica la seua rellevància o interés social.

Tenint  en  compte  que  a  vegades  anteriors,  com és  el  cas  de  la  construcció  del  Centre  de 
Participació Ciutadana, ja es va concedir una bonificació del 95 % sobre el mateix impost, i en 
el  mateix  criteri  de  rellevància  o  d’interés  social,  és  raonable  reconéixer  la  petició  de  la  
directora general  de recursos econòmics  de la Generalitat  Valenciana, quedant justificada la  
rellevància social i per tant la possible aplicació de la bonificació màxima del 95%.

Vist l’informe favorable del Sr. Interventor.

La  Comissió  d’Hisenda,  per  UNANIMITAT  dels  seus  membres  DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar la declaració d’obra d’especial interés municipal per raons d’interés social 
de la substitució de coberta de la claraboia del centre de salut Jaume Roig d’aquesta localitat i la  
concessió d’una bonificació sobre la quota del impost del 95% en el impost de construccions,  
instal·lacions i obres.

SEGON.- Donar  trasllat  del  present  acord  a  la  Conselleria  de  Sanitat,  i  als  departaments  
d’Intervenció i de Tresoreria.”
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Vist l’informe que consta en l’expedient del Sr. Interventor, emés l’11 de març de 2014.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria parlar del vot del Partit Popular, que votarem 
no. I és molt clar. S’ha de trencar amb precedents administratius; i més en l’època 
que estem travessant. Si en l’època que es va fer el CPC es va aplicar la bonificació, 
ara és el moment que donar-ho a uns és llevar-ho a uns altres, i sempre als mateixos, 
als ciutadans. Per tant, per responsabilitat, per responsabilitat, per coherència, com 
vam fer en el cànon de més de 50 milions de les antigues pessetes que el Sr. Canet 
va regalar a ACUAMED, llevant-lo als nostres ciutadans, votarem que no. I a més 
volem dir que tant que es parla, o que parlen vostés, del deute històric, del milió sis-
cents mil  euros que ens deu la conselleria,  els  podrien vostés haver dit  que se’l 
cobraren d’ahí; perquè jo sóc la primera que vull que es reclame que aqueix deute 
torne.”

 Sra.  Morell  Gómez: “En  la  Comissió  d’Hisenda  es  va  elevar  el  dictamen  per 
unanimitat, perquè semblava que tots ho teníem clar en la Comissió d’Hisenda, però 
sembla que ara hi ha un canvi. Tant de bo aqueixa mateixa passió per reivindicar les 
coses, la portaveu la tinguera per reclamar que ens tornaren el milió sis-cents mil 
euros que ens deu la Generalitat, a través de les diferents conselleries i agències de 
la Generalitat. Jo em donaria per satisfeta que ens pagaren l’1.6, perquè si no ens 
paguen totes les subvencions que ens donen, per suposat encara que no li haguérem 
reconegut l’ICIO, per suposat tampoc ens l’haurien pagat. Independentment d’això, 
jo  crec  que  l’obra  que  ve  ací  és  un  canvi  de  la  claraboia,  la  substitució  de  la 
claraboia d’un centre de salut; del Centre de Salut Jaume Roig; és una qüestió de 
primera  necessitat;  és  un  centre  de  salut  i  per  tant  ningú  està  beneficiant-se 
absolutament de res; si algú se’n beneficia és el ciutadà de la nostra localitat, que tot 
el dia, o tots els dies o quan tenen necessitat, visiten el centre de salut. Per tant, és 
una  qüestió  de  primera  necessitat,  i  en  temes  de  sanitat  no  lluitarem en  aqueix 
aspecte, perquè considerem que és una qüestió en què l’interés social queda ja molt 
declarat, i molt evident; ningú trau cap aprofitament sinó que som administracions 
que treballem pel benefici del poble, i per tant com a ajuntament crec que la cosa 
està clara, i des d’Hisenda, atorgar-li aqueixa qualificació d’interés general i per tant 
aqueixa bonificació en l’impost de construccions.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És vosté molt més benèvola que jo amb la conselleria, i 
això que és popular. Li ho dic. Jo reclame el deute, jo vull que vinga ací i als meus 
ciutadans.  Però mire,  el  centre  de salut està  clar  que és d’interés  social;  però si 
l’autopista fera obres, que també és d’interés social, perquè també la utilitze tots els 
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ciutadans, seria tan benèvola amb ells? Jo també li demanaria i li  reclamaria,  no 
lloguen pianos de cua blancs, per favor.”

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), i amb 7 vots en contra (7  del  
Grup Partit Popular) , ACORDA:

Primer.- Aprovar la declaració d’obra d’especial interès municipal per raons d’interès 
social  de  la  substitució  de  coberta  de  la  claraboia  del  centre  de  salut  Jaume  Roig 
d’aquesta localitat i la concessió d’una bonificació sobre la quota del impost del 95% en 
el impost de construccions, instal·lacions i obres.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Sanitat, i als departaments 
d’Intervenció i de Tresoreria.

NOVÉ.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, SOBRE EL 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

Es dóna compte de la moció presentada de tots els grups  polítics municipals,   que és 
del següent tenor literal:

“Salvador  Fuster  Mestre,  Alcalde-President  de  l’Ajuntament  d’Oliva;  Mª  Consuelo  Escrivá 
Herraiz,  portaveu  del  Grup  Municipal  PP;  Ana  Maria  Morell  Gómez,  portaveu  del  Grup 
Municipal  PSPV-PSOE;  David  González  Martínez,  portaveu  del  Grup  Municipal  Bloc-
Compromis; Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Municipal Proyecto Oliva; i José Salazar  
Cuadrado, portaveu del Grup Municipal Gent d’Oliva, en el seu nom i representació, a l’empara  
del que disposa l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de 
les Entitats Locals, d’acord amb l’article 97.3 del mateix reglament, i després la reunió portada  
a terme a la Junta de Porta veus el passat 26 de mar", eleva al Plenari, en substitució de la moció  
registrada el 6 de març, la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que al desembre de 1977 l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptarà la resolució  
de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una  
multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l’home en tots els  
àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemoren eixe dia, la lluitar pels drets de les dones i  
reivindicant la igualtat entre homes i dones. També la Convenció sobre Eliminació de Totes les 
Formes de Discriminació contra la Dona, de 18 de desembre de 1979, en vigor des del 3 de 
Setembre de 1981, adopta mesures amb la finalitat de contribuir a l’establiment de la Igualtat 
Real entre Dones i Homes al mateix temps que atorga legitimitat a les accions positives per a  
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superar  la  discriminació  de  les  Dones,  permet  als  Estats  establir  mesures  legislatives  que 
tinguen com a finalitat aconseguir la igualtat real.

La Constitució espanyola, inclou en l’article 14 el dret a la igualtat i a la no discriminació per 
raó de sexe. Sent en l’article 9.2 on s’ específica l’obligació dels poders públics de promoure les 
condicions perquè la igualtat  siga real  i  efectiva.  La Llei  Orgànica 3/2007 per a la igualtat  
efectiva de dones  i  homes,  aprovada el  22  de  març,  es  publica  per  a  donar  resposta  a  les 
manifestacions  de  violència  de  gènere,  discriminació  salarial,  major  desocupació  femenina,  
escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica,  
així  com  problemes  de  conciliació  entre  la  vida  personal,  laboral  i  familiar.  D’ací  la  
consideració  de  la  dimensió  transversal  de  la  igualtat,  senyal  d’identitat  del  modern  dret  
antidiscriminatori, com a principi fonamental.

En la nostra Comunitat,  la Llei 9/2003 de 2 d’abril  , de la Generalitat  Valenciana, per a la  
igualtat entre Dones i homes, estableix que els àmbit s que requereixen actuacions i mesures per 
a  eradicar  la  discriminació  són  múltiples,  tant  en  l’àmbit  laboral,  com en  l’àmbit  social  i 
requereixen  una  especial  atenció  .  Les  Corporacions  Locals  com  a  Administracions  més  
pròximes al ciutadà, exerceixen d’agent dinamitzador per a promoure una societat clarament 
igualitària, impulsant accions concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i 
a la potenciació de polítiques actives d’igualtat en tots els àmbits socials.

Fins  al  moment  s’han  donat  passos  de  gegant  per  a  la  consecució  de  l’objecte  d’esta 
reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat  
en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els 
homes per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser  
dona. També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones mates de la violència de  
gènere. Per tot allò que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER: Continuar al municipi d’ Oliva amb la commemoració del 8 de març com a Dia 
Internacional de la Dona.

SEGON: El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a  
través de la Institució que representem, començant per la total incorporació de la dona en els  
càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les 
nostres organitzacions.

TERCER: Considerem que el dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància, sent esta  
l’única  forma  d’aconseguir  que  en  un  futur  els  homes  i  dones  convisquen  d’una  manera 
igualitària i solidaria, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l’escola a través  
de tot el nostre sistema educatiu.

QUART: És imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació 
en el món laboral a través de mesures positives des de totes les Institucions, com són els Plans  
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d’Igualtat i en particular aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre homes i  
dones.

QUINT: L’Ajuntament d’Oliva es compromet a realitzar el màxim esforç per a contribuir
al desenrotllament d’una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i programes que ens  
conduïsquen a l’enfortiment d’una societat igualitària i sense discriminacions.”

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

 Sra.  Escrivá Herraiz:  “Desitjaríem que arribe el  moment  en què  no hàgem de 
portar, com fem any rere any, aquesta moció del dia de la Dona treballadora; que el 
que va passar amb aquelles dones passe a formar part de la història, com moltes 
altres coses; i que ací es reconega el treball de tots, que deixem de celebrar el dia de 
la Dona treballadora i puguem celebrar que hi ha treball per a tots; i que els nostre 
joves, homes i pares, no hagen d’anar-se’n a l’estranger per poder obtindre el seu 
primer treball o poder mantindre les seues famílies.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Jo  crec  que  la  moció  incorpora  pràcticament  totes  les 
inquietuds que des dels diversos grups polítics hem tingut, i els recolzament que 
tenim. Jo només volia fer una reflexió, una matisació, perquè cada vegada que arriba 
el vuit de març, entre amics, companys i algunes persones ens ix el debat de per què 
les dones, ja que reivindiquem la igualtat, hem de tindre un dia especial, el dia de la 
Dona; i si reivindiquem la igualtat, els homes no el tenen. Aleshores, sempre se’m 
planteja  la  pregunta,  i  m’agradaria  matisar  per  què  es  commemora  el  dia 
internacional de la Dona. No és una commemoració de la Dona per la seua aptitud o 
per la seua condició sexual de dona, no és això el que es commemora, sinó tota la 
lluita i revindicació que han fet les dones per aconseguir el seu lloc, des del punt de 
vista laboral, social i polític; és una lluita perquè tots els valors o tots els drets que 
hem  adquirit  les  dones  han  sigut  per  una  lluita  dels  moviments  laboralistes 
feministes, que han tingut històricament; perquè fins el moment que la dona, a partir 
de la revolució, es va plantar i va dir que volia la igualtat, estic convençuda que no 
s’hauria aconseguit si aqueixes dones amb noms concrets o els moviments o dones 
en general no hagueren reivindicat i no s’hagueren alçat a la lluita, estic convençuda 
que en aquest moment no hauríem tingut l’espai que tenim.  M’agradaria  matisar 
també  que  un  clar  exemple  d’aqueixa  situació  és  vore la  corporació  polític  que 
tenim ací, la municipal d’ara, entre 40 o 50 per cent som dones, i jo crec que és un 
clar exemple que tenim el nostre lloc polític, i sobretot, com a portaveu del meu 
grup municipal  m’agradaria  dir  que  som dels  sis  membres,  quadre  dones  i  dos 
homes, és una cosa de la qual jo em sent molt orgullosa, que ací, per una vegada 
estem en majoria. I per finalitzar m’agradaria dir que ha hagut un avançament social 
molt important, perquè igual que he dit que en `poques històriques la lluita era dels 
moviments  feministes  i  de les  dones,  hi  ha un canvi  social  perquè és una lluita 
genèrica, d’homes i dones, i de diverses generacions, els xiquets en l’educació, els 
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adolescents, la gent majors; i jo crec que és positiu, que ja no és una qüestió de 
sexes, ni de religió, ni de res, sinó que és una qüestió i reivindicació social.”

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

Primer.- Continuar al municipi d’ Oliva amb la commemoració del 8 de març com a 
Dia Internacional de la Dona.

Segon.- El  compromís  de  tots  i  totes  en  el  treball  comú  per  a  evitar  tot  tipus  de 
desigualtat a través de la Institució que representem, començant per la total incorporació 
de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació 
conjunta des de dins de les nostres organitzacions.

Tercer.- Considerem que el dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància, sent 
esta l’única forma d’aconseguir que en un futur els homes i dones convisquen d’una 
manera igualitària i solidaria, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en 
l’escola a través de tot el nostre sistema educatiu.

Quart.- És  imprescindible  que  la  dona  compte  amb  tots  els  mitjans  per  a  la  seua 
consolidació  en  el  món  laboral  a  través  de  mesures  positives  des  de  totes  les 
Institucions,  com  són  els  Plans  d’Igualtat  i  en  particular  aconseguir  una  major 
conciliació amb la vida familiar entre homes i dones.

Quint.- L’Ajuntament  d’Oliva  es  compromet  a  realitzar  el  màxim  esforç  per  a 
contribuir  al  desenrotllament  d’una  forma  pròxima  i  quotidiana,  de  tots  els  plans  i 
programes  que  ens  conduïsquen  a  l’enfortiment  d’una  societat  igualitària  i  sense 
discriminacions.

DESÉ.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013.

Es dóna  compte  del  dictamen  emès  per  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  Bens 
Municipals, de data 14 de març de 2014, que es del següent tenor literal:

“DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

Per Decret núm. 678/14 de l’Alcalde del dia 28 de Febrer del 2014 es va aprovar la Liquidació  
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2013.

Per a complir a allò que s’ha exigit en l’art. 193.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  ES 
PROPOSA:
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PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’economia i hisenda del Decret 
678/14 de l’Alcalde pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de 
l’exercici 2013, de la que resulta un Resultat Pressupostari de 850.846,73.-€, un Romanent de 
Tresoreria Total de 8.344.443,65.-€ i un Romanent de Tresoreria per a gastos generals POSITIU 
d’1.078.776,30.-€.

DECRET

Vist l’expedient que s’instrueix per a la Liquidació del Pressupost Municipal per a l’exercici de  
2013.

Vistos  els  estats  comptables  continguts  en  l’expedient  i,  especialment,  les  liquidacions  del 
Pressupost  de  Despeses  i  Ingressos,  Resultat  Pressupostari  i  Romanent  de  Tresoreria  de 
l’Exercici 2013, que presenten el següent detall:

Components Import 2013 Import 2012

(+) 1. Fons líquids 3.819.471,75 4.038.874,30
(+) 2. Drets pendents de cobrament 6.907.943,56 7.007.113,91
(+) Pressupost corrent 1.715.966,37 2.272.807,17
(+) Pressupost tancat 5.547.391,45 5.025.335,91
(+) Operacions no pressupostàries 279.563,00 83.894,51
(-) cobraments realitzats pendents aplic. definitiva 634.977,26 374.923,68

3 (-) Obligacions pendents de pagament 2.382.971,66 2.267.341,33
(+) Pressupost corrent 1.658.101,28 1.326175,77
(+) Pressupost tancat 303.691,95 304.199,26
(+) Operacions no pressupostàries 751.204,74 666.992,61
(-) cobraments realitzats pendents aplic. definitiva 30.026,31 30.026,31
(+) Romanent de Tresoreria total 8.344.443,65 8.778.646,88
(-) Saldos de dubtós cobrament 2.295.769,89 1.927.526,12
Excés de finançament afectat 4.969.897,46 5.616.079,02

Romanent de Tresoreria per a despeses generals 1.078.776,30 1.235.041,74

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 191 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

RESOLC
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de 2013 
tal i com consta a l’expedient de la Liquidació d’on resulta un Resultat Pressupostari Ajustat 
positiu de 850.846,73.-€, un Romanent de Tresoreria total 8.344.443,65.-€ i un Romanent de 
Tresoreria per despeses generals positiu de 1.078.776,30.-€

SEGON.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament Ple en la primera sessió que es realitze.”

La corporació  queda  assabentada  del  contingut  i  abast  de  l’assumpte  transcrit,  i  es 
produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
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 Sra.  Morell  Gómez: “Intentaré  explicar  un  poc  les  quanties,  els  números  que 
apareixen  en  la  liquidació.  Com  ja  s’ha  dit,  l’Ajuntament  d’Oliva  ha  liquidat 
l’exercici 2013 amb un resultat pressupostari positiu, de 850.846,73 euros. Aqueixa 
xifra, quina informació ens dóna? La informació que ens dóna és en quina mesura 
els drets reconeguts, o ingressos que ha tingut l’Ajuntament d’Oliva en l’exercici 
2013 han sigut suficients per fer front a les despeses, o obligacions reconegudes, en 
l’exercici 2013. Del que es resumeix que hem tingut de drets reconeguts 850.000 
euros  més  que  obligacions  o  despeses.  Després  apareix  una  altra  xifra  molt 
significativa, que és el romanent de tresoreria per a despeses generals; i diu que és 
superior a un milió d’euros; quina informació ens dóna aquest paràmetre? No és 
com en el paràmetre anterior, que només parla de l’exercici pressupostari 2013; el 
romanent  de  tresoreria  té  en  compte  exercicis  anteriors,  i  va  molt  lligat  a  la 
solvència  que  pot  tindre  un  ajuntament.  Com  és  trau?  Si  jo  cobrara  com  a 
ajuntament tot el que he de cobrar, i pagara tot el que dec, més els diners que tinc en 
el  banc,  després  de  llevar  els  diners  del  dubtós  cobrament,  com  està  el  meu 
ajuntament;  tinc  solvència?  Tinc  superàvit  o  no?  Efectivament,  l’Ajuntament 
d’Oliva, després de l’exercici 2013 té un superàvit superior a un milió d’euros. La 
liquidació,  per recordar,  de 2012 també es va liquidar en positiu,  tant el  resultat 
pressupostari,  com el romanent de tresoreria; però ja ho vam comentar en aquell 
moment,  que eixia positiu perquè s’havia desvirtuat la liquidació,  perquè havíem 
tingut una injecció de 2,6 milions d’euros a través del pla de pagament a proveïdors, 
i la paga extra dels funcionaris, que tampoc s’havia fet, que feia que tinguérem un 
estalvi de mig milió d’euros. Per tant, encara que fóra positiva, no era una liquidació 
molt real, perquè s’havien inflat un poc les xifres d’aquell exercici. En aquest cas, 
l’exercici 2013, la liquidació ja no té cap paràmetre que produesca una desvirtuació, 
que desvirtue les xifres; la liquidació és real, la liquidació és positiva, i tot això s’ha 
aconseguit per dues qüestions importants,  complir amb les previsions d’ingressos 
que s’havia previst en el pressupost en presentar-lo, ja ho vaig comentar quan es va 
presentar i es va aprovar en l’ajuntament,  anàvem a fer una previsió d’ingressos 
molt prudent, molt real, i estudiant les tendències de les baixades d’impostos que 
s’havien produït perquè la gent, a causa de la situació econòmica, li costa molt fer 
front als ingressos, encara que sí que hem tingut 800.000 euros més d’ingressos del 
que havíem previst. S’ha millorat molt el sistema, l’eficiència en la recaptació, s’han 
triplicat  els  fraccionaments  al  ciutadà  perquè  encara  que  siga  a  poc  a  poc  el 
contribuent puga fer front als seus impostos; i entre aqueixes i moltes coses han fet 
que s’haja pogut complir el pressupost, o la previsió, d’ingressos. En el cas de les 
despeses també ha sigut igual; vam ser molt prudents a l’hora de fer la previsió de la 
despesa, s’ha contingut moltíssim, de no fer un excés de despesa en cadascuna de les 
partides; s’han renegociat contractes, encara que sembla que no ha agradat, havíem 
donat  algunes  xifres  i  no  ha  agradat  que  nosaltres  ho  anunciàrem;  i  han  sigut 
moltíssims els esforços per a obtindre una liquidació positiva. Sí que vull deixar clar 
que quan parlem de liquidació positiva, si algú es planteja què passarà amb el milió 
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d’euros,  si  el  podem  destinar  a  inversions,  si  podem  usar  per  millorar 
infraestructures, si podem comprar totes aquelles necessitat que tenim de mobiliari, 
o de les necessitats que tenim com a ajuntament i per al nostre poble, vull dir que 
no; que el govern central ens ha prohibit als ajuntaments gastar-nos el romanent de 
tresoreria i el que diu és que ho paguem i amortitzem anticipadament a les entitats 
bancàries.  Vull  recordar  que  l’Ajuntament  d’Oliva  és  un  ajuntament  molt 
complidor, té un endeutament d’un 55%, hem liquidat en positiu, hem complit i hem 
fet tots els esforços per tindre una economia sostenible; i encara així, el romanent de 
tresoreria que a la fi és una feina que ha fet aquest ajuntament, el govern ens obliga 
a destinar-lo a amortitzar anticipadament els deutes bancaris. Per tant, vull felicitar a 
tots  els  organismes,  regidors,  absolutament  a  tots,  perquè  hem  pogut  contindre 
aquestes xifres gràcies a l’esforç de tots.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que les xifres són tan clares i tan eloqüents, que jo 
crec que la discussió no té cap sentit.  Aquell que no vol vore la realitat,  o bé és 
perquè no la vol vore perquè sí, per sistema, o perquè està cec; perquè en realitat les 
xifres canten, i davant les xifres, que són totalment incontestables, la veritat és que 
no hi ha més que acceptar aqueixa realitat; la mateixa que nosaltres vam acceptar 
votant a favor del pressupost, que ja vam dir que era un pressupost molt equilibrat, 
realista,  i  que  s’ajustava  a  la  situació  econòmica  actual,  de  crisi.  No  ens  vam 
equivocar  recolzant  aqueix  pressupost;  de  tal  forma  que  a  més  deia  que era  un 
document tècnicament  quasi perfecte,  que enriquit  amb les pinzellades polítiques 
que s’ajustaven a la realitat i a la situació social i econòmica de la nostra ciutat en 
aquest moment de crisi; i efectivament, així ha sigut. També deia que en ell es veia 
reflectida la voluntat dels responsables d’àrea o delegats de cada delegació, i per 
tant,  tenint  en compte la situació,  com he dit,  la situació real,  perquè a tots  ens 
agradaria més diners en les partides, però ens vam ajustar a la situació i per tant 
assumíem la possibilitat; i des d’una possibilitat com he dit totalment realista, i no 
fictícia, ni fora de lloc. Per tant, la veritat és que el resultat ha sigut més que evident, 
ha sigut positiu, com ja s’ha dit ací i tot s sabem; les xifres són realistes, i són les 
que  són,  perquè  així  es  demostra.  I  per  tant  només  hem  de  felicitar  a  tots 
responsables d’àrea, tots els delegats, els regidors delegats, que gràcies a la seua 
gestió  ha sigut  possible  aquesta  liquidació,  i  per  suposat,  també  el  Departament 
d’Intervenció-Tresoreria  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  per  haver  elaborat  aqueixa 
pressupost, la part tècnica, com no podia ser d’altra forma ha anat a càrrec seu, i 
com no a la regidora d’Hisenda, per haver coordinat la voluntat de tots els regidors, 
que s’ha plasmat en un document, que és el del pressupost de 2013, que la veritat és  
que demostren que efectivament s’ha portat a cap durant l’exercici 2013 una bona 
gestió, i que han sigut capaços de tancar amb un romanent de tresoreria en positiu. 
Per tant, crec que les xifres són totalment incontestables, i com he dit, val més el que 
és una xifra que no les mil paraules que es puguen dir al vent.”
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 Sr.  González  Martínez: “Com  ja  s’ha  dit  ací,  les  dades  de  la  liquidació  del 
pressupost municipal de 2013 confirmen la recuperació i la dinàmica positiva dels 
comptes municipals; la qual cosa, nosaltres, des de Bloc-Compromís, considerem 
que és una cosa important, i per tant ho valorem positivament. Tal com reflecteix 
l’informe,  hi  ha dos  indicadors  principals  a  l’hora de presentar  la  liquidació  del 
pressupost de 2013; per un costat està el resultat pressupostari, que és la diferència 
entre els drets reconeguts, és a dir les entrades suposades de diners, de líquid, i les 
obligacions  reconegudes,  que  són  precisament  les  eixides;  aquest  resultat 
pressupostari és de 172.000 euros, que després dels ajustos dóna aqueixa xifra de 
850.846 euros. Però, amb aquesta xifra hem d’anar en compte, tal com especifiquen 
els informes que tenim, ja que ni tots els drets reconeguts vol dir que generaran 
entrades,  ni  tots  les  obligacions  reconegudes  vol  dir  necessàriament  generaran 
eixides,  com  a  mínim  a  curt  termini.  És  per  això  que  tots  els  interventors, 
l’interventor  d’ara,  l’interventor  anterior,  sempre  han  dit,  i  ho  han  reflectit  en 
l’informe, que estem parlant de magnituds informatives; que ens hem de quedar, 
més  que  en  la  xifra,  en  el  fet  que  hi  ha  més  drets  reconeguts  que  obligacions 
reconegudes en 2013, en el període de 2013. Tenim una altra dada, que és una dada 
més real, que també s’ha dit ací, que és el romanent de tresoreria, que és diguem-ne 
una xifra que després dels ajustos que marca la llei, s’ha quedat en 1.078.000 euros, 
i és una xifra que el que ens diu és que si a data de hui, l’ajuntament pagara tots els 
deutes que té, i cobrara tot el que ha de cobrar, en caixa tindríem 1.078.000 euros, 
que com s’ha dit ací se li hauria de restar el REX carregat, com a mínim les factures  
de 2013 que no han tingut cabuda en 2013. És a dir, un milió d’euros, per dir-ho en 
termes clars, de superàvit. Liquidar un pressupost, el de 2013, amb superàvit, un any 
més, perquè el de 2012 també es va liquidar amb superàvit, com a mínim ha estat 
gràcies a una planificació correcta, i prudent, pel que fa a la planificació d’ingressos 
i  despeses,  i  això  és  important  recordar-ho,  perquè  en el  moment  en què  es  va 
aprovar el pressupost en el Ple, per part de l’oposició es van utilitzar termes com 
patètic,  es  va  assegurar  que  seria  un  desastre;  i  jo  crec  que  la  liquidació  del 
pressupost ha reflectit que no ha estat així, i que hi havia una planificació prudent, i 
una  planificació  correcta.  I  sobretot,  s’ha  dit  ací,  ha  estat  gràcies  a  una  gestió 
eficient i responsable del pressupost per part de tots i cadascun dels regidors de les 
diferents àrees al seu càrrec, que són en definitiva els qui gestionen el pressupost. En 
aquest punt, com a alcalde que vaig estar en 2013, vaig ser testimoni del gran esforç 
i del bon fer que tots, insistesc, i cadascun dels regidors delegats van fer; que no 
només  es  van limitar  a  no passar-se’n en termes  generals  en les seues  àrees  de 
gestió, sinó que a més van tindre un paper molt  actiu, millorant l’eficiència dels 
serveis,  renegociant  contractes  a  la  baixa,  i  buscant  finançament  d’altres 
administracions. Pel que fa als regidors, i a les regidores del Grup Bloc-Compromís,  
a més de procurar no estirar més el braç que la mànega, en termes generals, en 2013 
també hem dut a terme gestions per millorar l’eficiència i l’estalvi, amb la rebaixa 
del cost de la neteja de platges, de les assegurances municipals, del manteniment 
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d’ascensors, de fotocopiadores i impressores, amb el nou contracte de l’ORA, amb 
un cànon de 20.000 euros, d’entre altres; i a més hem lluitat i hem estat fent gestions 
per tal d’aconseguir fiançament extern i subvencions, que no sempre, subvencions 
que  en  concedir-se  haurien  pogut  incrementar  el  sostre  de  despesa  de  les 
delegacions,  però  no  sempre  ha  sigut  així,  per  tal  de  millorar  la  Tresoreria 
municipal. També vull deixar clar ací, s’ha de tindre en compte, que 2013 no ha 
sigut un any fàcil, per això els números de superàvit són importants, perquè s’ha 
hagut de fer front al retorn d’1,2 milions d’euros en líquid, i al pagament de 455.000 
euros en líquid,  a conseqüència de dos sentències;  això lògicament  ha afectat  la 
Tresoreria municipal. I també es van destinar en 2013 647.000 euros, que al remat 
han sigut pràcticament el deu per cent de tota la despesa corrent, al pagament de 
l’actualització de preus de la recollida de fem; aqueixos diners haurien vingut molt 
bé a les partides dels diferents regidors delegats. Però si considerem des del Bloc-
Compromís que a algú hem de donar les gràcies és, sobretot, al conjunt de ciutadans 
i ciutadanes d’Oliva, que entre tots estem fent possible, el dia a dia, i estem fent 
possible aquesta recuperació, prescindint de determinats serveis, o dels que podríem 
tindre, i fent front a les nostres obligacions majoritàriament. I per finalitzar, també 
s’ha dit ací,  és importat  saber d’on venim, és important saber on estem, i convé 
saber cap a on anem; amb els diners de superàvit, què anem a fer? Anem a utilitzar 
aqueixos diners per millorar els serveis municipals? Anem a utilitzar els diners per 
ajudar els més desfavorits, per a generar ocupació? Ens els quedem per si de cas? 
Doncs no. com s’ha dit ací, a conseqüència duna llei, l’article 32 en concret de la 
Llei  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  que  es  va  aprovar  a 
conseqüència, totes aquestes lleis, convé recordar-ho, vénen a conseqüència de la 
reforma exprés de la Constitució, de l’article 135, pactat, de pressa i a corre-cuita 
entre  el  PP  i  el  Partit  Socialista  a  l’estat,  doncs  tenim una  llei  que  ens  limita 
moltíssim; i  el  superàvit  estem obligats a destinar-lo, en termes de comptabilitat 
nacional, necessàriament a amortitzar deute per sobre dels compromisos que tenim 
ja amb els bancs. És a dir, a banda de complir  amb els compromisos que tenim 
establerts, hem de destinar aqueixos diners, en aquest cas el romanent de tresoreria, 
que és inferior al d’estabilitat  pressupostària, el milió d’euros, l’hem de destinar, 
precís, a pagar i amortitzar més deute del que estem obligats als bancs; i si no, com 
diu  l’informe  de  l’interventor,  és  una  falta  molt  greu.  Per  tant,  conseqüència, 
perdrem liquiditat, perjudici dels proveïdors, augmenta la possibilitat que tanquem 
2014 amb un romanent de tresoreria negatiu, no dic que siga segur, però augmenta 
la probabilitat. I el més absurd de tot, si volem fer inversions, per valor de 500.000 
euros,  com diu el  pla  d’ajust  per  a inversions  bàsiques,  com comprar  cotxes  de 
policia  i  ferramentes  bàsiques  per  a  la  brigada  d’obres  i  serveis,  per  exemple, 
haurem de tornar aqueix milió d’euros i després emprar 500.000 euros als bancs, 
pagant els interessos corresponents.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo seré molt breu. No me’n passaré del temps en aquest 
punt, almenys. Mire, pense que ja ha quedat prou clar que vostés han liquidat en 
positiu a costa que no apareguen el compliment de totes les sentències, ni solventat 
problemes tan importants com el d’Aigua Blanca IV. Ahí liquiden en positiu, Les 
factures que han quedat fora, les mateixes que han vingut ara a aquest REX. Si la 
liquidació fóra real i no una bandera aqueixa liquidació seria molt diferent. De totes 
formes, les coses a la fi es veuen. No estic cega. Veig la realitat i veig alguna cosa, i  
gestions que no m’agraden. I torne a repetir, per tercera vegada, veig un piano de 
cua blanc; supose que vostés també llogarien el pianista, perquè tinc coneixement 
que no sap ningú tocar el piano.”

 Sra. Morell  Gómez: “No vull allargar-me molt,  perquè crec que ja ho ha dit el 
portaveu el Sr. Salazar; els números són els que són, i jo crec que els números estan 
clars. Independentment d’això, crec que com a regidora d’Hisenda és una condició 
indispensable  continuar  amb  el  mateix  criteri  de  prudència  a  l’hora  de  preparar 
aquestos  pressupostes,  se  segueix  el  mateix  criteri,  garantir  els  serveis  bàsics 
d’aquest ajuntament;  fer un pressupost i  amb les mateixes  directrius,  que siguen 
reals, que siguen prudents. Ha funcionat, funciona, i per tant crec que és la línia que 
hem de seguir. Torne a insistir que l’ajuntament presenta un endeutament de 55%. 
La llei  marca  el  75% i  per tant  som un bon ajuntament,  una bona gestió,  i  una 
ajuntament  sostenible  econòmicament.  Per  tant  jo  crec  que  això  és  el  principal, 
tindre un futur i una present garantit per als nostres ciutadans. Vull agrair també a 
les associacions i col·lectius festives i culturals, absolutament totes les associacions 
de  qualsevol  índole,  perquè  portem molts  anys  reduint  totes  les  subvencions  a 
aquestes entitats; al cap i a la fi ho fem perquè allò principal és mantindre allò bàsic 
d’aquest ajuntament, i de vegades no es pot arribar en subvencions als col·lectius, 
però sí que els  ajudem d’altres  formes que no és amb diners sinó amb recursos 
humans i amb esforços perquè també puguen traure aqueixos beneficis econòmics 
que  fan  que  les  associacions  puguen  traure  endavant  les  seues  programacions. 
Personalment  sí  que vull  agrair  a tot  el  Departament  d’Hisenda,  l’interventor,  la 
tresorera i a tots els qui treballen allí, pel seu treball incansable; vull recorda rque 
cada dia, cada setmana, cada mes, ixen lleis diferents que fan que vagen empenyent,  
fent informes, informes trimestrals, informes anuals; a banda programes per facilitar 
el pagament als contribuents, com el pla personalitzat de pagament, compliment del 
pla  d’ajust,  seguiment;  absolutament  tot.  També  recordar  que  l’any  passat  vam 
tindre de baixa la nostra interventora,  es va produir una època de transició,  hem 
tingut un interventor nou, i en cap moment s’ha notat, ni ha baixat absolutament tota 
la tasca, ni s’ha vist afectada la tasca del departament; i jo crec que això s’ha de 
felicitar  i donar l’enhorabona absolutament a tot el departament.  I com no, ja ho 
havia dit però torne a dir-ho, a tots els regidors per tindre aqueixa paciència i el 
control de les partides.”
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ONZÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
SEGUIMENT, DURANT L’EXERCICI 2013, DEL PLA DE SANEJAMENT DEL 
RD LLEI 5/2009. 

Es dóna  compte  del  dictamen  emès  per  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  Bens 
Municipals, de data 21 de març de 2014, que es del següent tenor literal:

“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT, EXERCICI 
2013, DEL PLA DE SANEJAMENT DEL RD LLEI 5/2009

L’Ajuntament d’Oliva va concertar en l’exercici 2009 una operació especial d’endeutament per 
un import  d’1.065.127,54 € per  a  finançar  el  Romanent  de tresoreria  per  a gastos  generals 
negatiu  per  un  import  de  866.715,75€  que  resultava  de  la  liquidació  del  Pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2008 i 198.411,79 € corresponents a obligacions pendents de 
pagament a 31 de Desembre del 2008 no consignades en el pressupost de l’exercici 2009, tot  
això basant-se en el Reial Decret 5/2009, de 24 d’Abril, de mesures extraordinàries i urgents per 
a facilitar a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i  
autònoms, així com el Pla de Sanejament previst en l’article 3 del citat Reial Decret Llei.

L’art. 3 del citat Reial Decret Llei disposa que l’operació d’endeutament requerirà l’aprovació  
per l’Entitat Local d’un pla de sanejament, pla que va ser aprovat pel Ple d’este Ajuntament en 
sessió ordinària celebrada el 25 de juny del 2009.

Disposant  l’art.  9.3  que  el  compliment  anual  del  pla  de  sanejament,  mentre  dure  la  seua 
vigència, serà avaluat per la Intervenció de l’Entitat Local que remetrà informe abans del 31 de 
març de l’any següent a què es referix la liquidació, previ coneixement del Ple de la Corporació  
i pels mitjans que s’establixen en l’article 11, al Ministeri d’Economia i Hisenda, qui, al seu  
torn, traslladarà a la Comunitat Autònoma corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut  
d’Autonomia la tutela financera de les entitats locals del seu territori.

Per Decret núm. 678/14 de l’Alcalde del dia 28 de febrer del 2014 es va aprovar la Liquidació  
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2013.

A la vista del que exposa anteriorment, en compliment del que disposa el Reial Decret Llei 
5/2009, de 24 d’abril, i en virtut de les atribucions es proposa, previ coneixement de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de seguiment exercici 2013 del Pla de Sanejament aprovat per a la concertació  
d’una operació d’endeutament extraordinari a l’empara del RDLlei 5/2009, de 24 d’abril.

SEGON.- Previ coneixement del Ple, remetre este informe el Ministeri d’Economia i Hisenda, 
qui al seu torn, traslladarà a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela  
financera.”
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La corporació  queda  assabentada  del  contingut  i  abast  de  l’assumpte  transcrit,  i  es 
produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sra. Morell  Gómez: “Només  a  títol  informatiu;  perquè s’entenga aquest  pla  de 
sanejament  arran de què ve;  en la  liquidació  de 2008, que va ser el  primer  any 
d’entrada  a  la  crisi,  van  tindre  una  caiguda  molt  exagerada  en  les  previsions 
d’ingressos; va generar un romanent de tresoreria negatiu d’un milió d’euros, i això 
ens va obligar a fer una operació bancària de finançament per poder cobrir aqueix 
romanent tresoreria. Això anava lligat a un pla de sanejament per intentar recuperar 
la  sostenibilitat  econòmica,  i  en aquest  informe,  arran de la  liquidació  que hem 
tingut, tenim garantits tots els paràmetres que asseguren l’estabilitat pressupostària i 
la sostenibilitat d’aquest ajuntament. He parlat perquè m’agradaria que veiérem tots 
els qui estem ací els efectes que ha tingut la crisi en els ingressos de l’ajuntament. 
En l’any 2008 teníem pressupostats  com a ingressos 24.330.000 euros. Enguany, 
l’últim exercici, el de 2013, van ser 20.245.000 euros. Hem perdut més de quatre 
milions d’euros en ingressos. Les despeses, els serveis bàsics els has de garantir 
igual.  Hem hagut  d’apretar  moltíssim  les  partides,  perquè  reduir  quatre  milions 
d’euros, és un esforç molt important que s’ha anat produint en els diversos anys; 
però ha sigut l’efecte de la crisi. Esperem a vore si podem recuperar-nos un poc, 
perquè la caiguda d’ingressos en aquestos anys ha sigut dràstica, molt significativa, i 
per suposat algun efecte ha de tindre.”

DOTZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 587/14 AL NÚM. 984 /14.

La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 587/14, 
de 20 de febrer de 2014, fins el Decret núm. 984/14, de 14 de març de 2014.

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li agrairia, igual que li vaig agrair el Ple passat, de tindre el 
temps  necessari,  ací  i  en  precs  i  preguntes,  per  portar  endavant  la  nostra  tasca 
fiscalitzadora. I ací volia dir-li que al Decret 933 tenim el padró de l’any 2014 de 
l’IBI  urbana,  amb  8.207.884,41  euros,  i  al  Decret  918,  amb  una  quantitat  de 
433.650,01 euros de l’IBI de rústica; quantitats molt superiors a les de l’any passat. I 
si vostés és cert que liquiden en positiu, per què ofeguen el ciutadà amb el cadastràs. 
En el Decret 906 l’inclouen en l’anterior. Hi ha diversos decrets de gratificacions a 
treballadors, com el decrets 889, 888, 642, i 703. Hi ha treballadors que pel lloc que 
ocupen i assumir responsabilitats que no els corresponen, porten temps reclamant-la; 
quan pensen fer-la efectiva? En el Decret 880 hi ha una contractació de l’empresa 
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Gestión salud y deporte; qui estava en la mesa de contractació? I no ens quadra la 
quantitat per la qual s’adjudica. En el Decret 806 hi ha un pagament, en concepte de 
devolució, de 1.267,20 euros, de subvenció concedida a l’Ajuntament d’Oliva, per 
assistència  nutricional  per a  menors  escolaritzats  en educació primària  i  infantil. 
Preguntem, no hi havia necessitats? Al mateix col·legi on es portava el menjar, una 
persona en condicions no regulades, portava aliments. Quina era la procedència i per 
què aqueixa persona no estava autoritzada. En el Decret 805 trobem que es fa, com a 
conseqüència d’irregularitats comeses en la jubilació d’un treballador; a què es deu? 
Era necessari adjudicar un contracte administratiu de serveis de redacció del catàleg 
de béns i espais protegits d’Oliva, per valor de 56.567,50 euros? Era necessari? Era 
la pregunta. Després dir-li que les denúncies dels xiringuitos fora de termini, per a 
presumptament basar la defensa de la querella criminal contra el Sr. González, han 
estat retirades en els decrets 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 
709, 708, 707 i 942; prova clara que presumptament no eren certs. Aquestos nous 
fets s’han comunicat al jutjat?”

 Sr.  alcalde: “No  totes  les  denúncies  dels  xiringuitos  s’han  retirat.  Vorem  el 
contingut dels decrets que vosté ha fet esment, i en el pròxim plenari li contestarem. 
En  el  transcurs  de  l’anterior  plenari  van  quedar  unes  preguntes  per  contestar, 
efectuades pel Grup Municipal del Partit Popular, que feien referència, precisament, 
també a una série de decrets, que una vegada vistos, passe a comentar-li. El Decret 
400, era un curs de quatre dies, i davant la importància i pròxima implantació de la 
Llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  es  va  vore 
convenient que la Sara. secretària puguera assistir al curs per rebre tota a informació 
necessària  per  vore  com  i  de  quina  forma  podem  portar  endavant  l’aplicació 
d’aquesta  llei.  Decret  470,  l’instructor  de  l’expedient  informatiu  incoat  a  una 
treballadora  d’aquest  ajuntament,  va  creure  oportú  dins  del  mateix  procediment 
obrir una ampliació de dos mesos més, entenc, per conéixer una visió i una opinió 
molt  més  ampla  del  procés  administratiu  que  es  porta  endavant.  Decret  452,  la 
premura d’alguns plets, dos procediment  abreujats i un ordinari,  s’ha designat la 
contractació d’un advocat en un contracte menor, per a la defensa d’aquestos plets. 
De qualsevol forma, manifestar-li que s’està elaborant un plec de condicions per a la 
contractació de la defensa jurídica d’aquest ajuntament en matèria del contenciós 
administratiu  de caràcter  general.  Decrets  455,  482,  398,  501 i  471, són decrets 
d’aprovació de relacions de factures, en funció de les despeses i necessitats d’aquest 
ajuntament. Decret 498, fa referència al padró de la taxa per la utilització privativa i 
aprofitament del domini públic corresponent a l’exercici 2014; hi ha una ordenança 
que  regula  els  guals  i  el  domini  públic,  i  per  tant  l’aplicació  de  l’ordenança  és 
competència d’aquesta administració. Decrets 502 i 501, el Decret 502 correspon a 
una factura de 182,59 euros a Ono, per les connexions de fibra òptica d’internet a les 
dependències  municipals.  La  despesa  anual  és  al  voltant  de  2.800  euros  que 
correspon a un contracte menor, i per tant pensem que no s’ha vulnerat cap tipus de 
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normativa  de  contractació.  Respecte  al  Decret  501,  correspon  a  la  factura  de 
Vodafone; ja en el mateix decret s’especifica que la contractació s’ha fet a través de 
la  Diputació  Provincial  de  València,  ja  que  aquest  ajuntament  està  adherit  a  la 
central  de  compres  de  la  diputació,  i  pe  tant  pensem  que  no  s’ha  vulnerat 
absolutament res. Pel que fa al fet que no hi ha firma de cap funcionari, crec que 
recordaran que no ha hagut  mai  cap funcionari  adscrit  a  aquestes competències. 
Decret 503, respecte  a la devolució de la taxa de clavegueram, recordar que les 
devolucions de taxes estan regulades per la Llei General de Tributs i la retroactivitat 
la fixa la mateixa llei, i no pots ser superior a quatre anys. Si hi ha més propietaris 
en aquesta situació, l’ajuntament ja ha iniciat d’ofici una revisió sobre la taxa del 
clavegueram  en  aquesta  urbanització;  des  del  Departament  de  Recaptació  s’han 
iniciat  els  tràmits  per  contactar  amb  els  titulars  de  les  parcel·les.  Decret  510, 
respecte al concepte del compte justificatiu per import de 389,98 euros, el concepte 
està  reflectit  en  el  mateix  paràgraf  cinqué,  on  s’especifica  clarament  els 
desglossament dels conceptes; les mateixes factures estan a disposició dels regidors 
sempre  que  s’han  demanat,  ja  que  es  faciliten  periòdicament.  Així  mateix, 
l’interventor en el seu informe fa constar que la despesa s’ajusta al que disposa la 
base 14 de les d’execució del pressupost. I per últim, Decret 506 i 507, l’expedient 
de  justificació  de  totes  les  subvencions  estan  custodiats  en  el  Departament 
d’Intervenció, a disposició dels grups municipals, prèvia petició, per poder fer les 
consultes escaients; una vegada consultat es podrà demanar les còpies que considere 
necessàries el grup municipal. Així mateix, recordar que aquesta documentació està 
protegida  per  la  Llei  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal.  Una  vegada 
contestades les preguntes que havien quedat per contestar en el plenari passat, ara 
passem a precs i preguntes.”

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat  de l’ordre del dia  es produeixen les manifestacions que tot  seguit 
s’indiquen:

 Sr. Escrivá Tormo: “Sr. alcalde, voldria fer un prec, que va dirigit, que a l’hora de 
deixar  a  les  associacions  d’aquest  poble  els  edificis  culturals,  polivalents,  per 
desenvolupar les seues actuacions, culturals, socials, i musicals també, que revisaren 
tots els mecanismes i aparells de megafonia; és perquè si vénen visitants d’altres 
localitats o províncies, voldríem que s’emportaren un bon recorda d’aquest poble, 
perquè amb uns edificis tan bonics que tenim, la veritat, i amb unes instal·lacions 
magnífiques, voldríem que continuara sent així, i quan vingueren a visitar-nos que 
s’emportaren un bon record, que no sempre quede la coseta de –sí, va passar això–”
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 Sr. Aparisi Romero: “Açò és un prec que va destinat, jo crec que amb el consens 
de tots;  la  situació,  s’acosta  ja  l’últim trimestre  i  els  estudiants  més  o menys  li 
hauran de posar hores per millorar tot el seu estudi; i el que passa és que necessitem 
saber més o menys  la continuïtat  de les èpoques d’exàmens finals, que s’obri la 
biblioteca, i que realment els instituts i els estudiants ho demanen. I al mateix temps, 
com hi ha suggeriments que ixen dels Consell  dels  Joves, que es puga valorar i 
poder portar a termes les seues condicions.”

 Sr. Sánchez Gámez: “Hem comprovat que el polígon Jovades continua totalment 
fosc per les nits; què passa? No pense condicionar cap tipus de llums per als vials? 
En el sector III d’Aigua Blanca, al final del carrer de la Font de l’Om, hi ha un 
abocador incontrolat en lloc d’una zona verda que hauria d’haver; ja fa més de vint 
anys que es va finalitzar la urbanització i tot continua igual. Podien pensar d’anar 
condicionant alguna cosa per tal de llevar-nos el problema de l’abocador il·legal. 
Quan pensen adreçar la desembocadura de la Séquia del Vedat? Consentiran que 
desaparega la duna? Hem sabut que va caure un xiquet jugant a l’Hort de la Bosca, 
en els jocs infantils, i va rebre un fort colp al cap; tot açò a causa de la falta d’arena 
en els jocs infantils; això no costa tant, i és una cosa que no s’hauria de permetre. En 
la pujada del Calvari es pot comprovar que a quinze dies vista de la Setmana santa, 
el  seu  aspecte  és  lamentable,  ple  de  bosses  de   fem,  ampolles,  matalassos, 
immundícia, molta brossa, i un fanal fos que a vostés se’ls va fer saber fa molts 
mesos, al fons del carrer del Corralet. Ja s’ha acabat la campanya Santanneta, neta, 
Sra.  Salazar?  Segons  les   declaracions  de  la  Sra.  regidora  d’Hisenda,  hi  ha  un 
romanent de tresoreria en 2013, de 850.000 euros; ni nosaltres com a Partit Popular, 
ni la resta de ciutadans d’Oliva, entenem com des del carrer del botànic Cavanilles 
fins al carrer de les Monges, estan tots els passos de vianants per pintar, quan ahí 
tenim  quatre  col·legis,  tres  públics  i  un  concertat,  Nostra  Sra.  del  Rebollet, 
Desemparats, l’Hort de Palau i sant José de la Muntanya; a banda tenim al carre de 
les Monges que passen els autobusos a recollir  els xiquets de totes les escoles i 
guarderies; no entenem com sobren diners i està tot per pintar, posant en perill la 
seguretat dels nostres xiquets i els nostres majors. I per altra banda, també, en el 
carrer  de  les  Canyades,  entre  Roger  de  Llúria  i  Via  de  Ronda,  hi  ha  un  fanal 
totalment  tallada  a  un  pam  de  terra,  que  l’única  protecció  que  té  és  el  plàstic 
transparent de la luminària del fanal; això, alguna persona es pot fer mal i això no és 
beneficiós per a ningú.”

 Sr. Morera Romaguera: “Volia fer un prec per demanar  que les xerrades i els 
cursos  adreçats  als  llauradors  deuen  fer-se  per  les  vesprades,  perquè  d’aqueixa 
forma s’aconseguiria més informació, divulgació i comunicació per a aquest sector 
agrari.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “El primer prec és per al Sr. Canet, la primera pregunta; Sr. 
Canet,  vosté  aquest  mes  està  amb un mutisme  extrem referent  al  tema  d’Aigua 
Blanca IV; ens agradaria preguntar-li què és el que passa. Consentirà també, si es 
porta  el  pressupost  de  2014 que  no  es  consigne  per  a  Aigua Blanca  IV alguna 
partida? Com ho va consentir en 2013, i després del que vosté diu, haver d’escoltar 
els afectats d’Aigua Blanca IV la defensa del seu portaveu, el Sr. González? Hi ha 
una altre  prec,  i  és dir  que el  dia 1 de febrer de 2012, el  Grup Socialista  fa un 
registre  d’entrada  1.054/2012,  on  diu  que  el  Centre  Polivalent  d’Oliva  és  una 
infrastructura de caràcter social, cultural, festiva, que recollirà totes les demandes 
del teixit associatiu i dels  diferents col·lectius de la nostra ciutat, amb una cabuda 
de més de 1.400 persones, un cost de 2.400.000 euros, i amb un treball exquisit en 
l’àmbit acústic. Podrà utilitzar-se com una infrastructura per a diversos actes de les 
associacions,  sempre  que  estiga  relacionat  amb  unes  activitats  serioses  d’ús  del 
centre. En aquest moment no hi ha un reglament d’ús de la infrastructura i això 
condiciona seriosament la seua utilització; per tant portem a terme aquesta petició; 
demanem al govern d’Oliva que realitze amb urgència un reglament d’ús del Centre 
Polivalent  per  poder facilitar  als  col·lectius  i  associacions  de la  nostra  ciutat  les 
moltes possibilitats que alberga aquest edifici. Al respecte dir-li, recordar-li, que el 
Grup Popular va formar unes meses de treball, no només per al Centre Polivalent 
sinó també per a la Ciutat  del Transport,  el  Bus urbà, i el Trinquet.  Quan el Sr. 
González es va col·locar d’alcalde, l’única cosa que va fer en un Ple va ser col·locar-
se  ell  de  presidents;  ni  tan  sols  una  reunió,  Sr.  González;  i  res  mes.  Ara  és  el 
moment que si per al Grup Socialista té tant d’interés com en aquest registre, ens 
agradaria que continuara la feina que vam iniciar el Grup Popular, ja que ha estat 
paralitzada durant el mandat del Sr. González. Com a tercer prec, dir-los que torna 
Red 21. Ens sorprén. Quan el Partit Popular va entrar a governar, Red 21 emet una 
factura on posa, i textualment llegiré “abonament per diferències de la realització 
d’activitats  socioculturals,  per  al  Departament  de  Serveis  Socials.”  I  ens  torna 
3.261,84 euros.  Què curiós Sra. López.  Aquesta empresa ens diu que justificava 
activitats i que realitzaven unes altres diferents, o no es realitzaven. Proves en tenim 
encara, que vosté no ha tingut mai la deferència, ni els arguments a donar-nos; ni tan 
sols mai una paraula d’explicació. I ara torna a reaparéixer. O siga, Red 21 obri i 
tanca, segons qui governe, i sàpiga o no sàpiga, qui li ha de sol·licitar irregularitats; i 
és claríssim que vosté, Sra. López, per la documentació que tenim en sol·licitava i en 
cometia. Preguem explicacions tècniques i polítiques, aclariments, justificacions, del 
que es va fer amb aquesta empresa; i pel que pot justificar, el que ha sigut ara que no 
torne a treballar per a l’Ajuntament d’Oliva. De tot el que he dit i he fet tenim les 
mostres ací, i com no, la factura d’abonament que he dit i que mai ha tingut resposta 
ni  aclariment.  Un  altre  prec,  i  és  dir-li  que  quan  el  Partit  Popular  vam  estar 
governant, vam tancar el local, propietat de l’ajuntament, situat en Rafalatar, 22, per 
diverses anomalies, com ara rebuts de llum escandalosos de més de 4.000 euros; 
accident  d’una menor  amb una xeringa,  fet  denunciat;  i  molts  més.  Quan el  Sr. 
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González es va proclamar alcalde es va afanyar a obrir-lo; volem creure que per no 
vore aqueixes anomalies, i no per altres motius. Aquest és el moment que hi ha un 
atestat enviat al jutjat per estar el local enganxat a la llum de l’enllumenat públic, i 
la resta de vivendes a aqueix local; dic jo, l’ajuntament era sabedor que tenia la llum 
tallada,  per tant,  d’on suposava que eixia la  llum? Per a vostés era políticament 
correcte; però aqueixa despesa de llum i la multa, la pagarem tots els ciutadans, per 
una irresponsabilitat.  Hem tingut coneixement, Sra. Morell,  d’acusacions per part 
seua, que les regidores de l’oposició, la Sra. Virginia Cotaina, i jo mateix, estàvem 
presents  quan  els  tècnics  d’Iberdrola,  acompanyats  per  la  Guàrdia  Civil, 
desenganxaven la  llum,  i  que propinàvem crits  i  insults.  Tenim les  proves,  Sra. 
Morell. Recapacite, i li agrairíem que no utilitze l’acusació per a defensar-se de la 
mala gestió, i posar en contra les persones. Una última, i molt important. Mire, per 
registre d’eixida, el dia 20 de desembre de 2013, el Sr. González, com a alcalde en 
aqueix moment, va remetre de forma temerària, un extens dossier, amb informació 
confidencial,  adreçat  a  totes  les  associacions  de  veïns.  Aquest  dossier  s’ha  fet 
extensiu a totes les juntes i d’aquesta forma ha anat corrent la informació a la resta 
de ciutadans, i ha arribat fins i tot a qui no havia d’arribar. Ahí, Sr. alcalde, té vosté 
la prova de per què els ciutadans tenen por; de per què no denuncien davant els 
robatoris i les agressions; vosté mateix ho deia en el plenari passat; doncs bé, aquest 
és el motiu. Ens agradaria mostrar ací aquest dossier, molt extens, amb tot el que 
porta  ací  ell  mateix.  Després  li  puc  passar.  Aquest  grup li  sol·licita  que  depure 
responsabilitats. A vosté és a qui li correspon  com a màxima autoritat. Necessiten 
una resposta en breu o del contrari aquest grup polític, una vegada coneguts els fets, 
ens veiem en l’obligació, perquè no ens sentim còmplices d’aquesta barbaritat tan 
greu,  de  posar-ho  en  coneixement  de  la  justícia;  tant  els  fets,  com la  presa  de 
mesures. Considerem que presumptament és una infracció al que es regula en la Llei 
de  Protecció  de  Dades,  i  inclús  al  Codi  Penal,  en  difondre  dades  privades 
contingudes en aquest document públic, agreujat per realitzar-ho una autoritat,  ja 
que  precisament  té  l’autoritat  l’obligació  de  custodiar  aquesta  informació.  Les 
persones afectades poden denunciar i ser assistits per justícia gratuïta; per tant, ens 
agradaria que es prengueren mesures; les mesures pertinents.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer un prec des d’aquest grup municipal; sabem que 
està  treballant-se  en  aqueix  sentit  i  s’està  fent  una  tasca  importantíssima;  estic 
parlant  de  la  Delegació  d’Indústria  i  del  tema  de  llicències  de  taxis;  sé  que  la 
regidora Imma Ibiza està treballant en aqueix sentit i està fent tot el possible per 
agilitar i buscar una solució al tema del taxis, sobretot un tema importatíssim que 
són  els  taxis  adaptats;  aquesta  setmana  personalment  he  comprovat  com  per  a 
demanar un taxi he hagut de tocar a Gandia amb el meu cotxe, deixar el cotxe i 
vindre amb el taxi perquè el taxi vulguera entrar dins de la nostra ciutat. Per això 
demane,  que ja sé que la regidora està fent una tasca importantíssima en aquest 
sentit,  des  de  l’Alcaldia  i  tota  la  corporació   ens  bolquem a  solucionar  aquest 
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problema, parlar, si cal, amb la Conselleria de Transport, amb la Guàrdia Civil, que 
està bombardejant alguns taxis i està creant una situació que jo no sé com qualificar-
la,  però  l’altre  dia  em va  semblar  subrealista  que  per  demanar  un  taxi  adaptat 
haguera d’anar jo a Gandia, deixar el cotxe allí i vindre amb el taxi, perquè el taxista 
no volia entrar en la ciutat per si el pugueren sancionar, i per tant sí que demanaria, 
de part de la corporació, la màxima ajuda a la regidora d’Activitats i d’Indústria, 
perquè  aquest  tema  agilitar-lo  i  solucionar-lo,  perquè  afecta  a  persones  amb 
discapacitat, minusvalidesa, i crec que tenen tot el dret del món a aqueixa mobilitat 
de la qual tots disfrutem.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Era per informar al Sr. Andrés Sánchez; efectivament, la 
primera vegada que es va fer una jornada de neteja va ser l’any passat, febrer de 
2013; una jornada cívica de neteja, i enguany tenim prevista realitzar-ne una altra al 
llarg del mes de maig. Sí que m’agradaria que també se sumara el Partit Popular, 
algú del Grup del Partit Popular, igual que van participar regidors dels altres grups 
polítics,  en  la  jornada  neteja,  i  per  tant  ens  agradaria  que  participara  el  Partit 
Popular, cosa que no va fer la primera vegada. Ara, el que no pot prendre vosté 
tampoc és que aqueixa jornada cívica de neteja suplesca serveis de manteniment i 
neteja de l’ajuntament; no seria just tampoc. Per tant, sàpiga que al llarg del mes de 
maig també es farà una altra jornada cívica d’aquestes característiques, i animem als 
membres del Partit Popular que també participen en aqueixa neteja.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Contestant  la  pregunta  que  se  m’ha  formulat.  No sé  a  quin 
mutisme fa referència la Sra. Escrivá; tan lluny com ahir, tant lluny com hui, s’ha 
mantingut contacte amb alguns dels propietaris d’Aigua Blanca IV en relació als 
treballs que  s’han d’efectuar; en l’última de les reunions que vam tindre, que no sé 
si vosté qualificaria de clandestines o no, vam quedar en una série de tasques, que de 
part  de  l’Ajuntament  d’Oliva  s’havia  de facilitar  una certa  informació,  que s’ha 
facilitat en la mesura de les possibilitats; en un principi s’havia de circumscriure a 
l’obra executada, a una part de l’anàlisi de les obres, i finalment s’ha ampliat a més 
part,  millor,  molt  millor;  i  s’ha  facilitat   en  la  mesura  del  possible  aqueixa 
informació. I per part del departament s’ha fet allò que vam convindre pel que fa a 
l’alçament planimètric de les illes. I senzillament és una espera per vore quan ens 
torne a seure per  posar en comú tota aqueixa informació. I en relació al tema que ha 
comentat  dels  pressupostos,  en  la  mesura  que  hi  haja  xifres  que  es  puguen 
incorporar als pressupostos, evidentment hi haurà. El que em sorprén és que faça 
vosté  aqueixa formulació  després que en la  proposta  de pressupost  de 2012 que 
vosté va presentar a comissió, no hi havia contemplat ni un euro per a Aigua  Blanca 
IV, i és més, en fer una modificació pressupostària per incorporar uns diners que 
eren necessaris, i que era preceptiu incorporar-los, com es va fer, el seu partit va 
votar en contra; no ho entenc; els 226.000 euros.”
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 Sr. González Martínez: “Sr. alcalde, algunes de les preguntes-acusacions que s’han 
fet,  hauré de comprovar  documentació  per a poder-les contestar.  Algunes sí  que 
podrem contestar-les, com la del Sr. Aparisi, respecte de l’horari de bliblioteques; 
imagine que ho haurà fet vosté en referència a un escrit  que ha aparegut per les 
xarxes  socials;  dir-li  que  ja  fa  setmanes  que  la  regidora  de  Biblioteques  està 
treballant amb una de les associacions, en concret Joves d’Oliva en Moviment, que 
és qui fa l’escrit, que la mateixa regidora li va suggerir que seria convenient enviar-
ho al Consell de Joves, i van tindre una reunió amb el Consell de la Joventut. Per 
tant,  en  aquest  moment  s’està  treballant  per  presentar-los  una  proposta,  que 
òbviament anirà en funcions de les possibilitats que tenim com a ajuntament, fent els 
màxims esforços i que s’adequa el més possible a les demandes i necessitats que 
tenen  els  estudiants  de  cara  a  aqueixos  exàmens.  La  resta  de  preguntes,  ja  les 
contestaré. Simplement, recordar-li a la Sra. Escrivá que ni m’he col·locat, ni m’he 
proclamat  com a  alcalde;  van  haver  catorze  vots  favorables,  no  sé  si  el  que  li 
molesta és que vosté en va tindre només set, però van haver catorze vots favorables 
en la moció de censura, i per tant, seguint el procediment local vaig ser proclamat 
alcalde,  ni  em vaig  proclamar  jo  ni  em vaig  autocol·locar,  ni  res  de  res.  En la 
pròxima sessió contestaré la resta de preguntes.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Respecte  al  que  ha  dit  el  Sr.  Sánchez  del  romanent  de 
tresoreria, que és d’un milió d’euros, ho ha unit al tema de la pintura vial. Crec que 
la majoria del poble està pintat; encara ens queda. Crec que d’ací a unes setmanes 
començaran i pintaran el que ens queda. Vull recordar que molt  de romanent de 
tresoreria, però crec que he explicat abans que el romanent de tresoreria tan de bo el 
puguérem destinar per a les necessitats d’aquest ajuntament, però ja li he dit que el  
romanent de tresoreria la llei ens obliga a pagar  als bancs. Crec que això ho havia 
deixat clar en el moment que hem parlat de la liquidació. Pel tema d’Iberdrola, no sé 
ni quines manifestacions he fet, perquè jo d’Iberdrola no he fet cap manifestació, 
així doncs no puc contestar una cosa que no sé ni el que em diu. Respecte al Centre 
Polivalent, no està parat, ni paralitzat; no tardarem molt a fer una reunió per intentar 
informar de les passes cap avant que s’han  produït en el tema de la regularització o 
l’eixida que se li ha de donar al Centre Polivalent. Vaig a prendrem una llibertat i és 
perquè quan s’ha preguntat pels decrets, sobretot el 933, no m’agradaria anar-me’n 
d’aquest plenari i no esclarir el que s’ha dit d’aquest decret. Parla sobre el padró de 
l’IBI urbana; s’ha comentat que era de 8.200.000 euros; s’ha unit al cadastràs i que 
recaptarem més, i tal. Ho dic perquè el padró és el registre on es diu que recaptarem, 
previsiblement, en drets reconeguts, de tots les immobles  de la nostra localitat; si no 
recorde malament, que me’n puc anar en alguna xifra perquè ho dic de cap, en 2013, 
els drets reconeguts pel tema de l’IBI urbana era de 8.432.000 euros. i per a 2014, de 
8.200.000 euros. Per tant, no s’ha incrementat; són 232.000 euros menys el padró de 
l’IBI urbana de 2013 a 2014. Per tant,  l’efecte  de la  revisió cadastral  en aquest 
aspecte no ha sigut l’increment de l’IBI urbana sinó  la disminució. S’ha parlat del 
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padró de la rústica, però recorde que la rústica, no entra en la revisió cadastral, que 
només afecta els béns immobles de naturalesa urbana; no la rústica. Per tant el padró 
no s’ha incrementat sinó que s’ha reduït al voltant de 200.000 euros.”

 Sr. alcalde: “La resta de preguntes es contestaran en el transcurs de la pròxima 
sessió plenària.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  la  senyora  presidenta  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 secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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