Acta núm. 08/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
24 DE ABRIL DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.30
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 CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

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

presidència

reuneixen
del

Sr.

sota

la

alcalde,

SALVADOR FUSTER MESTRE,
en

primera

convocatòria,

els

membres expressats al marge, els
quals

integren

la

totalitat

de

l’Ajuntament, per dur a terme sessió
ordinària i pública.

Sent l’hora indicada la Presidència
declara obert l’acte.

SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ
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ORDRE DEL DIA
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL DIA 27 DE FEBRER DE 2014.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de
27 de febrer 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 21 DE MARÇ DE 2014.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària
de 21 de març de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL DIA 27 DE MARÇ DE 2014.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de
27 de març de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA
QUART. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS SOBRE L’APLICACIÓ DEL MÒDUL ZERO EN LA
DECLARACIÓ DE L’IRPF A TOTS AQUELLS LLAURADORS I RAMADERS
El Sr. alcalde llig la moció conjunta presentada per tots els grups polítics municipals, i
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Foment Econòmic de data
10 d’abril de 2014, que textualment diu:
“Salvador Fuster Mestre, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Oliva; Mª Consuelo Escrivà
Herraiz, portaveu del Grup Municipal PP; Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup
Municipal PSPV-PSOE; David González Martínez, portaveu del Grup Municipal BLOCCompromis; 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 Règim Jurídic de
les Entitats Locals, d’acord amb l’article 97.3 del mateix reglament, eleva al Plenari la següent
MOCIÓ:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comunitat Valenciana està sent assotada des de l’any passat per la pitjor sequera dels últims
150 anys. Lògicament, esta circumstància, agreujada encara més per les elevades temperatures
que han caracteritzat l’evolució de la tardor i l’hivern, està tenint repercussions dramàtiques per
al sector agropecuari. En el cas dels cítrics les referides condicions climàtiques han propiciat el
sorgiment de fisiopaties com la ‘clárela’ i el ‘badat’, la incidència de les quals, junt a altres
factors com els baixos calibres o els mals preus de mercat, han acabat per desencadenar una
vertadera catàstrofe en la citricultura valenciana que s’està saldant amb pèrdues que en estos
moments ja superen sobradament els 200 milions d’euros.
No obstant això, i sent el més greu, el cas dels cítrics no és l’únic que reflectix el devastador
impacte que la sequera en particular i l’evolució del clima en general està tenint sobre
l’agricultura. Altres cultius com les hortalisses també han vist sensiblement minvats els seus
nivells de producció i qualitat, amb el consegüent reflex negatiu en les cotitzacions percebudes.
A mes, hem constatat que la calor imperant ha fet disminuir la demanda de forma molt sensible,
de tal manera que les distintes produccions hortícoles s’estan topant amb serioses dificultats per
a trobar acomodament en els mercats.
La falta d’aigua, a més, ha obligat als regants valencians a incrementar la freqüència dels seus
regs, un fet que ha generat als llauradors un sobrecost d’uns 40 milions d’euros. Òbviament,
l’equació derivada dels problemes causats per les fisiopaties, els baixos preus i la despesa
motivada per la necessitat d’augmentar els regs provoca un balanç fatal per al conjunt del sector
agropecuari de la Comunitat Valenciana.
Mentrestant, les zones de secà en el seu conjunt i els cultius característics de les mateixes, com
la vinya, l’ametler o l’oliverar, estan patint igualment la molt negativa repercussió d’esta
persistent carència de pluges.
Tampoc la ramaderia escapa a la nefasta influencia de la sequera. La cabanya ramadera més
afectada es la d’oví-caprí, ja que la falta de pastos ha disparat el cost en farratges destinats a
alimentació dels animals.
A més, els problemes derivats de l’evolució adversa del clima no han conclòs. La falta de les
necessàries hores de fred durant l’hivern tindrà, amb tota seguretat, una incidència negativa
sobre la producció dels fruiters, l’abast dels quals encara està per determinar, mentre que en
cultius de tanta importància per a la Comunitat Valenciana, com el vi, ja comença a observar-se
amb claredat que la falta d’aigua està reduint la brotada dels ceps i el vigor dels mateixos.
Davant de la gravetat d’esta situació és necessari actuar i s’entén que és una responsabilitat
compartida afavorir la posada en marxa de totes aquelles ferramentes que contribuïsquen al
manteniment d’una activitat que, sens dubte, constituïx la pedra angular sobre la qual es
sustenta bona part de l’economia de tots els nostres pobles.
Per tot allò, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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1. Aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF a tots aquells llauradors i ramaders que
han patit l’afonament dels seus preus o els efectes de les condicions adverses derivades del
clima.
2. Exempció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Rústic.
3. Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura la posada en marxa d’un pla de crèdits bonificats per a
tots els llauradors i ramaders que s’hagen vist afectats per la sequera.
4. Reclamar a les Administracions una moratòria d’un any sobre el capital del préstec i els
interessos en els casos de tots aquells agricultors que tinguen plans de millora o de primera
instal·lació per a joves.
5. Traslladar totes estes peticions als Ministeris d’Economia, d’Hisenda i d’Agricultura, així
com a la Presidència de la Generalitat i a la Conselleria d’Agricultura i AVA-ASAJA
Oliva, 10 d’abril de 2014. L’Alcalde i els/les portaveus dels Grups Municipals. Rubricat”

Obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Una vegada més, tenim damunt la mesa una moció conjunta
per recolzar els llauradors i ramaders, i naturalment, el Grup del Partit Popular
estem per donar suport davant la gravetat de la situació per la qual travessen; a més
de ser de responsabilitat afavorir la posada en marxa de tot el que estiga al nostre
abast per contribuir al manteniment d’una activitat que constitueix el pilar sobre el
qual se sustenta bona part de l’economia de tots els nostre pobles.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda elevar la moció transcrita a la categoria
d’acord del Ple de l’Ajuntament.
CINQUÉ. DICTAMEN CI SOBRE APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ARTICLE 151.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 16
d’abril del 2014, favorable a la proposta de modificació formulada pel regidor
d’Ordenació del Territori; dictamen que textualment diu:
“Vist novament l’expedient que es tramita per a la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del PGOU consistent a addicionar un nou apartat, el 9, a l’article 151.
Resultant, que tal proposta de modificació es va admetre a tràmit segons el dictamen previ emés
per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en sessió ordinària celebrada el dia 23
d’octubre del 2013, i per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el
dia 31 d’octubre del 2013.
Resultant, que la proposta es va sotmetre a informació pública per mitjà d’anunci aparegut en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7211, d’11 de febrer del 2014.
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Resultant, que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat cap
al·legació.
Considerant, que en la tramitació del present expedient s’han seguit les formalitats legals
previstes en els articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en relació amb el 223 del
Decret 67/2006, de 12 de maig.
Considerant, que la competència per a l’aprovació definitiva resideix en el Ple de l’Ajuntament,
per no tractar-se de modificacions de naturalesa estructural, tal com disposa l’article 37.2 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre.
Vista la proposta del regidor delegat d’Ordenació del Territori, i de conformitat amb l’informe
jurídic emés en data 10 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.- Aprovar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva,
consistent a addicionar un nou apartat, el 9, a l’article 151, amb la redacció següent:
9. En els casos en què es demostre fefaentment la impossibilitat de materialitzar racionalment
l’edificabilitat neta permesa en una parcel·la determinada, les separacions mínimes a fronts (no
així els límits) de parcel·la podran proposar-se inferiors a les permeses amb caràcter general, de
manera que vagen disminuint-se gradualment fins a aconseguir l’edificabilitat màxima permesa.
L’esmentada proposta justificarà que tendeix a crear el menor impacte possible sobre l’entorn
immediat i les edificacions veïnes. Per a això es presentarà una proposta de reordenació de
volums resultants de l’edificació amb el contingut mínim d’un estudi de detall. La proposta se
sotmetrà a informació pública, i es notificarà als particulars afectats, perquè puguen presentar-se
al·legacions, a resultes de les quals es procedirà a la seua acceptació, modificació o denegació
corresponent.
S’entén per materialització racional de l’edificabilitat aquella que presente un percentatge
màxim del 15% en terrasses cobertes.
S’entén per particulars afectats aquells les parcel·les dels quals es troben, totalment o
parcialment, dins d’un cercle de 50 metres de diàmetre amb centre en qualsevol punt situat en la
projecció horitzontal de l’edificació proposada.
SEGON.- Ordenar la publicació de l’aprovació de la modificació puntual citada en el Butlletí
Oficial de la província, en els termes que preveu l’article 104 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre.
TERCER.- Traslladar del present acord a les Dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament
d’Oliva, als efectes oportuns.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 10 d’abril de 2014, en el qual es fa constar, entre
altres extrems, que:
“Dins del període en què l’expedient es va sotmetre a informació pública, no hi consta que
s’hagen presentat al·legacions.
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En no tractar-se de modificacions de naturalesa estructural, la competència per a l’aprovació
definitiva resideix en el Ple de l’Ajuntament, tal com disposa l’article 37.2 de la Llei 16/2005,
de 30 de desembre.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “En el plenari d’octubre de 2013, per unanimitat, vam acordar
sotmetre a informació pública, per període d’un mes, l’expedient de proposta de
modificació puntual de l’article 151 de les normes urbanístiques del nostre PGOU.
Aquest article està referit a les condicions de l’edificació en la zonificació del sòl
urbà denominat “Zona Residencial Aïllada Poblat Marítim”. I la proposta de
modificació era l’addició d’un apartat més, el número 9, que substancialment ve a
respondre a la situació d’aquelles parcel·les incloses dins d’aqueix sòl urbà que, per
les seues reduïdes dimensions, es veuen en la impossibilitat de complir la norma
general, de manera que es veuen perjudicades per no tindre possibilitat d’esgotar
l’aprofitament que els reconeix el vigent planejament. Cal recordar, que la situació
de les referides parcel·les ve donada per la dinàmica seguida en l’obertura dels
carrers en el nucli tradicional de la nostra platja. Aquestes obertures es van realitzar
mitjançant expropiacions, i sense atendre als principis actuals d’equidistribució de
beneficis i càrregues. D’aquesta forma, algunes parcel·les van quedar en una situació
irregular, ja que si bé se’ls assignava una edificabilitat neta, les condicions de
l’edificació que la normativa els imposava, bàsicament la distància a fites, feia
impossible materialitzar la superfície a la qual tenien dret segons el planejament.
D’aquesta forma, per tal de donar solució a estos casos, es proposa poder
excepcionar l’aplicació general referida en aquells casos en què s’acredite, de forma
indubtable i fefaent, la impossibilitat d’esgotar edificabilitat. De tal forma que les
separacions mínimes a fronts de parcel·la, no així als límits, podran proposar-se
inferiors a les permeses amb caràcter general, de manera que vagen disminuint-se
gradualment fins a aconseguir l’edificabilitat màxima permesa. Presentant una
proposta de reordenació de volums resultants amb el contingut mínim d’un estudi de
detall. La qual serà sotmesa a informació pública, notificant-se als particulars
afectats. Doncs bé, aquesta proposta ha estat sotmesa a informació pública
mitjançant anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i, dins d’aquest
període, no consta que s’haja presentat cap al·legació. Així, per tant, considerant que
la competència per a l’aprovació definitiva resideix en el Ple de l’Ajuntament Ple, ja
que no es tracta de modificacions de naturalesa estructural, ara ve a votació la
proposta d’aprovar l’esmentada modificació puntual”
 Sra. Escrivá Herraiz: “De nou ve a Ple una modificació puntual de les normes
urbanístiques del PGOU; concretament l’article 151. El Grup Popular votarem a
favor, després explicarem en concret un poc més aquest vot, igual que vam fer en la
comissió; però el que tenim clar és que d’una vegada per totes el que haurien de fer
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és traure el nou PGOU d’Oliva endavant; enrere queda ja el de 1982, i devem
traure’l endavant amb el treball, les aportacions i el consens dels diferents sectors de
la nostra ciutat, amb una visió de futur oberta i positiva, que puga beneficiar als
nostres ciutadans, i encimbellar el nostre poble que està quedant afonat, davant
l’evolució ràpida que estan tenint Gandia i Dénia. Tenim de tot; molt i millor que la
resta; fem un plantejament seriós i futurista que ens aporte benestar. Pel que he dit
del vot, votarem a favor, i ací ens agradaria plantejar, o deixar la qüestió que
esperem que aquesta modificació no efecte, ni tinga res a vore amb aqueixa
sentència que ja ha de complir aquest ajuntament, de l’oficina de Turisme.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva,
consistent a addicionar un nou apartat, el 9, a l’article 151, amb la redacció següent:
9. En els casos en què es demostre fefaentment la impossibilitat de materialitzar
racionalment l’edificabilitat neta permesa en una parcel·la determinada, les
separacions mínimes a fronts (no així els límits) de parcel·la podran proposar-se
inferiors a les permeses amb caràcter general, de manera que vagen disminuint-se
gradualment fins a aconseguir l’edificabilitat màxima permesa.
L’esmentada proposta justificarà que tendeix a crear el menor impacte possible
sobre l’entorn immediat i les edificacions veïnes. Per a això es presentarà una
proposta de reordenació de volums resultants de l’edificació amb el contingut
mínim d’un estudi de detall. La proposta se sotmetrà a informació pública, i es
notificarà als particulars afectats, perquè puguen presentar-se al·legacions, a
resultes de les quals es procedirà a la seua acceptació, modificació o denegació
corresponent.
S’entén per materialització racional de l’edificabilitat aquella que presente un
percentatge màxim del 15% en terrasses cobertes.
S’entén per particulars afectats aquells les parcel·les dels quals es troben, totalment
o parcialment, dins d’un cercle de 50 metres de diàmetre amb centre en qualsevol
punt situat en la projecció horitzontal de l’edificació proposada.

Segon.- Ordenar la publicació de l’aprovació de la modificació puntual citada en el
Butlletí Oficial de la Província, en els termes que preveu l’article 104 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre.
Tercer.- Traslladar el present acord a la conselleria competent en matèria d’Urbanisme,
d’acord amb allò que s’assenyala en l’article 106 de la Llei Urbanística Valenciana.
Quart.- Traslladar el present acord a les Dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament
d’Oliva, als efectes oportuns.
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SISÉ. DICTAMEN CI SOBRE REVISIÓ D’OFICI DE L’ACORD
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL
SECTOR CANYADES-1.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 16
d’abril del 2014, favorable a la proposta de revisió que realitza el regidor d’Ordenació
del Territori; dictamen que textualment diu:
“Resultant, que la Comissió Territorial d’Urbanisme, mitjançant un acord de data 25 de
setembre del 2008 va aprovar definitivament l’HOMOLOGACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL
SECTOR CANYADES 1 que forma part de la documentació del Planejament, junt amb el Pla
Parcial del dit Programa d’Actuació Integrada que va ser adjudicat, en qualitat d’Agent
Urbanitzador, a la mercantil CONSTRUCCIONES JUST, SA.
Resultant, que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de juny del 2009, va acordar
aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Sector Canyades-1 formulat per la mercantil
Construcciones Just, SA, en qualitat d’agent urbanitzador, i es van resoldre posteriorment els
recursos interposats contra l’anterior Acord, per la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de
desembre del 2009.
Resultant, que en el Projecte d’Homologació Complementària el denominat “VIAL 7-a” apareix
com un vial de caràcter de vianants pertanyent a la xarxa primària del Sector, amb una
superfície de 408 metres quadrats i que discorre per la part superior de l’entubament de canal
amb servitud de pas de les aigües. En qualsevol cas i amb independència de la titularitat de la
canalització subterrània, el vial, assenyalat com a tal en el planejament aprovat, és un bé de
domini públic, més tractant-se d’un element de la Xarxa Primària, i com a tal ha de ser objecte
de cessió automàtica a favor de l’Ajuntament a l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació.
Per la seua banda, en el Projecte de Reparcel·lació que es va remetre per l’Urbanitzador al
Registre de la Propietat per a procedir a la inscripció registral i, més concretament, en la fitxa de
descripció de la parcel·la adjudicada a D. José Just Monzó (Parcel·la final núm. 7) apareix la
mateixa amb una superfície de 3.138’94 metres quadrats dels quals únicament generen
aprofitament 2.730’94 metres quadrats. La resta no generen aprofitament lucratiu però, a la vista
de la indicada fitxa, esta superfície de 408 m2, coincideix amb la superfície assignada al vial 7-a
i es reconeix una servitud de pas subterrani d’aigües però s’incorpora a la titularitat dominical
de D. José Just Monzo com a part integrant de la finca adjudicada núm. 7. Amb això s’ha
produït una privatització irregular d’un bé que ha de ser considerat com a vial públic de
vianants.
Considerant, que s’ha produït per tant una evident contradicció entre el planejament aprovat i el
posterior instrument de desenvolupament i gestió del mateix i tal contradicció ha de ser
corregida i esmenada a l’objecte que el Projecte de Reparcel·lació, en este concret aspecte,
coincidesca amb el Pla Parcial aprovat de manera que la inscripció registral de la parcel·la de
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resultat núm. 7 excloga del seu àmbit la superfície del vial de vianants que, com a tal, ha de
formar part, amb la deguda constància registral, del conjunt del viari públic del Sector.
Considerant, que sobre la present qüestió s’ha emés un informe pel Tècnic d’Administració
General, en data 28 de febrer del 2014, i la secretària de l’Ajuntament, en data 11 d’abril del
2014.
Considerant, que segons els esmentats informes s’ha produït un supòsit de nul·litat de ple dret
dels previstos en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en concret l’assenyalat en
el seu apartat f), en atribuir el Projecte de Reparcel·lació a un propietari una parcel·la de resultat
amb una superfície major a què legalment li haguera correspost si el dit projecte s’haguera
ajustat a les previsions contingudes en el Projecte d’Homologació del Pla Parcial del Sector.
Considerant, que resulta per tant d’aplicació el procediment de revisió d’ofici d’actes nuls
regulat en l’article 102.2n de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i s’ha d’acordar la nul·litat
parcial del Projecte de Reparcel·lació ja que en mantindre’s per a la resta de propietaris del
Sector tant les mateixes adjudicacions superficials, els seus aprofitaments i els resultats del
Compte de Liquidació Provisional, procedeix anul·lar únicament la part que se cenyeix a la
recuperació del vial de domini públic que indegudament s’ha integrat en la finca final núm. 7,
deixant la dita finca en les dimensions restants d’excloure la superfície de tal vial, part a què
hauria de limitar-se l’acord d’anul·lació.
Vista la proposta del regidor delegat d’Ordenació del Territori, i de conformitat amb els
informes jurídics emesos en dates 28 de febrer i 11 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.- Iniciar expedient de revisió d’ofici, a l’empara de l’article 102 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per a la declaració de nul·litat parcial de l’acte administratiu aprovatori del
Projecte de Reparcel·lació Canyades-1, a fi de recuperar el tram del vial de vianants “vial 7a”,
que indegudament s’ha integrat en la finca de resultat núm. 7.
SEGON.- Donar tràmit d’audiència als interessats per un termini de quinze dies perquè puguen
formular les al·legacions i presentar els documents que consideren procedents.
TERCER.- Facultar l’Alcaldia presidència per a la realització dels actes i tramites que
resultaren necessaris amb anterioritat a la proposta d’acord definitiva.”

Vist que en l’expedient consta informe conjunt de l’arquitecte municipal i del TAG
d’Urbanisme, de data 13 de setembre de 2013, informe del TAG d’Urbanisme de 28 de
febrer de 2014, i informe de Secretaria de data 11 d’abril de 2014.
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La regidora Sra. Virginia Cotaina, manifesta que per ser part interessada en l’expedient,
s’absté de participar en la deliberació i votació de l’assumpte.
Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:
 Sr. Canet Llidó: “En el Pla Parcial inclós dins del projecte d’Homologació
Complementària del Sector Canyades 1, aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme el 25 de setembre de 2008, es determina l’existència d’un vial peatonal
de 408 metres quadrats, que se situa sobre el canal entubat preexistent, entre el
Restaurant l’Àncora, de l’àmbit de Canyades 10, i la parcel·la adjudicada núm. 7 en
el projecte de reparcel·lació de Canyades 1. Aquest espai té la condició de via
pública als plànols del Pla Parcial inclòs dins el Projecte d’Homologació
Complementària esmentat, però en el Projecte de Reparcel·lació aprovat el 29 de
juny de 2009, els esmentats 408 metres quadrats corresponents al vial peatonal
apareixen inclosos dins la fitxa de la parcel·la adjudicada núm. 7, amb la
qualificació de servitud d’aigües, sense generar aprofitament urbanístic. D’aquesta
forma, en el Registre de la Propietat consta que la parcel·la adjudicada núm. 7 inclou
dins la seua superfície els 408 metres quadrats del referit vial peatonal. Com que el
Projecte de Reparcel·lació és un instrument d’execució del Programa que no pot
contradir ni alterar les determinacions de l’ordenació detallada establerta al Pla
Parcial, s’ha de procedir a la revisió de l’annex de parcel·les adjudicades, per tal de
reparar l’error detectat i poder procedir a rectificar la inscripció registral dels 408
m2 com un domini públic. Així informaven l’arquitecte municipal i del TAG
d’Urbanisme en data 13 de setembre de 2013. I, a partir d’aquest informe, es va
començar a treballar en el procediment adequat per tal d’esmenar l’error detectat.
Després de contrastar diversos plantejaments jurídics, finalment la proposta que va
passar per comissió, i que ara ve a plenari, és la d’iniciar expedient d’una revisió
d’ofici per tal de declarar la nul·litat parcial de l’acte administratiu aprovatori del
Projecte de Reparcel·lació, aprovat per acord de Junta de Govern, de data 29 de juny
de 2009, a l’objecte de recuperar els 408 m2 del tram de vial peatonal, denominat
vial 7-a, que indegudament s’ha integrat en la parcel·la resultant núm. 7. Dins
d’aquest expedient de revisió d’ofici de declaració de nul·litat es donarà tràmit
d’audiència a tots els interessats, i posteriorment es remetrà tota la documentació al
Consell Jurídic Consultiu per a l’emissió del preceptiu dictamen. I, finalment,
tornarà a vindre a plenari per manifestar la conformitat amb el referit dictamen emés
pel Consell Jurídic Consultiu. Cal recordar que, aquesta qüestió del vial peatonal 7a
també va donar peu a l’inici de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística
75/2012, per la col·locació de dues portes als extrems de l’esmentat vial. Expedient
que ha derivat en el procediment ordinari 67/2013, que està en tràmit actualment. I
del qual l’ajuntament ha notificat a tots els propietaris del sector els recursos
jurisdiccionals efectuats en dates 24 de juny i 7 d’agost de 2013.”
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El Ple de l’Ajuntament, per 20 vots favorables (6 vots del Grup PP, 6 vots del Grup
Socialista, 5 vots del Grup Bloc-Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del
Grup Gent d’Oliva), acorda:
Primer.- Iniciar expedient de revisió d’ofici, a l’empara de l’article 102 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per a la declaració de nul·litat parcial de l’acte
administratiu aprovatori del Projecte de Reparcel·lació Canyades-1, a fi de recuperar el
tram del vial de vianants “vial 7a”, que indegudament s’ha integrat en la finca de
resultat núm. 7.
Segon.- Donar tràmit d’audiència als interessats per un termini de quinze dies perquè
puguen formular les al·legacions i presentar els documents que consideren procedents.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia presidència per a la realització dels actes i tramites que
resultaren necessaris amb anterioritat a la proposta d’acord definitiva.
SETÉ. DICTAMEN CI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
DESTINADA A ADQUISICIÓ DE LOCAL DE LA GERMANDAT DE JESÚS EL
NATZARÉ.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 17 d’abril del 2014, favorable a la proposta de modificació de la regidora
d’Hisenda i Béns Municipals; dictamen que textualment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 24 de setembre de 2009, va
acordar modificar l’acord plenari de 26 de juny de 2008, pel qual es va procedir a la concessió
de subvenció per a adquisició de local social a l’associació “Hermandad de Jesús el Nazareno”.
Aquest acord es pren en virtut de l’aplicació de la normativa pertinent, i en particular, la
continguda en la Llei 38/2003, General de Subvencions, així com el Reglament Municipal
regulador de les subvencions per a reforma o adquisició de locals socials per a entitats inscrites
en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions, segons el qual, el pagament de la subvenció
atorgada es distribuirà en un total de cinc anualitats.
Així mateix, en aqueixa sessió plenària es va acordar redistribuir les anualitats on s’hauria de
percebre la part corresponent a la subvenció acordada, corresponent l’última anualitat a l’any
2013 (totes les cinc anualitats aprovades, de 2009 fins 2013, per un import anual de 5.243,96
Euros).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que va tindre lloc el dia 19 de novembre de
2012, va acordar modificar l’acord plenari de 24 de setembre de 2009, redistribuint de nou les
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anualitats pendents de percebre per l’Associació “Hermandad de Jesús el Nazareno”, d’acord
amb el quadre de finançament que seguidament s’assenyala:

Despesa Total (Adquisició Local Social)
Subvenció atorgada
Subvenció ja percebuda
Subvenció pendent de percebre
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014

52.439,65 €
26.219,80 €
10.487,92 €
15.731,88 €
5.243,96 €
5.243,96 €
5.243,96 €

I a més a mes, en aqueixa sessió plenària va acordar procedir a l’abonament a favor de
“Hermandad de Jesús el Nazareno” de la tercera de les anualitats de la subvenció, corresponent
a l’exercici 2012.
Atés que per error no es va fer efectiva a favor de l’esmentada Entitat, l’anualitat corresponent a
2013, i materialment resulta imposible acumular aquesta quantia amb la que li correspondria
percebre per a l’any 2014.
La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), D. David González Martínez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai
Peiró Sanchis (representant de Projecte Oliva, 2 vots ), D. José Salazar Cuadrado (representant
de Gent d’Oliva, 1 vot) i l’abstenció de Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la següent PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Redistribuir de nou les anualitats pendents de percebre en la part corresponent de la
subvenció acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió que va tindre lloc el dia 24 de setembre
de 2009, a favor de l’Associació “HERMANDAD JESÚS EL NAZARENO”, en funció del
quadre de finançament que seguidament s’indica, partint de la base que l’actual anualitat ho serà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 92400.7800000 (RC 201400014801), així:
Despesa Total (Adquisició Local Social)
Subvenció atorgada
Subvenció ja percebuda
Subvenció pendent de percebre
Anualitat 2014
Anualitat 2015

52.439,65 €
26.219,80 €
15.731,88 €
10.487,92 €
5.243,96 €
5.243,96 €

SEGON.- Que es procedesca a l’abonament a favor de l’Entitat HERMANDAD DE JESUS EL
NAZARENO d’Oliva, CIF G-96.696.984, de l’aportació municipal que com a subvenció
atorgada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 24-09-2009, i que ara es modifica en les seues
anualitats pendents de percepció, i que es correspon amb la quarta de les anualitats de la
subvenció total, corresponent a l’exercici o anualitat de 2014, en concepte de subvenció per

Pàgina: 12

adquisició de seu social i per un import total de CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (5.243,96 €).
TERCER.- Que l’acord que recaiga es notifique al Departament Municipal de TresoreriaIntervenció així com a l’entitat interessada als efectes escaients.”

Vist que en l’expedient consta informe de fiscalització del Sr. interventor, de data 14
d’abril de 2014, favorable a l’autorització i disposició de la despesa que representa la
dita subvenció.
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Escrivá Herraiz: “En novembre de 2012 és l’últim ingrés que aquest
ajuntament fa a la Germandat del Natzaré. Ingrés de 2013 no es fa efectiu, ni vostés
tampoc informen a la germandat; ens diuen que és un oblit. Està en l’informe.
Doncs, senyors, els seus oblits el que fan és perjudicar, i molt, a la germandat, en
aquest cas a la del Natzaré. Està clar que tot el món s’organitza la forma de treballar,
i vostés acaben de causar un gran perjudici a la germandat; des d’ací sol·licitem que
es rectifique, Sra. Morell, com a regidora d’Hisenda, li demanem que deixe el punt
sobre la mesa i es rectifiquen, i ja que s’ha presumit, i molt, d’aqueixa liquidació en
positiu, li pregaríem que ara es faça un ingrés corresponent a la quota del 2013 i la
del 2014, i liquiden aquesta subvenció pendent amb Jesús del Natzaré, i no
l’allarguen un any més. Si no és així, aquest grup s’abstindrà per no voler perjudicar
a la germandat i allargar un any més aqueix pagament.”
 Sra. Morell Gómez: “Jo crec que ja en el si de la comissió vaig comunicar els
arguments, i vaig motivar per què, què havia passat en 2013 i per què no s’havia
pogut fer efectiu la part corresponent de la subvenció. Vull recordar que en
l’exercici 2011, quan la Sra. Escrivá era alcaldessa, també se li va oblidar i no va fer
el pagament de la subvenció a la Germandat de Jesús Natzaré. Se li va oblidar i va
ser en novembre de 2012 quan aquesta regidora, en entrar a l’ajuntament, va buscar
l’acta del plenari de l’any 2009 per intentar posar unes noves anualitats. Aquesta
regidora ja ha parlat amb la junta anterior del Natzaré, amb la junta actual, i ja els ha
comunicat que farem el pagament en dues vegades; per què? Perquè l’ajuntament té
necessitats, i crec que hi ha altres prioritats, abans que pagar en una única anualitat
els 10.500 euros. Ho ha comprés la germandat, ho ha comprés absolutament; no hi
ha cap problema. De totes formes, estan molt agraïts. I crec que com a regidora
d’Hisenda hi ha altres necessitats que fa que no siga recomanable pagar els dos
exercicis en 2014. Per tant, sent així, i havent parlat i consensuat amb la germandat,
crec que la meua postura és recomanar que es faça en dos pagaments; ho he parlat
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hui, fa una moment amb ells, per acabar de concretar aquesta possibilitat. També els
he dit i no anava a consentir que s’usara la germandat en termes polèmics, perquè
prou han patit aquesta Setmana Santa, i per tant continuem amb la proposta inicial.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “La veritat és que em deu permetre que em riga d’escoltar
les seues paraules. Vosté no pot excusar-se, la seua mala gestió, dient que aquesta
regidora també ho va fer així, perquè vosté sap que això no és així. De totes formes,
quina casualitat, aquesta regidora i un membre d’aquest grup que pertany a la
germandat del Natzaré hem estat en contacte moments abans de baixar, i és
totalment contradictori al que vosté diu. Aquesta regidora i aquest grup polític no
utilitzarà la germandat; simplement és que volem que les coses es facen ben fetes. I
si jo he parlat i se m’ha comunicat el que se m’ha comunicat per part de la
germandat, és totalment contradictori al que vosté acaba de dir. Alguna cosa hi ha
que no quadra, Sr. Morell. Per tant, veient las seua postura, i s’ha justificat dient que
fa falta per a altres coses, aquest grup s’abstindrà, però sàpiga vosté que aqueix oblit
que parla en l’informe, ha causat molt de perjudici a la germandat, i no passaria res,
si ja que vostés han liquidat tantíssim en positiu, 850.000 euros, pagaren aqueixos
10.000 euros i ho liquidaren, i no ho allargaren a 2015, com ho fan, allargar els
deutes per a qui vinga, a vore qui ve, i anar allargant-ho. Allargar un problema no
significa que no existesca, Sra. Morell. Per tant, alguna cosa no quadra. Jo he parlat i
tinc un membre del meu grup dins de la germandat del Natzaré. Per tant, el que
vosté acaba de dir a mi no em quadra.”
 Sra. Manea: “Volia dir només que segons la Llei General de Subvencions i el
Reglament Municipal que regula les subvencions acordades, els pagaments s’han de
fer en cinc anys; el màxim són cinc anys. Amb la seua proposta el pagament es farà
amb set anys.”
 Sra. Morell Gómez: “Jo no he parlat amb qualsevol membre de la germandat. Jo he
parlat amb la junta anterior i amb la junta actual. No m’agrada que em tracte de
mentidera. Per tant, per intentar tancar un poc el tema, s’ha parlat amb la junta i s’ha
quedat així. Les dues parts estan satisfetes de poder fer-ho així; i evidentment, jo,
com a regidora d’Hisenda, recomane que siga així.”
 Sr. alcalde: “Al·lusions, Sra. Escrivá?”
 Sr. Escrivá Herraiz: “Un vocable que jo no he utilitzat.”
 Sr. alcalde: “Bé; Sra. Escrivá. Molt breu; per favor.”
 Sr. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir-li a la Sra. Morell que aqueixa paraula de
mentidera jo no l’he utilitzada. Tampoc m’agradaria que quedara com que jo
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únicament he parlat amb el meu membre del meu grup. Vosté l’ha considerat com
un membre qualsevol. Jo també he parlat amb la junta, l’anterior i la que hi ha ara.
per tant, el vocable aqueix tan desagradable jo no l’he utilitzat; l’ha utilitzat vosté en
tres ocasions, però no ha eixit de la meua boca.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 14 vots favorables (6 vots del Grup Socialista,
5 vots del Grup Bloc-Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Gent
d’Oliva), i amb 7 abstencions (7 vots del Grup PP), acorda elevar el dictamen transcrit a
la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
VUITÉ. DICTAMEN CI SOBRE L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS
DE FCC DELS ANYS 2011-2013
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 17 d’abril del 2014, favorable a la proposta, d’aprovació de la revisió de preus, de
la regidora d’Hisenda i Béns Municipals; dictamen que textualment diu:
“Vist escrits formulats en data 28 d’octubre del 2013 (RE 12.574/13 i 12.575/13) i 12 d’abril del
2014 (RE 4.042/14) per la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, SA, concessionària del servei
municipal de recollida de residus sòlids urbans adjudicat, pels quals s’insta la revisió de preus
corresponent als exercicis 2011 al 2013, a preus de 2013.
Considerant que el plec de condicions pel qual es regeix la concessió adjudicada segons acord
plenari de 27-1-97 contempla la revisió de preus, en la seua clàusula IX, preveient que a partir
de 1998 el preu del contracte s’actualitzarà per mitjà de l’aplicació d’una fórmula de revisió que
expressament es consigna.
Vist l’informe emés pels Serveis Econòmics, que és del tenor següent:
“1.- L’aprovació de la revisió de preus de cada any té lloc després de la finalització del mateix,
una vegada coneguts tots els elements de la fórmula polinòmica aplicable a la revisió, entre els
que figura l’IPC de desembre del propi any a la revisió de preus del qual es procedeix, que
permet l’obtenció de coeficient de revisió de l’any. Per això, la revisió de preus d’un exercici, té
un doble efecte:
a) L’abonament de la diferència entre el preu facturat per l’empresa al llarg de l’exercici i el
revisat;
b) La fixació del preu que s’aplicarà en l’exercici següent, subjecte a revisió una vegada
finalitzat el mateix i que donarà lloc al seu torn, a un nou abonament de diferències.
Així, aplicada la revisió de preus corresponent als exercicis 2004 al 2012 a preus de 2010 i
abonades les diferències al concessionari, corresponents als dits exercicis a preus de 2010,
procedeix ara la revisió del preu dels exercicis compresos entre el 2011 al 2013 ambdós
inclusivament a preus de 2013, per a l’abonament al concessionari de les corresponents
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diferències i la determinació del preu inicial de cada un dels exercicis, subjecte a posterior
revisió.
2.- Respecte de la revisió dels exercicis 2011 al 2013 a preus de 2013, s’ha d’assenyalar:
- Igual que en els passats exercicis, s’ha procedit al càlcul de la revisió de preus per mitjà d’una
adaptació de la clàusula de revisió, en el sentit següent: s’atén a l’increment de l’IPC i a
l’increment salarial no respecte de l’origen (1997) sinó respecte de l’exercici immediat anterior,
sent el resultat el mateix, se seguesca una o altra forma de càlcul, resulta ser més senzill el
càlcul de la revisió per referència a l’exercici immediat anterior, perquè permet eludir els ajustos
que, per raó de l’absorció del personal cedit, es van haver de practicar en el càlcul de la revisió
de 1999.
Respecte dels elements variables, l’IPC aplicat en cada un dels exercicis és el referit al mes de
desembre de l’any, i l’increment salarial, en virtut del corresponent conveni laboral pactat, és un
tant per cent fixat per a cada un dels anys de vigència del conveni, segons es detalla en la taula
següent:
2011
2012
2013

Variació IPC
2,4%
2,9%
0,3%

Variació Conveni
0,4%
0,5%
0,5%

Finalment cal ressenyar, que a partir de l’1 de juliol del 2010, s’aprova la modificació del tipus
impositiu de l’IVA del 7% al 8%, i amb data 1 de setembre del 2012, s’aprova la modificació de
l’IVA del 8 al 10%, per la qual cosa s’ha aplicat als preus revisats de l’exercici 2011 a preus del
2011, per a tot l’any al nou tipus del 8% als preus revisats de l’exercici 2012 a preus del 2012,
al tipus del 8% els primers vuit mesos i al 10% els últims quatre mesos, i als preus revisats de
l’exercici 2013 a preus del 2013, al tipus del 10% per a tot l’any.
3.- Havent-se procedit, basant-se en allò anteriorment assenyalat, al càlcul de la revisió de preus
dels exercicis 2011 al 2013 a preus del 2013(veure annex ), resulta els Kn o IPC n+1 punt
aplicable per a cada un dels exercicis:
2011
1,0093
1,0340
No
1,0093

Kn
IPCn+ 1 punt
Kn>IPC n + 1 punt
Aplicació Kn o IPC n+1punt

2012
1,0114
1,0390
No
1,0114

2013
1,0037
1,0130
No
1,0037

De manera que d’acord amb la pròpia clàusula novena del plec, si Kn (coeficient de revisió de
l’any n) és major a l’IPC de l’any + 1 punt (límit màxim) s’aplicarà este últim en el dit exercici,
en cas contrari resulta aplicable Kn. Resultant en cada un dels exercicis objecte de revisió els
següents preus revisats a preus de 2013 (s’adjunta taula annexa amb tots els càlculs):
ANY
2011
2012

Contracte Principal
507.215,44
516.164,34

Contracte compl.
Mod. Dº 21-6-04
52.894,11
26.527,07
53.827,33
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26.995,09

TOTAL
586.636,61
596.986,77

2013

524.430,89

54.689,39

27.427,43

606.547,71

4.- Basant-se en tot a l’anterior, segons el parer de qui subscriu procedeix:
a) L’aprovació dels preus revisats immediatament abans assenyalats, que serien els preus
anuals del contracte aplicable en cada un dels exercicis corresponents al període 2011 al
2013 a preus de 2013, fins a la següent revisió de preus.

b) Reconéixer ara al concessionari, en concepte de revisió del preu corresponent als exercicis
2011 al 2013 a preus de 2013, la quantitat acumulada total de 32.126,21.-€, de conformitat
amb la taula següent:
Conceptes/factors
Preu revisat (n-1(Iva inclòs)
Teòric anual (Iva inclòs)
Mensualitat n anual
Diferència preus (n i n-1)
Nombre anys computar càlcul diferències revisió
2011 al 2013 a preus 2013
Diferències totals reconéixer revisió n i n-1 des. 2013
a preus 2013 (amb aplicació nous tipus IVA aprovats)

2011
2012
2013
581.231,16 590.257,83 604.311,76
586.636,61 596.986,76 606.547,71
48.886,38 49.748,90 50.545,64
5.405,45
6.728,93
2.235,95
3

2

1

16.349,82

13.540,44

2.235,95

32.126,21

Açò és, les diferències de preus revisat entre cada exercici objecte de revisió (n) i
l’immediatament anterior (n-1) pel nombre d’anys transcorreguts des del dit any n fins a
desembre 2013 a preus de 2013, corresponent l’aprovació de l’expedient al Ple de la corporació
i havent d’incorporar-se a l’expedient amb caràcter previ a l’aprovació de la revisió, retenció de
crèdits per l’import assenyalat en l’aplicació pressupostària 16200-2270000.”
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

seus

membres

DICTAMINA

PRIMER.- Aprovar la revisió de preus, corresponent als exercicis 2011 al 2013 a preus del
2013, del contracte de concessió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids adjudicat
segons acord plenari de 27-11-99, en els termes següents:

ANY
2011
2012
2013

Contracte Principal Contracte compl. Mod. Dº 21-6-04
507.215,44
52.894,11
26.527,07
516.164,34
524.430,89

53.827,33
54.689,39

26.995,09
27.427,43

TOTAL
586.636,61
596.986,77
606.547,71

SEGON.- Reconéixer a favor de l’empresa concessionària FCC MEDIO AMBIENTE SA, la
quantitat total de 32.126,21.-€, diferència acumulada total, entre el preu revisat per a cada un
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dels exercicis i l’immediatament anterior, corresponent als exercicis 2011 al 2013 a preus de
2013, pel núm. anys transcorreguts fins al 2013 inclusivament, segons es detalla:

Conceptes/factors
Preu revisat (n-1(Iva inclòs)
Teòric anual (Iva inclòs)
Mensualitat n anual
Diferència preus (n i n-1)
Nombre anys computar càlcul diferències revisió
2011 al 2013 a preus 2013
Diferències totals reconéixer revisió n i n-1 des. 2013
a preus 2013 (amb aplicació nous tipus IVA aprovats)

Imports facturats
Pendent facturació fins al 2013 a preus de 2013,
conseqüència revisió preus

2011
2012
2013
581.231,16 590.257,83 604.311,76
586.636,61 596.986,76 606.547,71
48.886,38 49.748,90 50.545,64
5.405,45
6.728,93
2.235,95
3

2

1

16.349,82

13.540,44

2.235,95

32.126,21

2011
2012
2013
581.231,16 584.819,01 591.994,65
5.405,45

12.167,76

14.553,00

32.126,21

TERCER.- El preu revisat de cada un dels exercicis és el preu anual aplicable fins una nova
revisió de preus, aplicant-se amb efectes des de l’inici del corresponent exercici, a l’efecte del
qual s’abonarà a la concessionària les corresponents diferències per raó de la facturació del dit
exercici que s’haja liquidat segons el preu anterior.
QUART.- Que es notifique el present Acord a l’empresa concessionària i que es trasllade als
Serveis Econòmics municipals als efectes comptables i altres econòmics que siguen oportuns”.

Vist l’informe d’Intervenció, de data 7 d’abril de 2014, que consta en l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la revisió de preus, corresponent als exercicis 2011 al 2013 a preus
del 2013, del contracte de concessió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids
adjudicat segons acord plenari de 27-11-99, en els termes següents:
ANY
2011
2012
2013

Contracte Principal Contracte compl. Mod. Dº 21-6-04 TOTAL
507.215,44
52.894,11
26.527,07 586.636,61
516.164,34
53.827,33
26.995,09 596.986,77
524.430,89
54.689,39
27.427,43 606.547,71

Segon.- Reconéixer a favor de l’empresa concessionària FCC MEDIO AMBIENTE SA,
la quantitat total de 32.126,21.-€, diferència acumulada total, entre el preu revisat per a
cada un dels exercicis i l’immediatament anterior, corresponent als exercicis 2011 al
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2013 a preus de 2013, pel núm. anys transcorreguts fins al 2013 inclusivament, segons
es detalla:
Conceptes/factors
2011
2012
2013
Preu revisat (n-1(Iva inclòs)
581.231,16 590.257,83 604.311,76
Teòric anual (Iva inclòs)
586.636,61 596.986,76 606.547,71
Mensualitat n anual
48.886,38 49.748,90 50.545,64
Diferència preus (n i n-1)
5.405,45 6.728,93 2.235,95
Nombre anys computar càlcul diferències revisió
2011 al 2013 a preus 2013
3
2
1
Diferències totals reconéixer revisió n i n-1 des.
2013 a preus 2013 (amb aplicació nous tipus
IVA aprovats)
16.349,82 13.540,44 2.235,95

32.126,21

2011
2012
2013
Imports facturats
581.231,16 584.819,01 591.994,65
Pendent facturació fins al 2013 a preus de 2013,
conseqüència revisió preus
5.405,45 12.167,76 14.553,00 32.126,21

Tercer.- El preu revisat de cada un dels exercicis és el preu anual aplicable fins una
nova revisió de preus, aplicant-se amb efectes des de l’inici del corresponent exercici, a
l’efecte del qual s’abonarà a la concessionària les corresponents diferències per raó de la
facturació del dit exercici que s’haja liquidat segons el preu anterior.
Quart.- Notificar el present Acord a l’empresa concessionària i que es trasllade als
Serveis Econòmics municipals als efectes comptables i altres econòmics que siguen
oportuns.
NOVÉ. DICTAMEN CI SOBRE CANVI D’AFECTACIÓ, EXPEDIENT
C/01/2014
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 17 d’abril del 2014, favorable a la modificació que proposa en la memòria la
regidora d’Hisenda i Béns Municipals; dictamen que textualment diu:
“Atés que les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les seues competències
exigeixen la realització d’inversions d’instal·lació de sòl de cautxú a l’Escoleta “El Caragol” per
import de 1.839,20 euros, l’adquisició d’un ordenador per al Departament d’Educació per
import de 500,00 €, l’adquisició d’un projector i ordenadors per import de 450.-€ i 2.111,09.-€
per al Departament Turisme, així com d’inversió de realització d’obres del mercat per import de
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16.000,00€, superior al dels crèdits no disposats de les corresponents aplicacions
pressupostàries del capítol VI, d’inversions, del pressupost de l’exercici 2013 prorrogat al 2014.
Atés que, per altra banda, en el capítol VI del vigent pressupost existeixen aplicacions
pressupostàries, els crèdits de les quals s’estimen reduïbles en els imports que s’assenyalen.
Atés que per tractar-se, en un i l’altre cas, d’aplicacions pressupostàries pertanyents a la mateixa
borsa de vinculació finançades amb ingressos afectats, per la qual cosa, d’acord amb allò previst
en la legislació vigent i en les Bases d’Execució del Pressupost vigent, només cal fer un canvi
del finançament de les despeses a efectuar.
Atés que l’assenyalada modificació pressupostària implica alhora la modificació del Pla
d’inversions de la Corporació.
Atés que respecte allò que s’assenyala en la Base 7 de les d’Execució del vigent pressupost que
“...En el capítols VI i VII la vinculació s’estableix a nivell d’aplicació pressupostària i caldrà, en
el seu cas, l’aprovació de la corresponent modificació pressupostària i, en cas que la
modificació afecte a partides finançades amb ingressos afectats, la prèvia o simultània aprovació
pel Ple del corresponent canvi de finançament.
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

seus

membres

DICTAMINA

Aprovar la següent modificació del Pla d’Inversions de la Corporació i el corresponent canvi
d’afectació d’ingressos:
AUGMENTS
Aplicació pressupostària
32103-6230000
32300-6260000
43200-6230000
43200-6260000
43101-6220000
TOTAL AUGMENTS

DENOMINACIÓ
Escola Infantil.- Maq., Inst., Utillatge
P. Educativa.- Equips per a processos d’informació
Turisme.- Maq., Inst., Utillatge
Turisme.- Equips per a processos d’informació
Mercat- Edificis i altres construccions

Finançament
Préstec 2008
Préstec 2008
Subvencions exercicis anteriors
Subvencions exercicis anteriors
Préstec 2009

TOTAL
1.839,20
500,00
450,00
2.111,09
16.000,00
20.900,29

DISMINUCIONS
Aplicació pressupostària
DENOMINACIÓ
32101-6220077
Centres Escolars.- Edificis i altres construccions
43200-6090077
Turisme.- INV. NOVA INF./B. NAT
43100-6190077
Comerç interior- INV. REPOSIC. INFRAEST. II Prest
TOTAL DISMINUCIONS

Finançament
Préstec 2008
Subvencions exercicis anteriors
Préstec 2009

TOTAL
2.339,20
2.561,09
16.000,00
20.900,29”

Vist que en l’expedient consta informe del Sr. interventor, de data 4 d’abril de 2014,
favorable a la proposta de canvi de finançament.
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El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda elevar el dictamen transcrit
a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament, i aprovar el canvi de finançament que
conté.
DESÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DELS GRUPS BLOC-COMPROMÍS,
GRUP SOCIALISTA, PROJECTE OLIVA I GENT D’OLIVA, EN RELACIÓ AL
CÈNTIM SANITARI
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 17 d’abril de
2014, favorable a l’aprovació de la moció presentada pels grups polítics BlocCompromís, Grup Socialista, Projecte Oliva i Gent d’Oliva, en relació al cèntim
sanitari; moció que és del següent tenor literal:
“David González Martínez, Portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-COMPROMÍS, Ana
Mª Morell Gómez, Portaveu del Grup Polític Municipal PSPV-PSOE, Blai Peiró Sanchis,
Portaveu del Grup Municipal de Projecte Oliva i José Salazar Cuadrado, Portaveu del Grup
Municipal de Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, i
d’acord a l’article 89 del ROM i següents, presenta la següent proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat
contrari al Dret comunitari l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs
(IVMDH), l’anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava com a impost indirecte en la venda
d’hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc.).
La Sentència és aplicable a tot l’Estat Espanyol, que ha de procedir a la devolució íntegra de les
quantitats cobrades a l’excés.
Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de les CCAA en la qual s’haguen
realitzat les adquisicions de combustible. No obstant això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la
devolució del tram estatal de l’impost (2,4 cèntims per litre per a gasolines i gasoils) entre
l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, que va ser l’1 de gener de 2002, i
l’eliminació del mateix que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.
Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes, entitats, societats, ja
siguen públiques o privades, com pels particulars que puguen acreditar mitjançant factura de la
despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers 4 anys.
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Com a administració pública que presta serveis als ciutadans, l’Ajuntament d’Oliva té una
despesa anual en combustible: vehicles, calefacció de centres escolars, etc. Per tant, pot
reclamar la devolució en el període de reclamació de 2010 a 2012.
Per la seua banda, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) està distribuint
entre la ciutadania formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària, un
fet que podria fer propi l’Ajuntament d’Oliva i posar a disposició dels seus veïns estes
reclamacions, bé siga a través de la Oficina d’Informació al Consumidor o bé a través de
qualsevol dels serveis municipals que s’estimen oportuns, amb la finalitat de facilitar la
tramitació als usuaris (empreses i particulars de la localitat) que volgueren tramitar esta petició
de devolució.
És per això que es proposa les següents PROPOSTES D’ACORD
PRIMER.- Instar tant als serveis jurídics com als d’intervenció municipals, a què informen
sobre la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar, així com la via
administrativa més adient per tal de dur a terme la reclamació del cèntim sanitari.
SEGON.- L’Ajuntament d’Oliva reclamarà l’anomenat cèntim sanitari segons indiquen els
informes dels serveis jurídics i d’intervenció municipals.
TERCER.- L’Ajuntament d’Oliva posarà a disposició dels veïns d’Oliva (empreses i
particulars) els formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària, bé a
través de l’OMIC, o bé a través de qualsevol dels serveis municipals que s’estimen oportuns.
QUART.- L’Ajuntament d’Oliva, a través de la web municipal, facilitarà els formularis que es
puguen fer servir per reclamar el cèntim sanitari o informarà sobre l’enllaç on poder
descarregar-los.”

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indica:
 Sr. González Martínez: “Aquesta moció que ve conjuntament dels quatre grups
municipals, a què ha fet referència, i que Compromís ha presentat en tots els
ajuntaments i totes les diputacions, ve a conseqüència que el 27 de febrer d’enguany
es va publicar una sentència del tribunal de justícia europeu, que dictamina que el
denominat cèntim sanitari és un impost que no s’ajusta a dret, per ser contrari a la
directiva europea sobre impostos especials. El cèntim sanitari, o el denominat
cèntim sanitari, és el nom amb el qual es coneix l’impost sobre vendes minoristes,
de determinats hidrocarburs, i va estar establert pel govern de l’estat a partir de l’any
2002, i es va deixar d’aplicar com a tal el 31 de desembre de 2012; amb la sentència
s’obri la possibilitats a particulars, empreses, i administracions, públiques o
privades, per reclamar les quantitats indegudament pagades, sempre que es
conserven les factures, com a mínim a partir de l’1 de gener de 2010, ja que
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l’administració entén que abans d’aqueixa data l’obligació ha prescrit, encara que hi
ha determinats juristes que interpreten que aquesta prescripció no procedeix aplicarla. Les vies de reclamació poden ser o bé presentar una sol·licitud de devolució
d’ingressos indeguts davant l’administració tributària, o bé iniciar una reclamació
per responsabilitat patrimonial davant l’administració. Per tant, coneguts aquestos
fets, les propostes d’acord són les següents; per un costat, instar als serveis jurídics i
als serveis d’intervenció municipals, a què informen sobre la quantificació de les
xifres exactes que es podrien reclamar, per part de l’Ajuntament d’Oliva, així com la
via administrativa més adient per tal de dur a terme la reclamació del cèntim
sanitari. En segon lloc, que l’Ajuntament d’Oliva reclame el cèntim sanitari, segons
indiquen els informes dels serveis jurídics i d’Intervenció municipals. Tercer, que
l’Ajuntament d’Oliva pose a disposició dels veïns d’Oliva, d’empreses i de
particulars, els formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència
Tributària, bé a través de l’OMIC, o bé a través de qualsevol dels serveis municipals
que s’estimen oportuns. I quart, que l’Ajuntament d’Oliva, a través de la web
municipal, facilite els formulari, o bé indique els enllaços on poder descarregar-los.”
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva recolzarem aquesta
moció, però ho hem dit en multitud d’ocasions; tant aquesta moció, com la que hem
votat, i hem recolzat anteriorment sobre els llauradors i ramaders, considerem que
els grups majoritaris d’aquest plenari, ja estarà dins de la seua tasca traslladar als
diputats, autonòmics, i nacionals, el fet que impulsen o pressionen per tal que es
faça complir, ja que no és competència nostra aquestos temes. Dir que la moció que
es presenta conjuntament, presentada pel Bloc i recolzada per tots els grups, també
nosaltres; l’hem recolzada, ja que considerem que no té cap misteri; però sí que
voldríem dir que tal vegada presentem mocions on simplement s’hauria de fer la
tasca administrativa; està decidit per sentència que s’ha de tornar; està dit quines són
les vies per tornar-ho, i simplement l’Ajuntament d’Oliva ha de fer els deures, fer
els informes jurídics i econòmics, que no els he vist encara jo sobre la mesa, per
vore i saber de quina quantitat estem parlant que l’Ajuntament d’Oliva pot reclamar
reclamar, tant en via administrativa, a través d’Hisenda, com a dit el portaveu del
Grup Bloc-Compromís, com per via judicial per responsabilitat patrimonial, si es
considera oportú i podem allargar aqueixos quatre anys de caducitat o prescripció.
Per tant, dir que recolzem aquesta moció, però continuem pensant que el mecanisme
de plantejar mocions, a nivell polític, on les competències no són nostres i està tot
decidit, i simplement hem de fer la tasca de fer els deures i sol·licitar-ho, crec que és
suficient. Per tant, el nostre vot és sí, però fent aquest aclariment.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular estem totalment d’acord amb aquesta
sentència, i que es porte el més ràpidament possible endavant, i que tot aquell que
puga reclamar per recuperar, puga fer-ho; la llàstima és que tot el món no podrà
justificar-ho per poder recuperar-ho. Però en aqeusta moció ens abstindrem, i vull
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explicar-ho, perquè vull dir-los que no entenem res. No entenem res d’aquesta
moció. Vostés que són l’equip de govern, fan una moció per manar-se la feina a
vostés mateix, o a qui vostés els poden dir que la facen. En les seues propostes està
instar als serveis jurídics municipals que els informen, l’Ajuntament d’Oliva
reclamarà, l’Ajuntament d’Oliva posarà a disposició d’empreses i particulars
formularis, l’Ajuntament d’Oliva a través de la pàgina web municipal facilitarà
formularis. Tot això està molt bé, però que ací es porten mocions que sempre, fins i
tot el portaveu del Grup Projecte Oliva acaba de dir que no està d’acord amb les
mocions, i recolza aquesta moció on vostés, que governen, estan manant-se la feina
a vostés mateix. Això és alguna cosa que no entenem. I també vull recordar que en
la Comissió d’Hisenda es va dir per un costat que ja estaven fent-se coses, i per altra
algun tècnic que va assistir va dir que hi havia coses que l’Ajuntament no podia ferles. Això també hauria d’haver vingut informat amb aquesta moció. I per això el
Partit Popular ens abstindrem. No, torne a repetir, perquè estiguem en contra de la
recuperació del cèntim sanitari; tot el contrari, estem molt a favor, i la pena és que
tot el món que l’hem gastat no podem recuperar-lo. Però ens abstindrem perquè no
entenem res d’aquesta moció, que vostés es manen la feina a vostés mateix i als seus
tècnics.”
 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, com a Grup Socialista hem recolzat i hem fet
nostra aquesta moció. Jo compartesc també el posicionament de la Sra. Escrivá,
perquè a mi tampoc m’agrada manar-me a mi la feina, perquè crec que per a això
estic, per a fer-la. Ho vaig comentar també al si de la Comissió d’Hisenda, però
també entenia que portar aquesta moció al plenari suposava també una informació
pública, un comunicat públic de les coses que aquest ajuntament es posiciona i
treballa. Com a regidora d’Hisenda he de dir que en el moment que va eixir la
notícia, a la setmana ja estàvem treballant per recopilar totes les factures de
cadascuna de les àrees per intentar fer un resum i fotocòpies de les factures que
s’han d’adjuntar al formulari. Com de personal no anem sobrats, vam fer ús d’un xic
que feia treballs comunitaris i durant aqueix mes hem intentat avançar feina. Sí que
volem aprofitar els becaris de la diputació per intentar finalitzar-la, poder tindre la
quantificació finalitzada, els informes jurídics acabats, i fer la petició; però és veritat
que les coses no van amb el nivell, la prioritat o l’acceleració que ens agradaria,
però és que anem un poc curts de personal, però des del Departament d’Intervenció
ja es treballa des de la mateixa setmana que va eixir la notícia,. Per tant, no ens ho
deixem, i a sobre tenim molt d’interés, perquè estem parlant de quantitats
econòmiques significatives.”
 Sr. González Martínez: “Jo crec que hem començat dient que és una moció que el
Grup Compromís està presentant en tots els ajuntaments i en totes les diputacions,
amb independència de l’oposició que ocupen, bé estiga en el govern, bé estiga en
l’oposició; i per cert ha obtingut el vot favorable, per unanimitat de tots els grups
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polítics presents; tenim dos exemples, la Diputació de València, on Compromís està
en la diputació, es va presentar la moció i es va aprovar per unanimitat, per part de
tots els grups polítics; i tenim l’Ajuntament de Tavernes, on Compromís està en el
govern, va presentar també la moció, i va obtindre el vot favorable per unanimitat de
tots els grups polítics. A mi, no sé, sembla que aquesta moció siga un fet
excepcional, ni molt menys; no és la primera vegada que un grup polític que està en
el govern, en aquest ajuntament, fa ús del dret que té com a grup polític, a presentar
mocions i proposicions, sobre qüestions municipals; no és la primera vegada, només
fa uns mesos vam tindre un cas semblant, amb l’aprovació de la línia de subvenció
en l’impost de plusvàlua per a persones desnonades, i tenim més exemples si tirem
cap endarrere. Pensem que hem fet les coses correctes, hem presentat una proposició
per a un dictamen de la comissió, que hem passat a la consideració del Ple, i a
conseqüència d’això s’obrirà un expedient amb els informes que pertoque. Per tant,
només agrair als grups polítics que han fet seua també la moció, el seu recolzament;
i esperar que prompte ho puguem portar endavant i sobretot també agrair a la
regidora de Consum, ja ho vam parlar, i em va informar que ja s’està donant la
informació, des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor; i res més,
esperar que vaja el més prompte possible, que la gran majoria de veïns que
conserven les seues factures, puguen aprofitar aquesta oportunitat.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement per al·lusions del que estava plantejant la portaveu
del Grup del Partit Popular; dir que això nostre no és una incongruència, simplement
és un aclariment sobre el suport que donem a una moció, a un soci de l’equip de
govern; però això no vol dir que ens privem del dret que tenim a exposar quin és el
nostre argument i els nostres motius pels quals pensem que, no només aquesta
moció, les que de vegades presenta el PP, que vénen de les Corts Valencianes, i que
de vegades no es molesten ni tan sols a canviar el nom de la ciutat, a la fi es
converteixen en mocions polítiques. Per tant la nostra postura crec que està clara.
Dir també que a banda de la moció que s’ha presentat, des de la Delegació de
Consum que porta el Grup Projecte Oliva i la regidora Yolanda Pastor, no estàvem
esperant que es presentara aquesta moció, ja fa temps que estem treballant en les
dependències municipals de l’OMIC, per tal de donar informació de com adreçar-se
els usuaris i els consumidors a Hisenda per tal de poder omplir les sol·licituds i
presentar la documentació. Una cosa no té res a vore amb l’altra. Jo crec que la
nostra postura està clara, i ala fi el que busquem és treballar i gestionar de la millor
forma possible, independentment de les mocions.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular opina, perquè tenim tot el dret d’opinar, i
som conseqüents amb allò que creiem. Ens agradaria, Sr. González, que ja que la
Sra. Morell ha dit, i ho va dir també en la comissió, que està fent-se el que es pot, i
fins on pot arribar com ajuntament, Bloc-Compromís, que bé ha dit vosté que ho ha
llançat, com una proposta del Bloc l’ha portada a tots les llocs, ara vostés haurien
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d’arribar a la fi i ser conseqüents amb allò que creuen, i buscar advocats, i fer
recursos, i estar ahí, dia rere dia, els seu grup i tots els grups de tots els ajuntaments
de Bloc-Compromís, per ajudar els ciutadans en aqueixa creença que tenen vostés.
Nosaltres vam fer això, vam ser conseqüents amb el que pensàvem, i vam buscar
advocats, vam fer recursos i vam estar ahí, mes rere mes, i continuem estant en el
que crèiem, i era en el cadastràs. Per tant aqueixa és la nostra resposta.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 14 vots favorables (6 vots del Grup Socialista,
5 vots del Grup Bloc-Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Gent
d’Oliva), i amb 7 abstencions (7 vots del Grup PP), acorda aprovar el dictamen i en
conseqüència eleva les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.
ONZÉ. DICTAMEN CI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LÍNIA D’AJUDES
SOCIALS COMPENSATÒRIES DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EN ELS SUPÒSITS
DE PÈRDUA DE VIVENDA HABITUAL PER L’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 17 d’abril del 2014, favorable a l’aprovació de la proposta formulada per la
regidora d’Hisenda i Béns Municipals; dictamen que textualment diu:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió que va tindre lloc el dia 30 de gener de 2014 va aprovar una
línia d’ajudes socials als efectes de compensar el pagament de l’IIVTNU en els supòsits de
pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària i per dació en pagament en el cas que no
siga aplicable el que preveu el Reial Decret Llei 6/2012.
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

seus

membres

DICTAMINA

PRIMER.- Modificar la redacció del segon paràgraf de la base 1, la redacció del qual serà la
següent:
Que l’execució hipotecària o la dació en pagament es produïsca a partir de l’1 de
gener del 2014. Podrà, no obstant, acordar-se l’ajuda compensatòria quan la dita
execució hipotecària o dació en pagament s’haja produït amb posterioritat a 1 de
gener del 2011 sempre que pels Servicis Socials s’aprecie una singular situació de
necessitat.
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SEGON.- Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement, i
que se’n done trasllat als Servicis Econòmics i al Departament de Servicis Socials als efectes
oportuns.”

Obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica:
 Sra. Morell Gómez: “Per recordar un poc, i fer un poc d’història, a primers d’any
es va aprovar una línia de subvencions per a aquelles famílies que havien perdut les
seues vivendes, a través duna dació en pagament o per una execució hipotecària, i a
sobre es veien que havien de fer front a l’impost de l’increment de valors, que es
conegut com a plusvàlua; en aquell moment vam aprovar una línia de subvencions
que recollia totes aquelles execucions hipotecàries que s’havien produït a partir del
31 de desembre de l’any 2012. En aquell moment teníem garantit, perquè si
recorden s’havia fet una espècie de conveni entre els col·legis notarials i l’Agència
Tributària, que quan es produeix una transmissió es comunica als ajuntaments que la
transmissió s’ha fet; per tant, en aquell moment estàvem al tall i teníem garantit que
a partir d’aquelles dates cap família es quedava fora de la línia de subvencions. No
es va tindre en compte els actes judicials que moltes vegades arriben amb molt de
retard. Hem tingut un cas d’una família que l’execució hipotecària s’ha produït el 30
de novembre de 2012, i per tant aquesta realitat fa que canviem la data de
prescripció, agarrem a partir de l’1 de gener de 2011, tindran cabuda totes les
famílies, perquè no volem que cap família es quede fora d’aquesta línia de
subvencions, perquè és una línia justa. Només era fer aqueixa matisació.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Modificar la redacció del segon paràgraf de la base 1, la redacció del qual serà
la següent:
Que l’execució hipotecària o la dació en pagament es produïsca a partir de
l’1 de gener del 2014. Podrà, no obstant, acordar-se l’ajuda compensatòria
quan la dita execució hipotecària o dació en pagament s’haja produït amb
posterioritat a 1 de gener del 2011 sempre que pels Servicis Socials
s’aprecie una singular situació de necessitat.
Segon.- Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement, i que se’n done trasllat als Servicis Econòmics i al Departament de
Servicis Socials als efectes oportuns.
DOTZE. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2013.
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Es dóna compte del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Bñens Municipals, de 17
d’abril de 2014, sobre els informes de morositat del quart trimestre de 2013, emesos per
la Sra. tresorera i el Sr. interventor, que és del següent tenor literal:
“En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s'establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'establix l'obligació dels
interventors i els tresorers d'elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis
de pagament, i remetre'ls al Ple de la corporació.
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat. PROPOSTA
D’ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa,
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda dels
informes de morositat del quart trimestre de l’any 2013.
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:
ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.
NORMATIVA APLICABLE
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà
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necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga
incomplint el termini.”
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini de pagament que haja de
complir el deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de
trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.”
CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la
comptabilitat municipal:
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i
inversions), ja que la Llei 15/2010 fa referència a les operacions comercials, i estes
bàsicament s’apliquen a estos capítols. Per tant no s’inclouen despeses de personal,
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.
- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini de
pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es
referix l’informe (31 de desembre).
- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de
comptabilitat, en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la
seua recepció.
Informe quart trimestre 2013
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de desembre del
2013, un total de 973 factures la quantia global de les quals puja a 977.083,13 €.
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (733 factures, per import
de 633.661,08 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (240 factures, per
343.422,05 €)
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es
diferencien els que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1.199 factures per
1.781.107,20 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (698 factures per
442.832,89 €).
L’annex III fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre, que han sigut de
520,28 euros.
ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN
MORA
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
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Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe.
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007,
que es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran
reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no
haguera contestat, s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la
mesura cautelar, llevat que l’administració acredite que no concorren les circumstàncies que
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este
cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència condemnarà en costos a
l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.”
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de
la mora d’este. En la determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar,
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què
es tracte.”
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.
Oliva, 12 de març de 2014. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”
“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/03/2014 sobre les factures o documents justificatius
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o
s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de tramitació.
Vist el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, esta Intervenció emet l’informe següent:
I.- D’acord amb el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació
d’incorporar a l’informe previst en l’art. 4t sobre els termini de pagament una relació de les
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des
de la seua anotació en el registre de factures i no s’hagen tramitat els corresponents expedients
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de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de
tramitació.
II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el dit informe
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela
financera de les entitats locals.
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
III.- Basant-se en l’anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius
que a la fi del trimestre, d’acord amb els criteris establerts en el programa de comptabilitat, han
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures, i no s’ha
tramitat el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació, per un import total de
66.181,30 €.
És tot el que he d’informar en compliment de les meues funcions, traslladant el present informe
als efectes oportuns.
Oliva, 9 d’abril de 2014. L’interventor. Jorge Garcia Hernández.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast dels informes transcrits.
TRETZE. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI
A MIG TERMINI 2015-2017
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,
sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:
“De conformitat amb l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, per la qual s’estableix l’obligació de realitzar un Pla
Pressupostari a mig termini i l’Ordre HAP/20105/2012, d’un d’octubre per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012.
Donat que ni la Llei Orgànica ni l’Ordre esmentades estableixen l’òrgan a qui correspon
l’aprovació del Pla Pressupostari, pel Col·legi de Secretaris-Interventors i Tresorers
d’Administració Local, s’ha elevat consulta a la Subdirecció General, manifestant la
Subdirecció esmentada que l’òrgan competent no es preceptivament el Ple, però que en cas de
no ser aprovat per aquest haurà de donar-se’n compte al mateix.
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’aprovació del Pla Pressupostari a
mig termini 2015-2017. PROPOSTA D'ACORD
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A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa,
previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2015-2017.”

El Ple de la corporació en queda assabentat.
CATORZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 985/14 AL NÚM. 1.404 /14.
La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 985/14,
de 17 de març de 2014, fins el Decret núm. 1.404/14, de 15 d’abril de 2014.
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; 985, al 1404. Referent al Decret núm. 1.222, hauríem de
deixar de cometre errors com el que hem pogut vore en aquest decret, on es pagaven
7.919 euros, en lloc de 2.255 euros. Després, en el 1.240 és un decret per aprovar el
pla pressupostari a mig termini de l’exercici 2015-2017, i hi ha alguna cosa que ens
crida l’atenció; la Sra. secretària rectifica, i on posa done fe, rectifica i posa a l’únic
efecte de donar fe. Voldríem saber a què es deu la dita rectificació.”
 Sra. secretària: “Això significa que done fe del Decret.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Moltes gràcies; queda entés. Al decret 1144, li paguen al Sr.
David González el bitllet d’avió per anar a Basel, Alemanya, per import de 310
euros. Jo li diria, Sr. González, pense que no estem per anar a fer viatgets a
Alemanya, perquè amb aqueixos diners ací podem pagar coses als ciutadans, que fan
falta. Al Decret 1.195, paguen al despatx d’Olabarrieta 8.245,15 euros, per a una
primera instància d’un contenciós i defensar l’ajuntament. S’ha de gestionar i no
tirar els diners. Està clar que l’ajuntament s’ha de defensar, però podríem haver
negociat; perquè si en una primera instància d’un contenciós paguem aqueixa
quantitat, què pagarà quan continue el procés. Al 1.348, torna a aparéixer, de forma
lamentable, la cunyada del Sr. David González. La contracten fins el 31 de
desembre, i ací tots sabem fer números i càlculs, i és clar que, com bé diu vosté, Sr.
González, i cunyat a més, “que a ningú li falte un plat de menjar” això a mi se me va
quedar clavat en el cervell, que podríem traduir que a la meua cunyada no li falte
baixa de maternitat, ja que està a menys de quinze dies de parir.”
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 Sr. González Martínez: “S’ha fet referència a dos decrets; un per pagar-me,
suposadament, un viatge a Alemanya; m’hauria pogut preguntar. Jo no he estat a
Alemanya, Sra. Escrivá, per tant el bitllet d’avió no era per a mi. Sap que ha hagut, i
si no ho sap li ho dic, un viatge, perquè ha eixit en premsa, d’alumnes del
conservatori a Alemanya. Aqueix viatge, el transport ha estat sufragat pels pares i
les mares de l’AMPA i dels xiquets que s’han desplaçat, i els professors. I
l’Ajuntament de Herbolzeim ha sufragat també una part important de l’estada,
perquè no tots els xiquets es van quedar en cases de familiars; altres es van haver de
quedar a l’Europa Parc. També entrades. Van fer dos concerts. I l’intermediari, que
és un senyor d’Oliva, que des que va començar la relació amb Herbolzeim ha estat
fent bonament d’intermediari, per fomentar les relacions entre Herbolzeim i
l’Ajuntament d’Oliva, que coneixen tots perfectament; és un alemany afincat a
Oliva. És una persona d’una edat considerable, i va acompanyar tota la delegació
d’Oliva, del conservatori, a Herbolzeim a Alemanya. Aquest senyor, que és un
senyor major, ens va demanar, l’única cosa que ens va demanar, no fer el viatge de
vint-i-quatre hores amb autobús, sinó que li pagàrem el bitllet d’avió, perquè té una
edat avançada i patia. Com que això es va fer a través d’una anticipació de caixa, i
això s’ha de fer a regidors i no a particulars, l’anticipació de caixa se’m va fer a mi
per a sufragar el viatge d’aquesta persona que ha anat a fer de traductor, a fer
d’intermediari, i a fer d’organitzador del viatge. Per tant, tinga clar vosté, Sra.
Escrivá, que aqueix bitllet d’avió no era per al Sr. González. En segon lloc ha fet
vosté esment del nomenament de la meua cunyada. Jo entenc que vosté té molta
fixació per mi, té molta fixació per la meua família, va quedar molt clar el dia del
Ple d’investidura, de votació i elecció d’alcalde; però dir-li que ja li he donat
explicacions en nombroses ocasions sobre aquest tema; el nomenament s’ha fet, i les
oposicions en el seu dia, complint estrictament els criteris de publicitat, d’igualtat,
de mèrit, i de capacitat. Ha tingut vosté tota la documentació, i la té, al seu abast. Per
tant estic molt tranquil. Espere que tots els familiars de regidors del Partit Popular
hagen tingut aquesta mateixa oportunitat; tots els qui han treballat també per a
l’administració. I dir-li també, simplement, que espere que celebre a consciència
també el dia de la dona. Jo ho faré.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Ja veu vosté el que informa a aquesta corporació. Encara
que siguem l’únic grup de l’oposició, perquè jo no m’invente res. I vull llegir-li el
Decret 1.144 on diu aprovar l’expedició d’un manament de pagament amb caràcter a
justificar a favor del membre d’aquesta corporació municipal, Sr. David González
Martínez, -i posa el seu NIF- per import de 310 euros. D’acord? Viatge a Alemanya.
Jo no m’invente res. Després, també contestar-li i dir-li que jo no estic fixada per
vosté, ni per la seua família. I l’única fixació meua és que ací tots els ciutadans
siguen iguals. I està clar que els regidors del Partit Popular no han tingut aqueixa
oportunitat que vosté ara com a regidor de Personal traguera una oposició, es
presentara, jo tinc cunyats que estan ben col·locats i no ho necessiten, però qualsevol
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altre ciutadà, diguem-ne per davant, amb molt de camí fet i que se li posara un deu. I
que si ara li fa vosté, a punt de parir, un contracte fins desembre, sap perfectament
que és alguna cosa que no es pot complir, ni tampoc pense que estiga en condicions
de portar la tasca que se li encomana, per la seua situació en què es troba.
Simplement és això. Ho lamente, però no tinc fixació per vosté, és una persona que
està ahí com a regidor, li he de dir el que li he de dir, i a partir d’ahí, vosté a sa casa i
jo a la meua.”
 Sr. González Martínez: “Molt breu, Sr. alcalde. Dir-li, simplement que ni aquest
regidor de personal ha signat el nomenament de la Sra. Martínez, ni per suposat va
fer la proposta.”
 Sra. Morell Gómez: “No centraré l’atenció a si és familiar a no és familiar de qui,
perquè jo crec que qualsevol persona que es presenta a la borsa ho fa de forma
lliure, igualitària, per suposat. Poer tant, com això no ho pose en dubte, done per
sentat i no em centraré en absolut si és familiar o no ho és. Em centraré en una
qüestió que em sembla molt més important com a dona i com a mare que sóc, i com
a treballadora que també ho sóc. És el tema de la maternitat. Les dones hem defensat
que la maternitat no pot ser un obstacle per accedir a un lloc de treball; i em sembla
tan lamentable escoltar ací que no es pot accedir a un lloc de treball que està
guanyat, que està en la borsa perquè s’ho ha guanyat, perquè l’única barrera que la
limita és la maternitat. Per tant, coma portaveu del Grup Socialista, i defensora de la
maternitat, i de la llibertat de la dona, això ho rebutge com a argument que puga
posar o entrebancar les actuacions que fa aquest ajuntament. També recolze, i faré
esment també, que el dia de la dona, que tots presentem mocions i diem ací com de
bonic és defensar el paper de la dona, que volem mesures perquè tinguen
possibilitats en el tema igualitari en l’ocupació laboral, crec lamentable escoltar ací
que la maternitat és un límit a accedir a un lloc professional i laboral que s’ha
guanyat en propietat.”
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sr. Escrivá Tormo: “Només volia transmetre unes paraules de la Germandat de
Jesús Natzaré d’Oliva, adreçades a tots les germandats i a la Junta Central d’Oliva
de la Setmana Santa, i agrair tot el suport desinteressat que han tingut cap a la
Germandat de Jesús de Natzaré; i també al poble d’Oliva durant aquesta Setmana
santa. Moltes gràcies.”
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 Sr. Sánchez Gámez: “Des del Partit Popular no entenem com abusem de la gent de
la casa per donar ajuda per allò del cèntim sanitari, donar una solució per recórrerho, i no entenem com no es fa res per posar la llum del polígon Jovades, que ja fa
tremps que no hi ha llum, quan aquella gent està passant-ho molt mal vertaderament.
Per altra banda, també, quant pensen adreçar la desembocadura de la séquia del
Vedat i la desembocadura del Clotal? Ja està a punt de menjar-se les dunes i encara
continuem igual. Espere que no siga en l’agost perquè no vinga la tele i tot el
romanç. La gent que transita pel camí del Pla i les rodalies ens han transmés que
està totalment impracticable; a vore si podria ser fer-li una passadeta, almenys
llevar-li el cavalló del mig. També ens agradaria saber si han fet alguna actuació per
solventar el problema en la finca del Capurri, sobre l’arrossegament de terra i grava
cada vegada que plou. Els veïns del carrer de santa Rosa, núm. 26, tot el veïnat del
voltant d’aquesta vivenda estan indignats de vore la poca formalitat del govern. Es
va dir això el 28 de novembre i no caben si s’està fent alguna actuació o no, van
passant els mesos i tot continua igual. I també m’agradaria saber quan pensen posar
en funcionament el transformador del Mercat Municipal.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc, i abans que ens n’anem un poc més enllà,
fer-li un prec a la Sra. Morell, i com no, al Sr. González. Entenc Sr. González, que
vosté ha de desviar el tema de la seua cunyada i se n’ha anat pel tema de la dona.
Per a mi és molt important. No m’agradaria, Sra. Morell, i no faré, cosa que vosté sí
que ha fet, demagògia barata, perquè jo també sóc dona. I he de dir-li que si vosté
porta trenta anys sent-ho, jo en porte quaranta-nou, i si vosté ha partit una vegada, jo
n’he parit dos; per tant, ho entenc perfectament, i si el que volen és desviar el tema,
ho lamente molt, però tornen a reconduir-lo. Aqueix és el primer prec. Continuem
amb un altre prec o qüestió, i és que som coneixedors que el Sr. David González, en
el seu mandat, va ordenar la compra d’uniformitat per a la policia, sense regularitzar
el contracte que cal, ja que per a més de 2.000 euros s’ha de formalitzar, i la
quantitat superava els 5.000 euros. La roba ha vingut amb desperfectes i tares; què
pensen fer davant aquesta nova mala gestió? És clar que pagarà la policia per no
tindre una uniformitat com pertoca; i quina mesura es pensa prendre davant la
irregularitat de no haver fet contracte. A més dir-li, encara ací afegim Sra. Ibiza,
com s’ha fet la compra i què ha passat amb el programa informàtica de 40.000 euros
que vosté va comprar per a la topògrafa. Tenim una altra qüestió del tot important, i
és la nova senyalització turística. He de dir-li que aquesta Setmana santa hem sigut
la rissa de tots els qui ens han visitat. És naïf, ja que els pictogrames s’han fet
deformant-los. Són dibuixos com dels xiquets; i els cartells, ni fóra perquè estan
escrits al costat el que significa, ningú entén la seua senyalítsica, els seus dibuixets.
Sap masa bé que el regidor Vicente Morera, en la comissió, va plantejar els dibuixos
i va preguntar si algú sabia el que significaven, i ningú ho sabia. A més de ser
depressiva, si atenem el color del fons, és un negre amb els monyicots carabassa; i
se li ha de dir que són com els de la creïlla aqueixa que van fer. A més que és
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incompatible, si no tenen l’autorització expressa de la Conselleria de Turisme, ja
que suprimeix alguns pictogrames representatius des de sempre per a les platges.
Tampoc es pot col·locar aquesta nova senyalització en la travessia, perquè el nou
format no està patentat, ni aprovat pel Ministeri de Foment, i Infraestructures. És
contradictori segons l’associació d’enginyers municipals i provincials d’Espanya.
Com la lletra preestablerta, els pictogrames homologats i els colors segons el que
representen. Serà, serem, som ja, l’únic municipi en la Comunitat Europea amb una
senyalització turística diferent, i incoherent en la majoria dels casos. Amb la nova
senyalització perdrem tota la senyalització anterior, i s’entendrà, canviarà tot. Ha
passat pel Consell de Turisme, però com una ràfega, i vosté ho sap. Es va dir on
està, es pot dir on està dita senyalització; no s’ha facilitat dita senyalització per al
seu estudi, i ja li dic que ho ha passat com una ràfega, i molt clara. Ara que tot el
món sàpiga que la Creu Roja apareix om una creu blanca.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Perdó. Som l’únic grup de l’oposició, tinc molts precs molt
importants. M’agradaria acabar de fer-los.”
 Sr. alcalde: “Vosté sap que la meua voluntat és que sempre acabe; en l’últim
plenari ja li vaig donar nou minuts. Continue el més breu possible.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Ací ens agradaria dir-li que a vore qu done una solució, i
què és el que pensa fer. Dir-li també que hem tingut vàries queixes per resoldre, i
grans, per a la salut ciutadana, adreçades a la regidora Inma Mañó, regidora de
sanitat; una és a la carretera de Dénia, que el Partit Popular ja va donar d’una forma
molt ràpida, és un problema d’una planta baixa on pugen les paneroles, i les rates al
pis. La persona s’ha sentit molt desatesa, ha fer varis registres i s’ha sentit molt
desatesa per vosté. Per tant voldríem que reconduira la situació i que ajudara
aquestes persones. Tenen xiquets menuts. I després també és en el carrer, un carrer
molt cèntric d’ací, del cas antic on hi ha termites. És un tema que ja coneix
l’ajuntament perquè la Biblioteca de Tamarit està afectada, i també és un tema molt
greu que m’agradaria que resolgueren. En la relació de factures a data 28 de gener
de 2014, hi ha 74.134 euros amb honoraris a un lletrat extern; i això, a banda de tots
els altres lletrats que contracten. M’agradaria que feren una lectura de perquè hem
de posar-nos a pagar tants lletrats i tantes sentències. Alguna cosa molt important.
La fira dels minerals, Sra. Ibiza. Porta venedors ambulants, els dóna un espai
perfecte al Centre Polivalent; les seues furgonetes dormen a sota del sostre i xafen el
terra del polivalent, a diferència de totes les xiquetes del patinatge que no poden
utilitzar el Centre Polivalent. Paga menjar als ponents de la Fira de Minerals, 140
euros, a banda de pagar-los les conferències de Cooperativismes i emprenedoria, per
605 euros, publicitat i anuncis per valor al voltant de 1.500 euros, i el que és la part
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que van fer de l’univers i els eclipsis, 1.694 euros. Pense que hauria de replantejar
almenys la forma d’utilitzar el Centre Polivalent. Volia parlar-los d’alguna cosa
molt important que és brassuround. Jo supose que vostés recordaran aquella
actuació. Vénen i actuen al Teatre Olímpia. No paguen la taxa. Els ciutadans paguen
entrada. Però vostés, a més de tot això els paguen sis estudis, i vuit apartaments, i
catorze desdejunis, per import de 1.467,95 euros. Jo pense que ja està bé. Ja està bé,
Sra. Ibiza. Jo no sé si dir-li Sra. Morell, vosté presumeix que ha d’apretar-los molt a
certs regidors. Aquestes són les necessitats de les quals vosté parlava, Sra. Morell en
el punt núm. set de la subvenció a la Germandat del Natzaré, de per què s’havien
oblidat pagar-la? M’agradaria que ho tinguera en compte perquè ahí s’ha d’amarrar
molt. S’ha complit el termini voluntari per tombar a terra l’oficia de Turisme.
Pensen complir-ho? L’afectat ja ha demanat l’execució complementària de la
sentència. Torne a repetir, pensen complir-ho? I quan la compliran? Per finalitzar,
dir-los que a voste, Sr. Canet, si estem evolucionant en el tema d’Aigua Blanca IV.
Quins són els últims avanços? No creu, Sr. Canet que ja ha tingut prou mostres i
temps de no poder avançar i de no saber com traure-s’ho dels dits? Des d’ací volem
llançar una petició, un prec, de poder conéixer tot el que hi ha des que estan vostés
governant; i com no, que aqueixa reunió la presidesca l’alcalde actual, que per
suposat té molt a dir davant d’aquest problema, i com no, com a alcalde, prendre
decisions i signar el que pertoque.”
 Sr. alcalde: “Ha vist que una vegada més, no l’he interrompuda. Li he deixat que
acabara.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement fer una proposta. Volem sumar-nos, i volem que
s’entenga el que diré, no com un trencament, ni com una exigència, sinó per
prudència; pensem que va sent el moment que des de la Delegació d’Urbanisme es
plantege una reunió on tots els grups municipals, per tal que tots els propietaris com
l’oposició, entenguen que aquest tema no és un tema del Partit Popular, ni dels
propietaris, sinó que és de la corporació, i tots tenim interés que vaja esclarint-se.
Poensem que ha passat el temps prudencial per vore com van evolucionant els
treballs, i com a membre de l’equip de govern que som el Grup Municipal Projecte
Oliva, fem la proposta i demanem que el més aviat possible, quan la delegació ho
considere oportú, puguem fer una reunió de propietaris i grups municipals per vore
com s’està avançant en el tema; ja li dic que el nostre silenci no volem que s’entenga
sempre com prudència; sabem que es treballa en la delegació, s’estan fent coses,
però també considerem que és important als grups de l’equip de govern, i als grups
de l’oposició; la Sra. Chelo Escrivá que ha estat durant un any alcaldessa, que no
ens ha tingut informats, no caiguem nosaltres en el mateix error que va caure ella,
per favor. Tinguem informats els propietaris i els grups per vore com estan
evolucionant els treballs.”
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 Sr. alcalde: “Li conteste al respecte del compliment de la sentència de l’oficina de
Turisme, Touristinfo. Com no podia ser d’altra forma, complirem la sentència. De
fet, tal com recull el Decret d’Execució, abans d’un mes es pagaran els 300 euros i
es promourà per part de l’ajuntament, en el seu moment, un incident de l’execució
de la sentència per vore la forma i manera de complir-la.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Simplement adherir-me a la proposta que s’ha llançat per
tindre una reunió amb els propietaris i grups polítics, per vore en quin punt estem
d’Aigua Blanca IV. Sabem que el regidor d’Ordenació del Territori està treballant al
respecte, que no s’ho ha deixat, i per tant estem segurs que està fent una gestió
adequada; el que passa és que és evident que les coses estan allargant-se en el temps
i és evident que els propietaris són els més afectats, i els qui estan impacients de
saber a la fi la resolució final quina serà, i el més breu possible, per tal que d’una
vegada per totes se solucione aqueix problema que ja arrosseguem de tants anys. Per
tant, des de Gent d’Oliva ens sumem a la proposta, i efectivament esperem que la
reunió es faça el més prompte possible per saber on estem, cap a on anem, i més o
menys quan podem arribar a la meta desitjada que és la finalització de les obres, i
que s’acabe totalment el problema aquest que s’arrossega des de tant de temps.”
 Sra. Morell Gómez: “Intentaré contestar algunes, perquè com n’hi ha tantes, no
m’ha donat temps a recollir-ho tot. Al Sr. Sánchez, respecte a la llum del polígon, sí
que li diré que està contemplant-se en el pla d’inversions de 2014 incloure el
cablejat del polígon com a part de la inversió de l’exercici 2014. Això ja estem
estudiant-ho. Pel que fa a la carretera de Dénia i els problemes de sanitat,
efectivament és una cotxera privada. La senyora va vindre i se la va atendre; però els
problemes de paneroles dins de les propietats privades se les ha de solventar cadascú
dins de sa casa. Per tant, la solució que ha de fer és tirar productes dins de la seua
propietat. Pel que fa a les termites, es van observar totes les fotografies i es va poder
vore que tenien ales i són formigues voladores, i no termites; però s’està observant
amb més deteniment, encara que són formigues voladores. Respecte al tema que
s’ha fet directament com a regidora d’Hisenda, jo com a regidora d’Hisenda
controle aquelles factures que puguen quedar-se fora de les aplicacions
pressupostàries de cadascun dels regidors. Cadascun dels regidors decideix de quina
forma fa ús i les despeses de les seues partides, jo ahí no entre. Jo sí que entre a
controlar un poc si les factures es queden fora de les partides pressupostàries. Per
tant, no entraré a concretar l’ús que fa cada regidor de les seues partides. Sí que he
de dir que aquest grup, el Grup Socialista, quan ha entrar en aquesta legislatura va
adquirir el compromís de no destinar diners per a fer ni picadetes, ni menjars, ni
absolutament res de les nostres partides; hem evitat absolutament tot. Fins i tot el dia
de la dona vam canviar la dinàmica que hi havia de fer una espècie de càtering, i
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vam fer tiquets per a consumir en la ruta de tapes, per fomentar l’activitat
econòmica. Per tant, jo sí que puc donar una justificació de les partides del Grup
Socialista; però per suposat, cada regidor decideix l’ús que fa de les seues pròpies
partides. I sí que el meu company li comentarà al Sr. Sánchez alguna qüestió que
s’ha quedat pendent.”
 Sr. Santacalatina Sanchis: “En el tema del Camí del Pla, eren unes lloses que hi
havia allí dins; parlem de les lloses. Les lloses les va posar la Confederació per
netejar per allí dins, però ja s’han retirat. S’han retirat fins on accedeixen les
parcel·les de tarongers. Al centre no es pot accedir; simplement, per traure les
taronges, es van retirar les lloses, i a l’altre costat també. Pel que fa al Capurri, la
finca del Capurri, està mirant-se els arrossegaments; és molt difícil solucionar un
arrossegament si cauen 200 litres en vint minuts. És molt difícil. Però estem mirant
solucions. No només al Capurri; al Corralet, tenim dos o tres llocs que si plou molt
ens fa solsides i estem buscant solucions; però si cauen 200 litres en vint minuts és
molt difícil; però buscarem una solució.”
 Sr. González Martínez: “A moltes preguntes contestaré en la pròxima sessió; però
com que sembla que de la Delegació de Cultura s’haja de pagar tot el pressupost de
l’ajuntament, doncs cultura té un pressupost que va igual, si un pressupost va a la
baixa, el de cultura també; i pateix les mateixes restriccions que altres partides
pressupostàries; però obviament cultura pot destinar els diners a determinades coses
relacionades amb la cultura. De totes formes, aquesta informació del brassuround es
va donar abans; es va donar informació en la Comissió de Serveis Socioculturals,
que és on toca, i es va dir que aquest festival, que és un festival de molta altura, de
molt de nivell, que tenia els millors mestres de vent d’Europa, es realitzava abans a
Torrent; a Torrent tenia un cost prou major que el que li va suposar a l’Ajuntament
d’Oliva. Aqueix no va ser l’únic cost. Puc continuar? L’Ajuntament d’Oliva va
sufragar el cost dels professors que venien; l’estada dels professors, aqueix era
l’acord, que venien a donar classe. Però acompanyant aqueixos professors hi havia
89 alumnes que venien, fins i tot d’Austràlia, que venien i pernoctaven a Oliva i es
pagaven la seua estada, i la seua manutenció. Per tant, vam valorar que tindre un
festival d’aqueixa altura era important, era una fita cultural, els alumnes d’Oliva
tenien un descompte important que no tenien els alumnes de fora; vam implicar el
Conservatori, vam implicar l’Associació Artístico Musical d’Oliva, amb dos
concerts gratuïts, per cert, hi havia un concert de pagament, però hi havia dos
concerts gratuïts, per a tota la ciutat, i per tant vam considerar que les despeses eren
raonables, assumibles; la despesa dels professors era una despesa raonable per la
repercussió que tenia aquesta activitat cultural. De totes formes, es va donar
informació en la comissió. A la resta de preguntes, mirarem de contestar en la
pròxima.”
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 Sr. alcalde: “Per acabar, els conteste aquells dubtes que es van suscitar o preguntes
que es van formular en el plenari passat, i que no es van contestar. Referent al
Decret 880, d’un contracte a l’empresa Gestión salud y deporte, dir-li que parlem
d’un procediment negociat, sense publicitat, on l’òrgan de contractació és
l’Alcaldia. Una vegada analitzades les diferents propostes que es van presentar en el
seu moment, s’ha fet un contracte de serveis de les activitats en sec, des del 17 de
març fins el 31 de gener de l’any que ve; és a dir, aproximadament deu mesos i mig,
que es fa coincidir en el termini de la finalització de la durada inicial del contracte
de la concessió de la piscina climatitzada. Respecte a la quantitat adjudicada hi ha
un decret posterior, en concret el 961, que deixa sense efecte l’anterior 880, on
apareix el preu total anual, i no mensual; si bé es pagarà sobre els serveis
efectivament prestats durant aqueixos deu mesos i mig de la durada del contracte.
Pel que fa al Decret 806, correspon a la devolució d’una part de la subvenció per al
programa nutricional lligat al menjador social que es va realitzar l’estiu passat. Per
què s’han tornat els diners, preguntava. La Diputació Provincial de València va
aprovar una subvenció de 13.084 euros per desenvolupar el menjador social a la
nostra ciutat, amb un preu de 3,30 euros per menú. A l’hora de triar el menú es va
decidir agarrar un menú de 3,63 euros, un poc més elevat que el menú fixat per la
diputació, 33 cèntims més, per la qualitat nutricional dels aliments que corresponen
a aquest menú; per 30 cèntims més, oferíem a aquestos xiquets, que per desgràcia
estaven en una situació de necessitat, una major qualitat alimentària i nutricional,
avantposant per part de l’ajuntament el benestar dels xiquets. El cost total del
menjador social que es va facturar va ser de 12.999,03 euros, que quadrava amb la
totalitat de la subvenció, però la diputació es va ajustar als 3,30 euros, i no al cost
total del menjador, cosa que s’ha fet càrrec l’ajuntament, i ha assumit la diferència
del cost dels menús, ja que estava clar que aquest ajuntament no deixaria fora cap
xiquet del programa. També es preguntava per qui portava els aliments; el
repartiment i servei dels menús per a xiquets es va assumir, de forma desinteressada,
per les associacions de la nostra ciutat, com Caritas, Ames de Casa Tyrius,
Associació Romaní, Aripando, AFISA, Creu Roja i AFEI. Es va fer d’una forma,
pensem, transparent, solidària, i per suposat humanitària. Referent a si era necessari
la redacció del catàleg de Béns i Espais Protegits, manifestar-li que ja en la
corresponent Comissió d’Ordenació del Territori, del dia 16 d’aquest mes, es va
donar la corresponent informació per part del regidor delegat, i es va passar còpia de
tot aquest tema. Pel que fa als decrets que fan referència als expedients de les
instal·lacions temporals, manifestar que dels 31 expedients oberts, finalment se’ns
va sancionar 16, i 15 d’ells han estat sobreseïts i arxivats, per no poder acreditar-se
les causes que els van motivar, és a dir per música i soroll, com manifesta en el seu
escrit el seu instructor. Si el jutjat necessita qualsevol tipus d’informació només l’ha
de demanar, i l’ajuntament la facilitarà, com sempre ho ha fet. El Decret 805,
referent a la jubilació parcial d’un treballador, no s’ha comés cap irregularitat; de
fet, la petició d’aquest treballador, i altres, han estat acceptades per la Seguretat
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Social. Ja saben vostés que per poder accedir a la pensió de jubilació parcial, està
supeditada a la formalització d’un nou contracte de treball en què la reducció de la
jornada de treball i del salari han d’estar pactades abans, com ha sigut en aquest cas.
Ací s’ha donat la circumstància que per motius laborals, el primer de la bossa de
treball ha renunciat a l’oferta de treball i s’ha traslladat l’oferiment al segon
treballador de la llista, que sí que ha acceptat. En el torn de preguntes, moltes d’elles
ja es van contestar, encara que algunes van quedar per a aquest plenari. Manifestar
que algunes de les peticions que va fer el Sr. Sánchez ja estaven solventant-se en
aquell moment, i altres es van solventar dies després, com ara la neteja del Calvari,
l’arena del parc infantil de l’Hort de la Bosca, o fins i tot la brosta, que no deixalles,
en la zona verda del carrer de la Font de l’Om. I pel que fa al fanal de la Via de
Ronda, una vegada l’ajuntament ha disposat d’ell, perquè aquest tipus de fanal ja no
es fan en série i s’ha hagut de fabricar en exclusiva, s’ha col·locat. En referència al
polígon Jovades li ha contestat també la meua companya, dir-li que aquest
ajuntament ja ha cursat diverses denúncies pel robatori del cablejat elèctric
d’enllumenat davant la Guàrdia Civil, com vosté bé coneix, i s’està a l’espera del
pressupost nou per poder estudiar la incorporació del pla d’inversions de 2014. Pel
que fa al prec del Sr. Morera, dir-li que nosaltres també estem completament
d’acord que els cursets i les xerrades als llauradors haurien de ser per les vesprades;
de fet, aquest ajuntament, les peticions sempre les ha fetes en aqueixa línia, i seguirà
fent-les per a les vesprades, perquè les retallades de la Conselleria d’Agricultura
propicia que els funcionaris de la Generalitat, que són els qui en última instància
imparteixen els cursets i les xerrades, s’hagen d’adaptar als horaris que tenen
establerts. Hi ha vegades que és possible, i altres que, per molt que s’intenta, és
materialment impossible. Això no obstant, des de la Regidoria es continuarà
insistint, i es continua, que el millor per a la formació dels llauradors és l’horari de
vesprada. Es planteja igualment un prec sobre l’enllumenat de l’edifici del carrer de
Rafalatar, 22. Parlava d’una factura de 4.000 euros, i manifestava que estava
enganxat a l’enllumenat públic. Fetes les averiguacions pertinents, dir que no hi ha
cap factura de subministrament del carrer de Rafalatar, 22 per aqueix import. Si
comprovem l’històric de les factures de llum des de febrer de 2013 fins ara, l’import
mensual de consum oscil·la entre 230 i 399 euros, i a més aquest edifici té contractat
amb Iberdrola el seu subministrament. Per acabar, i respecte del registre d’eixida de
20 de desembre, on el Sr. González va remetre un dossier adreçat a les associacions
de veïns, entenc que en aquells moments l’objectiu final era donar informació de tot
allò que s’estava fent des de l’ajuntament, davant les peticions i necessitats de les
associacions.”
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.
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Vist i plau
El president
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