
Acta núm. 19/2014

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

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.50 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
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

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  totalitat  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

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

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

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

SEGON.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES DELS MESOS DE DESEMBRE 
2014 I GENER 2015.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Governació,  de  data  17  de 
novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat de tots els assistents s’acorda incloure el punt  
extraordinari en l’ordre del dia sobre:

Seguidament es dona compte de la proposta formulada per l’alcaldia respecte a la modificació 
de les sessions plenàries ordinàries del mes de desembre de 2014 y de gener de 2015.

Ates que la data de celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al  
mes de desembre de 2014, con saben, hauria de ser el proper dia 25 de desembre de 2014 i la 
del mes de gener de 2015 correspon ser el 29/01/2015, segons el regim de sessions.

Resultant que el dia 25 de desembre de 2014, es el dia de Nadal i per tant festiu i que amb motiu 
de la celebració a Madrid, del 28 fins el 1 de febrer de 2015, de la Fira de Turisme (FITUR), on 
l’Ajuntament  d’Oliva  participa amb un stand,  fira  d’àmbit  internacional,  i  que requereix la 
presència d’alguns membres de la corporació, es pel que es considera convenient proposar la 
modificació de les dates de les celebracions de les sessions ordinàries corresponents al mes de  
desembre de 2014 i la del mes de Gener de 2015.

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i  per unanimitat  de tots els assistents 
dictamen favorablement el següent:

Primer.- Modificar  la  data  de  realització  de  la  sessió  ordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament  
corresponent  al  mes  de desembre  de 2014,  per  tal  que en lloc  de realitzar-se  el  dia  25 de 
desembre de 2014, tinga lloc el dia 22 de desembre de 2014 a les 19:30 hores.
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Segon.- Modificar  la  data  de  realització  de  la  sessió  ordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament 
corresponent al mes de gener de 2015, per tal que en lloc de realitzar-se el dia 29 de gener de  
2015, tinga lloc el dia 5 de febrer de 2015 a les 19:30 hores.

Tercer.- Elevar la proposta al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord”.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS:  PRIMERA 
PRÒRROGA  ANUAL  DEL  CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PISCINA CLIMATITZADA. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 18 
de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“AUTORITZACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA ANUAL DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PISCINA CLIMATITZADA

VISTA la proposta presentada pel Sr. Blai Peiró Sanchis, Regidor d’Esports, sobre autorització 
de la concessió de la primera de les pròrrogues anuals del contracte de concessió administrativa  
per a la gestió dels serveis de salvament i socorrisme en la piscina climatitzada d’Oliva, control 
d’accessos, manteniment  i  neteja i  restauració en el complex esportiu cobert,  com també la  
prestació  de  serveis  públics  de  docència  en  activitats  aquàtiques,  i  altres  possibles  serveis 
complementaris, la qual proposta és com segueix:

BLAI  PEIRÓ  SANCHIS,  REGIDOR  DELEGAT  D’ESPORTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA 
EXPOSA

Mitjançant  un  escrit  de  data  8  d’octubre  del  2014,  amb  registre  d’entrada  núm.  11432,  de  data  10 
d’octubre del 2014, la mercantil adjudicatària del contracte de “Concessió Administrativa per a la gestió 
dels Serveis de Salvament i Socorrisme en la Piscina Climatitzada, control d’accessos,  manteniment i 
neteja i restauració en el complex Esportiu cobert d’Oliva, així com la de la prestació de serveis públics  
de  docència  en  Activitats  aquàtiques  i  altres  possibles  serveis  complementaris”,  GESTIÓ  SALUT  I 
ESPORT, SLU, va sol·licitar la pròrroga del contracte esmentat.

La realització del dit contracte i la seua adjudicació van ser acordats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió  
ordinària realitzada el dia 25 de novembre del 2010, formalitzant-se el Contracte Administratiu amb data 
1 de desembre del 2010.
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En la clàusula VI del Plec de clàusules econòmiques administratives particulars, que regeixen per a la  
contractació al·ludida, s’expressa que el termini de durada de la concessió és de quatre anys, a comptar de 
la data de notificació de l’adjudicació, termini que expirarà el dia 30 de novembre del 2014, i es preveu 
que es puga prorrogar per anualitats completes, comptades a partir de la finalització del termini de quatre 
anys inicials. En idèntics termes s’expressa en la clàusula tercera del Contracte Administratiu. La dita  
pròrroga es concedirà,  si  és el  cas,  amb la  sol·licitud prèvia de pròrroga abans de la finalització del 
període inicial de quatre anys.

Vist l’informe favorable del tècnic Municipal d’Esports, emés amb data 3 de novembre del 2014, per a la 
concessió de la prorroga sol·licitada.

Per tot l’anterior, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, per a la  
seua posterior remissió al Ple de l’Ajuntament, la següent, PROPOSTA DEL DICTAMEN

PRIMER.- Que  s’autoritze  la  concessió  de  la  primera  de  les  pròrrogues  anuals  del  contracte  de  
“Concessió  Administrativa  per  a  la  gestió  dels  Serveis  de  Salvament  i  Socorrisme  en  la  Piscina  
Climatitzada,  control  d’accessos,  manteniment  i  neteja  i  restauració  en  el  complex  Esportiu  cobert 
d’Oliva,  així  com la de la  prestació  de serveis  públics  de  docència  en Activitats  aquàtiques  i  altres  
possibles serveis complementaris”, els efectes de la qual s’estendran des del dia 1 de desembre del 2014 
al 30 de novembre del 2015.

SEGON.- Que de l’acord que s’adopte es remeta notificació a la mercantil adjudicatària,  i se’n done 
compte als Serveis Tècnics municipals i als Departaments de Contractació i Intervenció-Tresoreria.

EL REGIDOR DELEGAT D’ESPORT
Firmat. Blai Peiró Sanchis

La  Comissió,  per  unanimitat,  DICTAMINA  FAVORABLEMENT  i  eleva  al  Plenari  de  la 
Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Autoritzar  la  primera  de  les  pròrrogues  anuals  del  contracte  de  concessió 
administrativa per a la gestió dels serveis de salvament i socorrisme en la piscina climatitzada 
d’Oliva, el control d’accessos, manteniment, neteja i restauració en el complex esportiu cobert, 
com  també  la  prestació  dels  serveis  públics  de  docència  en  activitats  aquàtiques  i  altres 
possibles serveis complementaris.

SEGON.- Aquesta pròrroga tindrà validesa des del dia 1 de desembre del 2014 fins al 30 de  
novembre del 2015, ambdós inclusius.

TERCER.- Notificar l’acord plenari d’autorització de la concessió de l’esmentada pròrroga a 
l’empresa adjudicatària, i informar així mateix de dit acord als Serveis Tècnics Municipals i als 
Departaments de Contractació i d’Intervenció i Tresoreria”.

En l’expedient consta informes del tècnic municipal d’Esports, com a responsable del 
contracte i del tècnic municipal de Contractació, de data 3 i 12 de novembre de 2014 
respectivament, ambdós favorables a la concessió de la pròrroga sol·licitada, així com 
informe de fiscalització de la Intervenció, de data 20 de novembre de 2014.
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ens agradaria dir que arribat el punt que la concessió ha 
finalitzat, i no s’ha tingut, sobretot per part del regidor d’Esports, la previsió de fer 
el treball en temps i en forma, ens vam posar en contacte amb els qui porten en 
l’actualitat la piscina, i la veritat és que sí, que el més convenient és que com no s’ha 
fet, torne a repetir, amb temps i forma, quede sobre la mesa amb aquesta pròrroga 
perquè es puga fer, i com anem de cara a unes eleccions, s’afronte amb més rigor i 
no amb presses.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Desconec les afirmacions de la portaveu del Grup Municipal 
del Partit Popular; no sé quina base tenen. Va haver una Comissió de Foment l’altre 
dia i tots els grups, fins i tot el seu membre del Partit Popular, va votar a favor de la  
pròrroga; de la pròrroga s’han complit tots els terminis; no entenc si la gent que va a 
les comissions  diu una cosa,  i  després es plantegen altres coses.  Crec que es va 
parlar en aquell  moment amb la Secretaria  General i  es va plantejar quin era el 
moment per sol·licitar-ho, ho va sol·licitar l’empresa, es va passar a comissió, es va 
dictaminar, i hui a plenari. No entenc l’argumentació de la Sra. Escrivá, però bé, ella 
què vol que li diga, és el seu plantejament. Jo crec que el servei s’està prestant, la 
piscina està funcionant; crec que en aquestos dotze mesos que porte la Regidoria 
d’Esport, en Esports s’ha fet un esforç màxim per tal que es millore la gestió i el 
manteniment d’aqueixa piscina coberta; crec que estem en la bona línia i per tant 
considerem que des de la Comissió de Serveis Socioculturals, que per unanimitat ho 
acorda,  dictamina  favorablement  la  pròrroga i  crec que tots  els  grups,  en aquell 
moment, van manifestar la seua voluntat de fer la pròrroga.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sense entrar en polèmiques, ni amb raons, lamante que el 
Sr. Blai Peiró no entenga les argumentacions que he fet; per res els regidors del 
Grup Popular es contradiuen, perquè aquest grup votarà igual que va votar en la 
comissió, a favor d’aquesta pròrroga. Torne a repetir que posats en contacte amb 
l’empresa, consideren que no haver-se fet amb temps i forma perquè haguera arribat 
la  finalització  d’aquest  contracte  i  haver  pogut  adjudicar  i  fer  tot  com  cal,  es 
considera fer la pròrroga; simplement, per tant, res es contradeix.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Continue pensant que aquesta delegació, i aquest ajuntament no 
té constància  del que ha comentat  la Sra.  Escrivá amb l’empresa;  supose que el 
conducte normal és que si l’empresa té alguna cosa a dir és que vaja per registre 
d’entrada i se li comunique a la corporació. Com que no s’ha fet cap comunicació en 
contrari, entenem que s’està fent el procediment correcte i per tant aqueixa proposta 
es dictamina en la Comissió de Serveis Socioculturals, com he dit, i per tant ve ací al 
Ple.  Que  haja  parlat  algun  membre  del  PP  amb  l’empresa,  ho  desconec;  però 
continue pensant que ni és seriós aqueix mecanisme, ni és el correcte.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

QUART.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI:  SOBRE 
RESOLUCIÓ  DISCREPÀNCIA  DE  LA  INTERVENCIÓ  MUNICIPAL  (ART. 
217.2  TRLRHL),  URBANITZACIÓ  UA  CANYADES-7.  FINALITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS  ELÈCTRIQUES.  AUTORITZACIÓ,  AMB  CARÀCTER 
PROVISIONAL, DE LA IMPUTACIÓ DE LES DEPESES CORRESPONENTS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 19 
de novembre del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“El  Projecte  d’Urbanització  de  la  Unitat  d’Actuació  CANYADES  7  va  ser  definitivament 
aprovat per l’Ajuntament d’Oliva mitjançant  acord de la Comissió Municipal  de Govern en 
sessió de 20 d’octubre del 2003, amb un PEM que pujava a 581.377,86 euros.

El contracte per a l’execució de les obres del Projecte d’Urbanització, on estaven inclosos els 
pressupostos  corresponents  a  les  separates  elèctriques,  va  ser  adjudicat  a  la  mercantil 
MIDASCON SL mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2310/2004,  de 13 de maig  i  per  un 
import d’adjudicació de 369.582,29 euros (IVA inclòs).

Amb  data  1  de  setembre  del  2006,  la  mercantil  adjudicatària  va  emetre  i  va  presentar  en 
l’Ajuntament  la  certificació  núm.  6,  que  suposava  el  total  de  l’import  de  l’adjudicació  del 
contracte.

El  22  de  setembre  del  2014,  es  va  subscriure  l’ACTA  DE  RECEPCIÓ  de  les  obres 
d’Urbanització, sense avinença per part de la representació de la mercantil contractista, amb 
assenyalament de deficiències i concessió de termini d’esmena de les mateixes i, amb data 3 de 
novembre del 2014 es va alçar ACTA DE COMPROVACIÓ acreditativa de l’incompliment del 
requeriment d’esmena de les deficiències detectades.

En conseqüència, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 3579/2014, de 4 de novembre del 2014, 
es va disposar la recepció de les obres d’Urbanització de la UA CANYADES 7 en l’estat i  
condicions en què es troben, basant-se en les Actes de Recepció i Comprovació esmentades; i  
tot seguit es va declarar resolt el contracte d’obres d’Urbanització de la UA CANYADES 7, 
disposant-se, igualment, l’emissió d’informe tècnic sobre la quantificació i valoració d’aquelles 
deficiències previstes en l’Acta de Recepció de les obres de 22 de setembre del 2014.

Amb  tot,  aquest  regidor  és  coneixedor  de  la  urgent  necessitat  de  procedir  a  l’esmena  de  
deficiències de la urbanització i, principalment, l’adequació de la instal·lació de les xarxes de 
distribució de baixa i  mitjana tensió.  Actuació,  aquesta última,  imprescindible tant  per  a la 
posada en funcionament del subministrament elèctric en aquesta unitat d’Actuació, com per a la  
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retirada de les torres elèctriques, pals i casetes de comptadors que es troben en les calçades 
d’alguns dels vials del sector, i que suposen un greu perill per a la ciutadania.

Cal tindre en compte que algunes de les parcel·les del sector van ser edificades, a l’empara de  
les pertinents llicències d’obra, entorn dels anys 2006-2008, i encara hui no tenen la preceptiva 
llicència de primera ocupació, precisament, per no tindre el referit subministrament elèctric.

Així  doncs,  per a evitar  el  greu perill  que suposa la presència de torres,  pals i  comptadors 
elèctrics en la calçada d’alguns dels vials del sector; i amb l’objecte de pal·liar del mode més  
urgent possible els grans perjudici que ocasiona la carència de subministraments elèctrics de 
caràcter  bàsic  en  l’esmentada  urbanització,  aquest  regidor  considera  necessari  procedir  del 
mode més urgent possible en l’execució dels treballs de posada en servei de les instal·lacions 
elèctriques,  i  posterior  retirada  dels  elements  perillosos  que  invadeixen  actualment  algunes 
calçades.
Així, en data 12 de novembre s’ha emés un informe pel TAG d’Urbanisme en què es posa de  
manifest que la contractació i execució dels treballs pendents d’esmena de deficiències ha de  
realitzar-se bé amb càrrec a fons propis de l’ajuntament, bé amb càrrec a l’import de la fiança o 
garantia  definitiva  que  hauria  de  confiscar-se  a  favor  de  l’ajuntament  per  aplicació  de  la  
normativa de contractació pública.

Així mateix, en data 12 de novembre, la interventora municipal ha emés un informe en què es 
posa de manifest la seua disconformitat amb la imputació al crèdit de l’aplicació pressupostària  
45927 6090077  “UA NÚM.  7  Àrea  Canyaes.-  Inv.  nova  inf./B.  Nat”  finançat  amb  quotes 
d’urbanització ja recaptades dels propietaris (el saldo actual del qual puja a 43.755,60 €), per 
entendre’s inadequat per al finançament d’obres de reparació i realització d’obres necessàries 
per a la posada en funcionament del subministrament elèctric en la Unitat d’Actuació Canyades 
7, com són l’adequació de la instal·lació de les xarxes de distribució de baixa i mitjana tensió,  
per tractar-se d’obres que NO han d’assumir els propietaris.

En  l’informe,  es  posa  de  manifest  que,  de  conformitat  amb  l’art.  217.2  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, “correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan els inconvenients:  
a) Es basen en insuficiència o inadequació del crèdit…”.

No obstant l’anteriorment exposat, ha de recalcar-se que el mateix TAG d’Urbanisme posa de  
manifest  que  “resulta  urgent  la  contractació  i  execució  dels  treballs  del  projecte  elèctric 
d’aquesta  urbanització  en  evitació  de  molt  seriosos  perjudici  que  poden  ocasionar-se  en 
determinat  nombre  de propietaris  i,  especialment  en aquells  que,  inclús  tenint  concedida la 
llicència  d’obres  no  poden  disposar  de  subministrament  elèctric,  precisament,  per  estar  
inacabades  i,  en  conseqüència,  no  rebudes  les  instal·lacions  per  part  de  l’empresa 
subministradora.

Cal considerar, de la mateixa manera, la imperiosa necessitat de retirar els pals de l’antiga estesa 
aèria que encara romanen en el centre d’algunes vies públiques, la qual cosa comporta un cert i  
evident risc i perill per a les persones i la més que hipotètica eventualitat d’haver d’afrontar  
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l’ajuntament  costoses  responsabilitats  patrimonials,  més  encara  a  partir  de  la  data  en  què 
l’ajuntament rep les obres i reconeix que les rep en el seu actual estat”.

Finalment  l’informe  assenyala  que  “hi  ha  raons  suficients,  excepte  informe  en  contra,  que 
fonamenten o justifiquen l’adopció de mesures especials i urgents de contractació per a poder 
donar solució, amb la màxima celeritat possible, als problemes que, de segur sorgiran, almenys  
pel que fa a la finalització de la part elèctrica de la urbanització”.

Així  mateix,  l’arquitecte  municipal  ha  informat,  en  relació  a  l’estat  actual  d’aquesta  
urbanització que “comporta  un PERILL evident  per FALTA DE SEGURETAT front  a una 
eventual col·lisió de vehicles mòbils contra els dits pals. La solució a aquest problema urgeix i,  
mentre  no  quede  resolt,  s’han  de  prendre  les  mesures  cautelars  pertinents  de  protecció  
d’elements perillosos, adoptant les mesures d’accessibilitat en el medi urbà’ pertinents, segons 
normativa aplicable al cas”.

Per tant,  a la vista de la urgent necessitat per a la contractació d’aquestes obres, posada de  
manifest  anteriorment,  i  considerant,  així  mateix,  que,  tal  com  consta  en  l’informe  de  la 
interventora, la modificació pressupostària necessària requereix de la mateixa tramitació que el 
pressupost, la qual cosa no permet disposar del crèdit adequat i suficient de manera immediata,  
com a  mesura  excepcional  i  amb  la  finalitat  d’evitar  un  perjudici  major  als  ciutadans  i  a 
l’Ajuntament d’Oliva.

La  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  a  la  vista  dels  informes  emesos,  i  per 
unanimitat  dels  membres  presents,  dictamina  FAVORABLEMENT la  proposta  plantejada  i 
eleva al Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER: Autoritzar, amb caràcter provisional, la imputació de les despeses corresponents a 
les obres de reparació i adequació necessàries en les instal·lacions de les xarxes de distribució  
de baixa i mitjana tensió, per a la posada en funcionament del subministrament elèctric en la 
Unitat d’Actuació Canyades 7, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45927 6090077 “UA 
NÚM.  7  Àrea  Canyades.-  Inv.  nova  inf./B.  Nat”  finançat  amb  quotes  d’urbanització  ja  
recaptades dels propietaris.

SEGON: Consignar,  en  el  pressupost  de  l’exercici  2015,  els  crèdits  necessaris  per  al 
finançament de les assenyalades obres, amb la finalitat de reposar el crèdit finançat amb quotes 
d’urbanització disposat provisionalment.

TERCER: Donar  compte  d’aquest  acord  als  Departaments  de  Contractació,  Intervenció  i 
Urbanisme.”

En l’expedient consten informe jurídic del cap del Departament d’Urbanisme, així com 
informe de la Intervenció Municipal, ambdós de data 12 de novembre del 2014.
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El  Sr.  Salvador  Escrivá  Tormo,  s’absenta  del  saló  de  Plens  per  concórrer  motiu 
d’abstenció  en  l’assumpte,  d’acord  amb allò  que  s’ha  assenyalat  en  l’article  96  del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

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

 Sr. Canet Llidó: “Faré una intervenció que val per al punt quatre i per al cinc, que 
són molt similars els dos, i demane un minut més en la intervenció, perquè crec que 
m’allargaré  un  poc.  En  maig  de  2004,  se  li  va  adjudicar  el  contracte  d’obres 
d’urbanització de les Unitats  d’Actuació Canyades  7,  Canyades  8 i  Bomba,  a la 
mercantil MIDASCON, que coneixem perfectament per Aigua Blanca IV. L’import 
pel qual es van licitar les tres unitats d’actuació, en total, sumava 2.035.000 euros; 
l’import d’adjudicació de les tres unitats d’actuació, en canvi, va ser d’1.286.000 
euros. És a dir, que es va produir una mitjana de baixa del 37 % entre les tres unitats 
d’actuació. Com les baixes oferides per MIDASCON incorrien en presumpció de 
temeritat,  se  li  va  demanar  a  aquesta  mercantil  que  dipositara  unes  garanties 
excepcionals,  corresponents  al  20%  de  l’import  d’adjudicació.  Entre  les  tres, 
aquestes  fiances  sumaven,  i  sumen,  257.214,41  euros.  Diners  que,  recordem, 
responen de les obres mal executades per la contractista. Les obres de les tres unitats 
d’actuació es van realitzar al mateix temps. Van començar en novembre de 2004, i 
es  van donar  per  finalitzades  en  setembre  de  2006.  I  dic  que es  van donar  per 
finalitzades, perquè és quan es van presentar les certificacions que colmataven els 
imports d’adjudicació dels contractes. Ja que dos anys després, en l’estiu de 2008, 
quan MIDASCON estava a pocs mesos de presentar concurs de creditors, aquesta 
contractista  va  presentar  cinc  estranyes  certificacions  més,  per  un valor  total  de 
209.000 euros, i que en l’actualitat es troben en litigi contenciós administratiu. I dic 
també  que  es  van  donar  per  finalitzades,  perquè,  també  es  dóna  l’estranya 
circumstància  que  les  línies  subterrànies  de  mitjana  tensió,  i  els  centre  de 
transformació, el del carrer del Sorell, no es van posar mai en servei per part de la 
contractista.  MIDASCON,  entre  2006  i  2008,  mentre  estava  actuant  en  Aigua 
Blanca IV, recordem, no va ser capaç d’aconseguir que la concessionària elèctrica, 
Iberdrola, recepcionara i posara en servei les instal·lacions elèctriques. I encara hui 
tenim el mateix problema en bona part de Canyades 7 i Canyades 8. De fet, en abril 
de 2006, a 2 mesos de finalitzar les obres, l’enginyer tècnic industrial municipal va 
emetre un informe en què posava de manifest  l’existència  de deficiències  en les 
unitats  d’obra  relatives  a  instal·lacions  elèctriques.  A  pesar  de  tot  això,  quan 
MIDASCON va demanar,  en desembre de 2008, la resolució dels contractes que 
tenia amb l’Ajuntament  d’Oliva,  únicament  es va iniciar  la resolució contractual 
d’Aigua Blanca IV, però no es van iniciar els procediments de resolució contractual 
en els casos de Canyades 7, Canyades 8 i Bomba, a pesar que la quantia de les 
garanties era tan important com hem dit abans, 257.000 euros. Per tots aqueixos 
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motius, des de setembre de 2006, moltes de les parcel·les de Canyades 7, Canyades 
8 i  Bomba es troben en situacions  problemàtiques,  perquè no poden obtindre la 
llicència de 1a o 2a ocupació, ni per tant, contractar la llum, precisament per la no 
finalització de les urbanitzacions; i des de setembre de 2006 tenim torres elèctriques 
i casetes de la llum enmig de la via pública, amb el perill que això comporta per als 
vianants  i,  sobretot,  per  al  trànsit  de  vehicles.  I  què  feia  falta  per  finalitzar  les 
urbanitzacions? Doncs, en primer lloc, resoldre el contracte amb MIDASCON, que 
encara  era  el  contractista  de  les  tres  unitats  d’actuació,  i  recepcionar  les  obres 
d’urbanització,  manifestant,  per  descomptat,  la  nostra  disconformitat.  Amb  la 
resolució contractual teníem les mans lliures per contractar a una nova empresa; i 
amb la recepció, les mans lliures per actuar en l’àmbit de les tres unitats d’actuació. 
I això és justament el que s’ha fet. Després d’una primera tramitació en què vam 
intentar  la  resolució  contractual  per  incompliment  culpable  dels  deures  del 
contractista,  vam  iniciar  una  segona  tramitació  d’exigència  de  reparació  que 
bàsicament ha consistit en citar el contractista, els seus administradors concursals, a 
practicar una visita a les obres, amb l’objecte de signar l’acta de recepció. Això es 
va fer el passat 22 de setembre, i en la mateixa acta se li va indicar al contractista 
quines eren les obres que consideràvem mal executades, i li vam donar el termini 
d’un mes per esmenar-les. Posteriorment, el 3 de novembre vam tornar a citar el 
contractista  per  comprovar  si  havien  procedit  a  l’esmena  indicada;  cosa  que 
òbviament,  no  havien  fet.  Aleshores,  mitjançant  resolució  de  l’Alcaldia  es  va 
procedir a la resolució contractual; i a la recepció, amb disconformitat, de les tres 
unitats  d’actuació.  Ara per tant, ens trobem en disposició de poder procedir a la 
contractació  de  l’empresa  instal·ladora  que  finalitze  les  obres:  reparant  les 
instal·lacions elèctriques necessàries, posant en marxa el CT del C/Sorell, i retirant 
les torres, pals i casetes de la llum. L’últim obstacle que calia superar era el de poder 
disposar dels imports necessaris per a les RC dels contractes. I justament això és el  
que ve a votació ara mateix. Una proposta que consisteix a fer ús, provisionalment, 
dels  diners  que  queden  en  les  partides  de  Canyades  7  i  Canyades  8  per  poder 
procedir a la contractació de finalització amb la major brevetat possible. Aqueixos 
diners, cal deixar-ho ben clar, són excedents que encara queden de les quotes dels 
propietaris, i que se’ls reintegraran en fer la liquidació definitiva. Nosaltres ara els 
usem provisionalment, insistisc, perquè aqueixos diners s’hauran de reintegrar a les 
partides en el pressupost de 2015. I la raó és senzilla. Les obres que van a fer-se 
deuria haver-les fet MIDASCON. I els propietaris, com en el cas d’Aigua Blanca 
IV,  no  tenen  perquè  pagar-les  dos  voltes  el  que  ja  han  pagat.  D’aqueixes 
deficiències hauran de respondre les garanties que, en breu, s’hauran de confiscar 
total o parcialment. Finalment, vull agrair el treball de tots els qui han fet possible 
arribar fins ací. Són molts els departaments que han hagut d’intervindre i que han fet 
tot el possible; Urbanisme, Contractació, Intervenció i Secretaria. I també persones 
externes  a  l’Ajuntament.  Principalment,  Isabel  Santapau,  que  ha  col·laborat 
estretament  amb  qui  els  parla  aportant  abundants  i  valuosíssimes  aportacions 
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jurídico-administratives que redunden en benefici dels sectors. També a un enginyer 
industrial,  que  ell  no  m’autoritzaria  a  dir  el  seu  nom,  que  ha  treballat  molt, 
juntament amb un altre enginyer, José Mª Sepúlveda, i el departament d’Indústria, 
per aplanar els problemes en matèria d’instal·lacions. I, finalment, a Paco Barreres, 
el  propietari  de  la  parcel·la  confrontant  al  CT  del  C/  Sorell,  que  generosa  i 
desinteressadament ha col·laborat per solucionar un problema amb Iberdrola referent 
a una xicoteta superfície de manteniment que, des de 2006, es trobava pendent de 
regularització.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “La veritat  és  que  l’home  sempre  sol  entropessar  dues 
vegades amb la mateixa pedra, i ací a l’ajuntament, efectivament, traslladant aquest 
paràmetre, la veritat és que va entropessar dues vegades amb la mateixa pedra en 
molt poquet temps, l’empresa Midascon; i vaja pedra. La pedra que tots sabem de 
les conseqüències, sobretot els propietaris d’Aigua Blanca IV, les conseqüències que 
encara estan patint; i també els ciutadans propietaris de parcel·les de Canyades 7 i 8, 
i Bomba. És evident que des de l’any 2004 fins ara ha passat molt de temps, deu 
anys; i des que es van finalitzar les obres, o va emetre l’ultima certificació, setembre 
de 2006, han passat vuit anys, vuit anys que fins ara no s’havia procedit a confiscar 
la  fiança,  de  257.000  euros,  que  de  ben  seguir  hauria  fet  que  aqueixes  obres, 
independentment dels tràmits que s’han seguit, com ja ha dit el regidor d’Ordenació 
del Territori, són diners que hauria sigut, i són, totalment necessaris per poder fer 
front a les obres per poder restaurar, o instaurar, la connexió de llum de baixa i 
mitjana tensió. Un fet que fins ara no ha sigut possible, perquè les instal·lacions no 
estaven en condicions de recepcionar-les, i això ha fet que persones que allí tenen 
parcel·les, construïdes, o millor dit, que viuen en aqueixos sectors, hagen patit les 
conseqüències de no poder disposar del fluït elèctric amb normalitat, ja que fins ara 
estaven en l’enllumenat d’obra. Ni tan sols la llicència de primera ocupació, amb 
totes  les  conseqüències,  sobretot  negatives,  que  això  suposa  per  a  un  propietari 
d’una vivenda. És evident que la situació s’ha allargat en el temps, hem arribat fins a 
hui, i hem arribat fins a hui amb la necessitat imperiosa de solucionar un problema; 
un problema que és necessari solucionar i acabar d’una vegada per totes; encara que 
hem hagut de tirar mà d’aqueixa part de les quotes dels veïns que han aportat,  i 
també  el  compromís  que  igual  que  hem  agarrat  aqueixes  quotes,  que  no  ens 
correspon, per llei, també tenim el compromís que el més prompte possible es torne 
als mateixos veïns; és a dir, que és un soll, com ja s’ha dit ací, que pertany als veïns 
i se’ls haurà de tornar com corresponga. Per tant, és una experiència un tant negativa 
per a tots els veïns que han estat ahí patint aquestes conseqüències, esperem que ara 
vaja de bo, que siga la definitiva, que totes aquelles persones que han treballat i han 
col·laborat, començant pel regidor d’Ordenació del Territori, i totes les persones que 
ha fet esment, podem en aquest cas agrair-los la tasca feta. Però jo espere que açò 
servesca  de  lliçó  a  un  ajuntament  que  no  acaba  d’escarmentar  mai  en  matèria 
urbanística, i que per desgràcia, com he dit, en poc de tremps va entropessar amb 
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una pedra, però ben gran. Espere i desitge que d’una vegada per totes això siga una 
realitat,  i  que  els  veïns  d’aquesta  zona  puguen  habitar  les  seues  cases  amb 
normalitat, pel que fa al fluït elèctric com he dit; també els postes que hi ha de les 
esteses elèctriques que hi ha, que són un perill per a tots els qui circulen per aqueixa 
zona, i per tant esperem que s’acabe d’una vegada per totes aqueixa problemàtica, 
que arribe a una bona fi; i com he dit, espere que ens servesca a tots d’escarment, en 
aquest sentit, o almenys d’experiència, per intentar que no es repetesquen aquestes 
gestions urbanístiques nefastes, per culpa d’haver confiat en persones i sobretot amb 
empreses que eren de dubtosa referència, tenint en compte les baixes temeràries, etc. 
Com he dit, encara que siga amb una objecció de legalitat, però tenint en compte la 
necessitat imperiosa de solucionar d’una vegada per totes aquesta problemàtica en 
aquestos sectors votarem a favor; com ja vam dir fa un temps, de vegades hem de 
prendre  decisions  importants,  els  regidors  que  estem ací,  i  crec  que  a  pesar  de 
l’objecció de legalitat al respecte, ens hem de fer avant, per acabar d’una vegada per 
totes amb la problemàtica,  i  les conseqüències  que pateixen els  veïns d’aquestes 
zones.”

 Sr. Peiró Sanchis:  “En primer lloc vull començar manifestant la meua satisfacció 
perquè aquestos dos punts, tant Canyades 7 com Canyades 8, vinga hui al plenari i 
puguem  prendre  un  acord  per  tal  de  desbloquejar  aquesta  situació  i  que 
definitivament  els  veïns puguen tindre llum. M’alegre,  perquè crec que aquestos 
acords són els que necessita la població. Lamente que durant alguns anys no s’haja 
fet res, i ho han patit els propietaris. I lamente que quan parlem d’urbanitzacions en 
aquesta ajuntament, Canyades 7, Canyades 8, Aigua Blanca, Rabdells, de tots les 
que es  fa  esment  tenen alguna empastrada.  Jo entenc que la  corporació  hem de 
prendre decisions, i aquest és el moment de prendre-les; però sí que voldria que 
d’alguna forma, les persones que han estat fent la gestió d’aquestes urbanitzacions, 
almenys tinguen la dignitat d’assumir que no han fet les coses bé. Una urbanització 
que es recepciona, que no té la llum, que passa un any, que passen dos anys, en 
passen tres, que passen huit anys, i que el mateix ajuntament siga incapaç de buscar 
una solució, hem sembla que de cara a la gent del poble o als veïns que ens voten, és 
vergonyós. Per tant felicite la delegació d’Ordenació del Territori; jo diria que en 
alguns moments ha sigut desordre del territori, però hui és Ordenació del Territori. 
També lamente que els dos grans partits, majoritaris, que han governat durant molt 
de temps, ens hagen posat en estos embolics, i els partits més menuts ara els hem de 
traure; però ho fem a gust, sempre que això ens servesca a tots per reconéixer que 
quan es fa una urbanització, es comença i s’acaba; i si no s’acaba bé, l’endemà s’ha 
de replantejar per què no ha acabat bé; no deixar que les coses dormen i dormen, i ja 
vorem. Crec que els ciutadans no es mereixen això. El nostre vot, tant en aquest punt 
com en el següent, serà a favor.”
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 Sra. Morell Gómez: “Per a nosaltres, per al nostre grup, també és una satisfacció el 
fet que a la fi les coses arriben a bon port i que finalment es puguen acabar aquestes 
dues urbanitzacions. Crec que s’ha dit, i crec que és important remarcar, el fet que 
l’ajuntament farà ús dels sobrants de les quotes d’urbanització dels propietaris. Això 
porta una objecció,  però crec que tots  hem adquirit  el  compromís,  que aqueixos 
diners no són nostres,  i  els  hem de tornar a la major brevetat  possible.  Aquesta 
setmana vam tindre una reunió l’equip de govern, perquè per al nou pressupost que 
estem treballant anem a prioritzar la devolució d’aquestos diners que se’ns avancen, 
se’ns deixen, perquè és prioritari i tots hem adquirit el compromís que aquesta serà 
un dels increments de les partides que, per suposat, tots assumim que ha d’estar en 
el nou pressupost de l’exercici 2015. Sí que vull dir una cosa; per desgràcia ací vam 
entropessar amb una gran pedra, que va ser Midascon. Midascon, per desgràcia per a 
aquest  ajuntament,  va  ser  adjudicatària  d’algunes  reparcel·lacions  a  través  d’un 
procés d’adjudicació normalitzat, regulat, reglat, perquè aquest ajuntament ha seguit 
la normativa i la legislació, no ha sigut una cosa que va vindre i se li va donar i punt. 
Per desgràcia quan entropessem, o ens trobem, amb empreses tan poc complidores 
com aquesta, a la fi hi ha conseqüències, i per desgràcia tots lamentem que aquestes 
empreses treballen per a les administracions; i per suposat que ningú s’alegra que 
aquestes coses passen, però realment passen. Així doncs, des del nostre grup volem 
també donar l’enhorabona a tot el Departament d’Urbanisme, perquè crec que a la 
fi, les obres que es fan malament costen molt de solventar els problemes. Gràcies a 
tot el departament, l’enhorabona, i nosaltres per suposat que endavant.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Canyades 7 i 8 són dues urbanitzacions, que com altres a 
Oliva, en entrar a governar el Grup del Partit Popular estaven paralitzades i amb 
greus problemes per esmenar. Iniciem les esmenes de les instal·lacions elèctriques 
on  entropessem amb  greus  problemes,  com ara  que  una  línia  de  mitjana  tensió 
travessava  una  propietat  privada,  fins  que  apareix,  diguem-ne,  el  nou  regidor 
d’Urbanisme fruit de la moció de censura, Sr. Canet, i és quan es va paralitzar tot. I 
no  atenent  les  peticions  que  se  li  donaven  per  part  del  Sr.  Sánchez,  ni  dels 
propietaris, hem hagut d’esperar tres anys pràcticament perquè arribara a esmenar-
se. Mire, davant la poca iniciativa i capacitat resolutiva, jo he d’agrair la decisió dels 
propietaris  afectats  de  tirar  mà  novament  del  Partit  Popular  per  solventar  el 
problema; i gràcies a la secretària del Partit Popular, la Sra. Isabel Santapau, que 
m’alegre que vosté l’haja nomenada;  m’alegre,  Sr.  Canet;  perquè altres vegades, 
quan aquest grup treballava i ens ajudava, vosté Sr. Canet la llançava per terra; i 
això no ha sigut mai just. Aquestos dos dictàmens de Canyades 7 i 8 arriben amb la 
gran ajuda del Partit Popular, on tirem mà d’aquestes urbanitzacions i d’alguna altra. 
Com bé poden adonar-se’n,  sempre  hem fet  una oposició constructiva,  mai  hem 
posat entrebancs; hem ajudat en tot el que se’ns ha permés, i si no ha sigut més ha 
sigut perquè vostés no ens han deixat; cosa que vostés, reconeguen, no van fer quan 
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el Partit Popular governava. Per tant, m’agradaria que aprengueren, perquè si estan 
ací cobrant un sou és per ajudar i anar tots ens la mateixa línia d’ajudar a aquest 
poble. I crec que ja en alguna intervenció qui no s’ha assabentat qui ha solventat 
aquest greu problema. I no només Canyades 7 i 8. Llàstima que sí que hi ha qui 
s’adorm, encara que diga que s’adormen els altres. per tant, el Partit Popular, mai 
posarem entrebancs, tot el contrari, solventarem. I si algú mantenia la por que el vot 
del Partit Popular no seria a favor respecte a Canyades 7 i 8, està molt equivocat; 
serà afirmatiu, perquè per davant de tot el que hem demostrat, governant i estant en 
l’oposició,  quan  vostés  ens  van  fer  la  moció  de  censura,  ha  sigut  defensar  els 
ciutadans.”

 Sr. Canet Llidó: “En primer lloc dir que jo no he llançat mai per terra a ningú, i el 
que considere que he d’agrair, ho faig, Referent a la intervenció que vosté ha fet, 
crec que ha dit algunes coses que no tenen massa sentit. El treball que es va fer en 
2012 va ser contractar l’empresa subcontractada per Midascon, és a dir Electrotecnia 
Bastida, per fer uns treballs de comprovació dels treballs que ells havien fet durant 
l’execució  de  les  obres,  perquè  ens  digueren  si  els  treballs  que  ells  havien  fet 
estaven ben fets o estaven mal fets. I tot això sense resoldre el contracte amb el 
contractista, i sense haver recepcionat les obres. És a dir, bastant aventurat i bastant 
temerari. Tant és així que aqueixa empresa ni tan sols va presentar la factura dels 
honoraris del que v fer. Imagine com estaven de segurs del que van fer.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Canet, jo li trauria Plens on vosté ha llançat per terra a 
qui ha ajudat a solventar moltes coses en aquest Ple; d’acord? Però no passa res, ací 
el que venim és a solventar.  I si continua amb la manilla de dir que ací no s’ha 
solventat,  a  mi  m’agradaria  que  després  vosté  es  llegira  els  decrets  que  hi  ha 
respecte a Canyades 7, Canyades 8 i Bomba, que són dignes de llegir. Per tant, no 
vinga de salvador del món i vinga de col·laborador, a ajudar en els empastres que hi 
ha que per això estem ací.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo col·labore, i en esperit de col·laboració li indique que el Partit 
Popular va fer coses bé, però la que he esmentat anteriorment no estava ben feta. 
Simplement li dic això.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  per  20 vots  a  favor  (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, aprovar el dictamen transcrit i en conseqüència elevar 
les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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CINQUÉ.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI:  SOBRE 
RESOLUCIÓ  DISCREPÀNCIA  DE  LA  INTERVENCIÓ  MUNICIPAL  (ART. 
217.2  TRLRHL),  URBANITZACIÓ  UA  CANYADES-8.  FINALITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS  ELÈCTRIQUES.  AUTORITZACIÓ,  AMB  CARÀCTER 
PROVISIONAL, DE LA IMPUTACIÓ DE LES DEPESES CORRESPONENTS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 19 
de novembre del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“El  Projecte  d’Urbanització  de  la  Unitat  d’Actuació  CANYADES  7  va  ser  definitivament 
aprovat per l’Ajuntament d’Oliva mitjançant  acord de la Comissió Municipal  de Govern en 
sessió de 20 d’octubre del 2003, amb un PEM que pujava a 903.863,03 euros.

El contracte per a l’execució de les obres del Projecte d’Urbanització, on estaven inclosos els 
pressupostos  corresponents  a  les  separates  elèctriques,  va  ser  adjudicat  a  la  mercantil 
MIDASCON SL mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2311/2004,  de 13 de maig  i  per  un 
import d’adjudicació de 574.585,73 euros (IVA inclòs).

Amb  data  1  de  setembre  del  2006,  la  mercantil  adjudicatària  va  emetre  i  va  presentar  en 
l’Ajuntament  la  certificació  núm.  6,  que  suposava  el  total  de  l’import  de  l’adjudicació  del 
contracte.

El  22  de  setembre  del  2014,  es  va  subscriure  l’ACTA  DE  RECEPCIÓ  de  les  obres 
d’Urbanització, sense avinença per part de la representació de la mercantil contractista, amb 
assenyalament de deficiències i concessió de termini d’esmena de les mateixes i, amb data 3 de 
novembre del 2014 es va alçar ACTA DE COMPROVACIÓ acreditativa de l’incompliment del 
requeriment d’esmena de les deficiències detectades.

En conseqüència, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 3580/2014, de 4 de novembre del 2014, 
es va disposar la recepció de les obres d’Urbanització de la UA CANYADES 7 en l’estat i  
condicions en què es troben, basant-se en les Actes de Recepció i Comprovació esmentades; i  
tot seguit es va declarar resolt el contracte d’obres d’Urbanització de la UA CANYADES 7, 
disposant-se, igualment, l’emissió d’informe tècnic sobre la quantificació i valoració d’aquelles 
deficiències previstes en l’Acta de Recepció de les obres de 22 de setembre del 2014.

Amb  tot,  aquest  regidor  és  coneixedor  de  la  urgent  necessitat  de  procedir  a  l’esmena  de  
deficiències de la urbanització i, principalment, l’adequació de la instal·lació de les xarxes de 
distribució de baixa i  mitjana tensió.  Actuació,  aquesta última,  imprescindible tant  per  a la 
posada en funcionament del subministrament elèctric en aquesta unitat d’Actuació, com per a la  
retirada de les torres elèctriques, pals i casetes de comptadors que es troben en les calçades 
d’alguns dels vials del sector, i que suposen un greu perill per a la ciutadania.

Pàgina: 15



Cal tindre en compte que algunes de les parcel·les del sector van ser edificades, a l’empara de  
les pertinents llicències d’obra, entorn dels anys 2006-2008, i encara hui no tenen la preceptiva 
llicència de primera ocupació, precisament, per no tindre el referit subministrament elèctric.

Així  doncs,  per a evitar  el  greu perill  que suposa la presència de torres,  pals i  comptadors 
elèctrics en la calçada d’alguns dels vials del sector; i amb l’objecte de pal·liar del mode més  
urgent possible els grans perjudici que ocasiona la carència de subministraments elèctrics de 
caràcter  bàsic  en  l’esmentada  urbanització,  aquest  regidor  considera  necessari  procedir  del 
mode més urgent possible en l’execució dels treballs de posada en servei de les instal·lacions 
elèctriques,  i  posterior  retirada  dels  elements  perillosos  que  invadeixen  actualment  algunes 
calçades.

Així, en data 12 de novembre s’ha emés un informe pel TAG d’Urbanisme en què es posa de  
manifest que la contractació i execució dels treballs pendents d’esmena de deficiències ha de  
realitzar-se bé amb càrrec a fons propis de l’ajuntament, bé amb càrrec a l’import de la fiança o 
garantia  definitiva  que  hauria  de  confiscar-se  a  favor  de  l’ajuntament  per  aplicació  de  la  
normativa de contractació pública.

Així mateix, en data 12 de novembre, la interventora municipal ha emés un informe en què es 
posa de manifest la seua disconformitat amb la imputació al crèdit de l’aplicació pressupostària  
45928 6090077  “UA NÚM.  8  Àrea  Canyaes.-  Inv.  nova  inf./B.  Nat”  finançat  amb  quotes 
d’urbanització ja recaptades dels propietaris (el saldo actual del qual puja a 105.753,26 €), per 
entendre’s inadequat per al finançament d’obres de reparació i realització d’obres necessàries 
per a la posada en funcionament del subministrament elèctric en la Unitat d’Actuació Canyades 
7, com són l’adequació de la instal·lació de les xarxes de distribució de baixa i mitjana tensió,  
per tractar-se d’obres que NO han d’assumir els propietaris.

En  l’informe,  es  posa  de  manifest  que,  de  conformitat  amb  l’art.  217.2  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, “correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan els inconvenients:  
a) Es basen en insuficiència o inadequació del crèdit…”.

No obstant l’anteriorment exposat, ha de recalcar-se que el mateix TAG d’Urbanisme posa de  
manifest  que  “resulta  urgent  la  contractació  i  execució  dels  treballs  del  projecte  elèctric 
d’aquesta  urbanització  en  evitació  de  molt  seriosos  perjudici  que  poden  ocasionar-se  en 
determinat  nombre  de propietaris  i,  especialment  en aquells  que,  inclús  tenint  concedida la 
llicència  d’obres  no  poden  disposar  de  subministrament  elèctric,  precisament,  per  estar  
inacabades  i,  en  conseqüència,  no  rebudes  les  instal·lacions  per  part  de  l’empresa 
subministradora.

Cal considerar, de la mateixa manera, la imperiosa necessitat de retirar els pals de l’antiga estesa 
aèria que encara romanen en el centre d’algunes vies públiques, la qual cosa comporta un cert i  
evident risc i perill per a les persones i la més que hipotètica eventualitat d’haver d’afrontar  
l’ajuntament  costoses  responsabilitats  patrimonials,  més  encara  a  partir  de  la  data  en  què 
l’ajuntament rep les obres i reconeix que les rep en el seu actual estat”.
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Finalment  l’informe  assenyala  que  “hi  ha  raons  suficients,  excepte  informe  en  contra,  que 
fonamenten o justifiquen l’adopció de mesures especials i urgents de contractació per a poder 
donar solució, amb la màxima celeritat possible, als problemes que, de segur sorgiran, almenys  
pel que fa a la finalització de la part elèctrica de la urbanització”.

Així  mateix,  l’arquitecte  municipal  ha  informat,  en  relació  a  l’estat  actual  d’aquesta  
urbanització que “comporta  un PERILL evident  per FALTA DE SEGURETAT front  a una 
eventual col·lisió de vehicles mòbils contra els dits pals. La solució a aquest problema urgeix i,  
mentre  no  quede  resolt,  s’han  de  prendre  les  mesures  cautelars  pertinents  de  protecció  
d’elements perillosos, adoptant les mesures d’accessibilitat en el medi urbà’ pertinents, segons 
normativa aplicable al cas”.

Per tant,  a la vista de la urgent necessitat per a la contractació d’aquestes obres, posada de  
manifest  anteriorment,  i  considerant,  així  mateix,  que,  tal  com  consta  en  l’informe  de  la 
interventora, la modificació pressupostària necessària requereix de la mateixa tramitació que el 
pressupost, la qual cosa no permet disposar del crèdit adequat i suficient de manera immediata,  
com a  mesura  excepcional  i  amb  la  finalitat  d’evitar  un  perjudici  major  als  ciutadans  i  a 
l’Ajuntament d’Oliva.

La  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  a  la  vista  dels  informes  emesos,  i  per 
unanimitat  dels  membres  presents,  dictamina  FAVORABLEMENT la  proposta  plantejada  i 
eleva al Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER: Autoritzar, amb caràcter provisional, la imputació de les despeses corresponents a 
les obres de reparació i adequació necessàries en les instal·lacions de les xarxes de distribució  
de baixa i mitjana tensió, per a la posada en funcionament del subministrament elèctric en la 
Unitat d’Actuació Canyades 7, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45928 6090077 “UA 
NÚM.  8  Àrea  Canyades.-  Inv.  nova  inf./B.  Nat”  finançat  amb  quotes  d’urbanització  ja  
recaptades dels propietaris.

SEGON: Consignar,  en  el  pressupost  de  l’exercici  2015,  els  crèdits  necessaris  per  al 
finançament de les assenyalades obres, amb la finalitat de reposar el crèdit finançat amb quotes 
d’urbanització disposat provisionalment.

TERCER: Donar  compte  d’aquest  acord  als  Departaments  de  Contractació,  Intervenció  i 
Urbanisme.”

En l’expedient consten informe jurídic del cap del Departament d’Urbanisme, així com 
informe de la Intervenció Municipal, ambdós de data 12 de novembre del 2014.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que s’indiquen:
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 Sr. Salazar Cuadrado: “No repetiré el que ja he dit adés; serveix per a aquest punt; 
el cas és pràcticament el mateix; però sí que torne a recordar que estem davant d’una 
altra  objecció  de legalitat,  i  recorde  que ara fa  tan sols  dos  mesos vam intentar 
aprovar una moció de 600.000 euros per intentar suplementar les partides d’Aigua 
Blanca IV, també amb una objecció de legalitat, diguem-ne els partits minoritaris, i 
se’ns va dir de tot. Crec que hui hem vist que de vegades no sempre tots; una cosa és 
dir i l’altra fer el que moltes vegades es fa; ni era la primera vegada; ni aquesta és la 
primera vegada que passa una objecció de legalitat, i tots voten a favor, ni l’altra 
vegada tampoc. El que no s’entén és que l’altra vegada se’ns diguera el que se’ns va 
dir quan hui estem votant amb una objecció de legalitat tots els qui vam parlar dels 
qui en aquell moment vam intentar tirar endavant la moció.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, ACORDA, aprovar el dictamen 
transcrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple 
de l’Ajuntament.

SISÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ENONÒMIC:  PROPOSTA  DE 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 20 de 
novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“El Regidor de Comerç i Mercats, Vicent Roig, presenta la següent proposta:

“PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMERÇ I MERCATS

Vicent Roig Tomás, regidor de Comerç i Mercats de l’Ajuntament d’Oliva, fent ús de les seues 
competències delegades presenta proposta de modificació provisional de l’Ordenança de Venda 
no Sedentària.

La modificació afecta a matèries regulades en diversos articles relacionats amb venda aïllada en 
ubicació fixa, així com a la transmisió i contingut de les autoritzacions, canvi i millora de lloc,  
infraccions, vigilància i inspecció, a més de la correcció d’errors materials o de fet.

Atés  que els  objectius  de la  modificació són un major  control  de  les  activitats  esmentades 
perquè es duguen a terme de la manera més adequada, regulant-les amb mes precisió, actuant  
mes en la forma que en el fons del texte, i que beneficiaran tant a comerciants com a usuaris.

PROPOSTA D’ACORD

Únic.- Aprovar la modificació de la vigent Ordenança de Venda no Sedentària en els termes  
següents:
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Article 4.- Competència.
Correcció d’errors  materials:  En la  segona línia,  la  paraula  "regulats"  ha  de canviar-se  per 
"regulades".

Article 6, apartat C), secció "Tipus de productes autoritzats"
Per a eliminar redundàncies es proposa la següent redacció del primer subapartat:
- derivats de la pròpia producció agrícola.

Article 9.- Venda aïllada en ubicació fixa
En el punt 1, després de l’últim paràgraf, afegir un nou amb el text següent: 
"Excepte en els casos en què s’indique expressament, les sol·licituds per a efectuar l’activitat  
hauran de presentar-se amb una antelació mínima de 15 dies abans del  començament  de la 
festivitat que es tracte."
El punt 4 (Venda no sedentària de castanyes, panotxes, xurros i bunyols) es redacta de nou amb 
el text següent:
"4. Venda no sedentària de castanyes, panotxes, xurros i bunyols:
a) Es podrà autoritzar la venda de castanyes torrades en la temporada d’hivern i la de panotxes 

torrades durant la temporada d’estiu.
b) Venda de xurros, bunyols i masses fregides.
Aquest tipus de venda es durà a terme d’acord amb les condicions de neteja, pulcritud i la resta  
d’exigències  reglamentades  per  la  normativa  tecnicosanitària  vigent  i  podrà  exercitar-se 
directament des del propi camió, furgoneta, remolc o vehicle industrial adaptat amb aquesta 
finalitat.
Es podrà autoritzar aquesta modalitat de venda que s’ajustarà al règim general d’autoritzacions 
i,  a  criteri  de  l’ajuntament  quant  al  seu  número  i  ubicació,  amb  les  especialitats  que  a  
continuació s’indiquen: 
1) Per a la temporada estival entre l’1 de juny i el 30 de setembre:
- Es podran atorgar autoritzacions en la zona marítima del municipi.
- El termini de presentació de sol·licituds per a aquest tipus de venda començarà l’1 de gener  

i acabarà el 30 d’abril de cada any.
- Les instal·lacions se situaran en punts concrets seguint les indicacions de la Policia Local.
- Repartiment  de  llocs:  es  durà  a  terme  mitjançant  sorteig,  en  presència  de  tots  els 

participants, el regidor delegat de l’àrea i un funcionari municipal. No obstant això, una 
vegada efectuat el dit sorteig i adjudicats els llocs, prèvia petició conjunta a l’ajuntament,  
els participants, de forma voluntària, podran arribar a un acord entre ells per a redistribuir-
se’ls. Cada autorització d’aquest tipus de venda que s’atorgue servirà per a una ubicació 
determinada.

- L’horari d’obertura serà des de les 8:00 fins a les 00:00 hores.
- Durant la celebració d’esdeveniments festius o altres actes organitzats per l’ajuntament, les  

instal·lacions de venda hauran de ser reubicades, d’acord amb les indicacions de la Policia 
Local, en un altre lloc que no interferisca les dites celebracions. 

2) Fora de la temporada estival, entre l’1 d’octubre i el 31 de maig:
- Es podran atorgar autoritzacions dins del nucli urbà de la ciutat durant dissabtes, diumenges 

i festius.
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- Les sol·licituds es presentaran amb un mes d’antelació a l’inici de l’activitat.
- Quant a la situació concreta dels llocs, repartiment, sorteig, horari d’obertura i reubicació 

s’aplicarà allò que s’ha establert anteriorment per a la temporada estival.
El punt 7 (Venda de material pirotècnic) quedarà redactat de la manera següent:
" 7. Venda de material pirotècnic.- Discrecionalment per part de l’ajuntament es podrà autoritzar 
la venda d’aquest tipus de material durant el període de celebració de la festivitat de les Falles  
sempre que es complesca tota la reglamentació que li siga aplicable, a més de disposar dels  
informes favorables dels tècnics municipals que corresponguen.
Únicament s’autoritzaran dos llocs de venda (abans només s’autoritzava un) i serà l’ajuntament 
qui determine la ubicació de les instal·lacions, atenent en tot cas a criteris de seguretat.
Les sol·licituds d’autorització s’hauran de presentar  amb cinc mesos d’antelació a l’inici de 
l’activitat.  Les  dites  autoritzacions  tindran  vigència  des  del  dia  1  de  març  fins  al  dia  de 
finalització de les Falles, 19 de març.
La forma d’adjudicar els llocs de venda autoritzats dependrà del nombre de sol·licitants que es 
presenten:

- un únic sol·licitant: adjudicació directa.
- dos sol·licitants: adjudicació mitjançant sorteig.
- tres o més sol·licitants: adjudicació mitjançant subhasta individual de cada lloc, amb 

preu d’eixida equivalent  al cost de la taxa per ocupació de la via pública, presentant-se les 
ofertes econòmiques en sobre tancat.

En tots els casos, el procediment d’adjudicació comptarà amb la presència dels sol·licitants, el  
regidor delegat de l’àrea i un funcionari de l’Ajuntament.
Una mateixa persona, física o jurídica, no pot ser titular de les dos autoritzacions al mateix 
temps."

Article 16.- Transmissió de l’autorització
Per a concretar més els conceptes es proposa nova redacció dels apartats 5 i 6 eliminant del seu 
text la paraula "preferent":
"5. En el cas de defunció, jubilació o d’impossibilitat sobrevinguda de desevolupar l’activitat 
per part del titular, tindran dret a la transmissió de l’autorització, per aquest ordre de prelació, el  
cònjuge o parella de fet, els fills, empleats i altres familiars que col·laboraren amb el titular en  
l’activitat.
6. En els casos de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica tindran dret a la  
transmissió de les autoritzacions que fóra titular, els que exerciren la venda per compte i en nom 
d’aquesta."
Del  mateix  article  16,  en  l’apartat  9,  en  el  qual  es  diu  "S’admetrà  la  permuta  de  llocs,  
autoritzada mitjançant Decret de l’Alcaldia, sempre que els dits llocs pertanguen a la mateixa  
secció i tinguen idèntiques dimensions", ha de quedar redactat d’aquesta manera "S’admetrà la 
permuta  de  llocs,  autoritzada  mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia,  sempre  que  els  dits  llocs 
pertanguen a la mateixa secció"
(s’elimina el requisit de les dimensions del lloc per ser irrellevant)

Article 23.- Contingut de les autoritzacions
En l’apartat 2 afegir al final un nou apartat:
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"C) MERCATS EN ZONA MARÍTIMA
En els mercats de la zona marítima, que són de tipus periòdic i que per tant les autoritzacions  
s’atorguen per quinze anys, sempre que la Demarcació de Costes no anul·le l’autorització que 
concedeix l’Ajuntament d’Oliva, durant el període comprés entre l’1 de març i 15 de maig de  
cada any, els participants que disposen de l’autorització de venda hauran de confirmar per mitjà  
de sol·licitud la seua voluntat expressa de renovació de la dita autorització, en cas contrari,  
perdran el dret  a ocupar el  lloc de venda i  per tant la revocació definitiva de l’autorització  
concedida, excepte supòsits degudament acreditats.
El  mateix  període  de  presentació  de  sol·licituds  serà  aplicable  als  interessats  a  obtindre  
autorització de venda per primera vegada."

Article 25.- Canvi i millora de lloc
L’apartat 2 dedicat al "Procediment d’opció de canvi de llocs fixos" està indicat exclusivament 
per al mercat dels divendres, no obstant això es va ometre eixa referència en el text normatiu,  
per la qual cosa es proposa ara que el dit encapçalament quede d’aquesta manera:

"Procediment d’opció de canvi de llocs fixos en el mercat del divendres"

Article 34.- Infraccions
El  punt  4  (Infraccions  molt  greus)  apartat  d)  s’ha  de  modificar  perquè  afecte  tot  tipus 
d’autoritzacions i no sols a mercats sobre sòl privat. Es proposa la redacció següent:
"d)  Inexactitud  o  falsedat  de  dades,  manifestacions  i  documents  facilitats  per  a  obtindre 
autorització que habilite l’exercici de l’activitat en els mercats."

Article 35.- Sancions
Es proposa modificació de les quanties de les sancions, per considerar-les massa elevades, en  
els termes següents:

Per faltes lleus: fins a 300 € (abans 750 €)
Per faltes greus: de 301 a 700 € (abans de 751 a 1.500 €)
Per faltes molt greus: de 701 a 3000 € (abans de 1.501 a 3.000 €)

Article 36.- Vigilància i inspecció de la venda no sedentària.
Es proposa nova redacció de l’article:
"L’Ajuntament  vigilarà  i  garantirà  el  degut  compliment  de les  obligacions establertes  en la 
present Ordenança i la resta de normativa aplicable, sense perjudici de l’exercici de les seues 
competències per part dels òrgans corresponents de l’administració central o autonòmica.
La persona encarregada dels mercats comprovarà in situ el compliment de la normativa per part 
de tots els ocupants de llocs de venda en els mercats, advertint a aquells que cometen alguna 
infracció tipificada, o la seua conducta no s’ajuste al que estableix l’Ordenança.
En el  supòsit  que l’infractor  faça cas  omís  de les  indicacions,  la  persona  encarregada dels  
mercats  sol·licitarà  la  presència  dels  Agents  de Policia  a fi  de  requerir  a  l’infractor  perquè 
complesca  amb  la  normativa,  cas  contrari  s’alçarà  acta  del  que  succeeix  i  s’iniciarà  el 
corresponent  expedient  sancionador  per  infracció  de  l’Ordenança.  Els  Agents  de  Policia 
immediatament prendran les mesures cautelars necessàries, inclosa la intervenció i dipòsit dels 
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productes  de  venda  i,  si  és  el  cas,  el  desallotjament  del  lloc,  perquè  el  mercat  en  qüestió 
recupere el seu funcionament normal."

Disposicions Transitòries.
En la  disposició  Primera,  en  el  primer  paràgraf  es  pot  observar  que  s’ha  escrit  la  paraula 
"transmmisión" que és incorrecta, havent de figurar "transmisión"

El regidor fa una exposició detallada de les modificacións plantejades.

Blai Peiró proposa en l’article 9, punt 4, primer paràgraf, afegir la necessitat de recabar els  
informes tècnics necessaris a l’hora de decidir el nombre llocs de venta i la seua ubicació.

Per altra banda, José Salazar proposa reservar, dins de les zones dedicades als agricultors per a  
la venda de la seua pròpia producció, dos llocs en els que tinguen preferència els productors  
d’agricultura ecològica.

Acabat el debat el president procedix a la votació del punt.

Els membres de la Comissió donen la seua aprovació al text de la modificació de l’Ordenança  
de Venda no Sedentària i les dos propostes adicionals.

La  Comissió  de  Foment  Econòmic,  per  unanimitat,  dictamina  favorablement  i  l’eleva  a 
l’Alcaldia la següent: PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Incorporar el text de la modificació a l’Ordenança de Venda no Sedentària vigent a fi  
de disposar del text definitiu refós.

Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Venda no Sedentària text refós.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el termini  
de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seua publicació en el B.O.P. de València de l’anunci  
de l’aprovació, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Quart.- En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament 
adoptat el present acord quedant facultat expressament l’Alcalde-President per a la publicació  
del text íntegre de la dita Ordenança i la seua posterior execució.

Quint.- En el cas que es formulen al·legacions i/o reclamacions durant el termini d’informació 
pública, l’Ajuntament Ple haurà de resoldre aquelles, per mitjà de l’adopció d’un nou acord, 
previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa que corresponga.”

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

 Sr. Roig Tomás: “El passat plenari, de 30 d’octubre, es portava aquesta proposta 
d’acord de la modificació de l’ordenança de la venda no sedentària, i a petició del 
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Grup Popular es deixava sobre la mesa, per poder millorar, si cabia, la proposta que 
es portava. Una vegada realitzada la Comissió de Foment Econòmic, i recollides les 
millores o les aportacions del Partit Popular, es va acordar fer també una série de 
modificacions, aportar una série de millores a l’ordenança; les resumiré, unes ja les 
vam parlar l’altre dia, en l’anterior sessió, i recollia per un costat la millora de la 
qüestió  de  les  xurreries,  que  sembla  que  tenia  un  poc  de  problemàtica;  per 
solucionar la demana que cada vegada va a més, es donava un poc de mànega ampla 
a la corporació municipal, i al departament que corresponga per poder actuar en un 
moment determinat; és a dir, no fixar tres punts concrets a la platja sinó fixar, sense 
nombre,  aquells  que  considere  la  corporació,  la  Regidoria  pertinent  en  aqueix 
moment. Després també es recollia que en el poble, pel mateix sentit que hi ha cada 
vegada més demandes i més sol·licituds, poder fer els dies de festa i diumenge, en 
aquells llocs on la Policia Local i el departament corresponent ho crega convenient, 
poder establir punts de venda i expedició de xurros i masses fregides. Això també es 
va acordar per majoria. I fent un resum del que es va parlar en l’altra sessió, pel que 
fa a la producció agrícola, es reservava dos punts, com a mínim, en la part destinada 
a producció de productes propis, fonamentalment per a productes ecològics. Després 
també, pel que fa a la pirotècnica, l’any passat s’autoritzava un sol punt i es creu 
convenient,  per  no  caure  en  la  qüestió  legal  que  ens  van  aportar  en  algunes 
situacions, es va creure convenient augmentar a dos; per què dos, i no més? Ací es 
creu dos perquè ve recolzat  per un informe de la Policia  Local;  que més podria 
ocasionar algun perill; o siga s’ampliava d’una a dos. Dir que tot això es posava, en 
una espècie d’afegitó, que qualsevol intervenció, per no estar contínuament reunint i 
modificant l’ordenança de la venda no sedentària,  es donava facultat,  com he dit 
abans, al  plenari  o a la comissió corresponent,  bé siga Foment,  bé siga Comerç, 
perquè puguera deliberar i adjudicar-ne, dos, tres, o els que creguera convenient, i 
en els llocs que també creguera convenient. Aqueix és el resum de tot el que es va 
parlar i el que es va acordar en la corresponent Comissió de Foment Econòmic, i ara 
es porta per a l’aprovació en aquest plenari.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No vull deixar d’intervindre per agrair-li al Sr. Roig que el 
passat plenari deixara, a petició d’aquesta portaveu, el punt sobre la mesa, per molta 
insistència del Sr. Peiró que s’havia parlat i s’havia tractat. Ens adonem que faltaven 
moltíssimes coses. Després de la reunió que vam mantindre, com havíem quedat en 
el Ple, el Sr. Roig i aquesta portaveu, ens vam reunir en una sessió de treball amb els 
tècnics, molt grata, i a conseqüència de la qual ix aquesta ordenança, més completa, 
per  poder  continuar  treballant  els  nostres  ciutadans  amb la  venda no sedentària. 
Agrair-li novament, Sr. Roig, la iniciativa de la modificació, i el fet de voler que 
arribe a aquest plenari amb les màximes aportacions, ja que una ordenança no es 
modifica tots els dies, i una vegada presa la iniciativa s’ha de perfeccionar al màxim, 
perquè  siga  aplicable  el  major  temps  possible.  El  Grup  Popular  estem  donant 
mostres d’estar ací per treballar pel poble, i davant de qualsevol petició ens bolquem 
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per ajudar; i vull recordar que aquesta mateixa setmana, també un problema que 
afectava en gran part al nostre mercat, ja que portem aquesta ordenança, era que 
havia desaparegut del nostre poble el que era la visita del turisme hoteler. La Sra. 
Imma Ibiza em va demanar ajuda política, i sap que no vam tindre cap inconvenient 
a resoldre el problema, ja el tenim resolt perquè el nostre mercat i el nostre poble 
torne a gaudir de la visita de sis autobusos de gent molt disposada a conéixer-nos i a 
consumir per allà on passa; i així és com continuarem.”

 Sra. Ibiza Cots: “M’esperava als precs i preguntes per fer l’agraïment, però ja que 
vosté ha fet esment, aprofite l’ocasió. Agrair-li públicament el treball que ha fet.”

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de venda no sedentària 
proposada pel regidor delegat de Comerç i Mercats.

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessat per el 
termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seua publicació en el BOP per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments.

TERCER.- Resolució de totes les reclamacions  i suggeriments  presentades dins del 
termini i aprovació definitiva pel Ple.

QUART.- En  el  cas  que  no  s’haguera  presentat  cap  reclamació  o  suggeriment, 
s’entendrà  definitivament  adoptat  l’acord  fins  llavors  provisional,  facultant  al  Sr. 
alcalde-president  per  a  la  publicació  del  Text  Refós  de  l’Ordenança  de  venda  no 
sedentària.

SETÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE  D’ASSISTÈNCIA  EN  LA  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA,  CENSAL, 
INSPECTORA I RECAPTATÒRIA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns municipals,  de 
data  20  de  novembre  del  2014,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l’epígraf,  que  diu 
textualment:

“Per mitjà d’un escrit de data 22 d’octubre de l’any en curs, RE núm. 011889, de 24/10/2014,  
presentat per D. Carlos Manuel Rico Alonso, en qualitat d’Apoderat de la mercantil GESTIÓN 
TRIBUTARIA  TERRITORIAL  S.A.U.,  adjudicatària  del  contracte  administratiu  per  a  la 
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prestació  dels  serveis  d’assistència  tècnica  i  col·laboració  en  la  gestió  tributària,  censal,  
inspectora i recaptatòria dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament d’Oliva, se sol·licita la  
primera  pròrroga  anual  prevista  en  el  contracte  administratiu  per  a  continuar  realitzant  els  
treballs corresponents a l’esmentat contracte.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 23 de desembre del 2010, va acordar, entre  
altres  extrems,  l’adjudicació  del  contracte  assenyalat  a  favor  de  la  mercantil  GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U., sent el termini de duració del contracte d’un període de 
QUATRE ANYS, a comptar de l’1 de gener del 2011, podent prorrogar-se anualment fins a un 
màxim de dos anys més per mutu acord de les parts, per la qual cosa en cap cas, la duració total  
del contracte podria excedir sis anys, inclusivament les possibles pròrrogues, previsió aquesta  
que figura  incorporada així  mateix  dins  de  la  Clàusula  Tercera  del  contracte  administratiu, 
subscrit amb data 27 de desembre del 2010, així com el que preveu la Clàusula VIII del Plec de  
Clàusules econòmiques administratives que regeix la contractació que ens ocupa, aprovat per  
acord plenari de 10 de novembre del 2010.

En  aquest  sentit,  la  previsió  que  es  conté  en  l’esmentada  Clàusula  del  Plec  econòmic  
administratiu,  assenyala  textualment  que  “….la  data  de  finalització  del  present  contracte  o 
d’alguna de les seues pròrrogues coincidirà amb el tancament de l’exercici econòmic de què es 
tracte (31 de desembre), excepte supòsit de resolució del contracte…”

El servei  que ens  ocupa s’ha desenvolupat  en aquestos  quasi  quatre  anys  sense incidències  
destacables i amb total normalitat, segons consta a aquesta regidora Delegada.

Per part de la Tresoreria Municipal, i com a responsable del servei s’ha emés informe favorable 
amb data 10 de novembre del 2014, en el qual es fa constar entre altres aspectes que: “…havent-
se constatat que aquesta administració no compta amb suficiència de mitjans materials per a 
cobrir les necessitats objecte de contractació, ni poden ser executades pel personal que presta  
serveis a l’entitat, se creu convenient que l’Ajuntament procedesca a prorrogar aquest contracte  
de servei..”. 

De la mateixa manera, per part del tècnic municipal de Contractació Administrativa, en informe 
emés  amb  data  13  dels  corrents,  s’informa  així  mateix  de  forma  favorable  la  proposta  de  
pròrroga  efectuada  per  la  mercantil  GESTIÓN  TRIBUTARIA  TERRITORIAL  S.A.U., 
indicant-se  en  el  contingut  del  mateix  que  l’òrgan  competent  per  a  acordar  la  pròrroga  
sol·licitada ha de ser el mateix òrgan que va acordar l’adjudicació del contracte, açò és, el Ple de  
l’Ajuntament. 

Vistos els articles 22, 23 i 51 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  i  en particular,  la  seua 
Disposició Addicional Segona.

La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT, DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent 
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Autoritzar la primera de les pròrrogues anuals previstes en el contracte de prestació 
dels  “Servicis  d’Assistència  en  la  Gestió  Tributària,  Censal,  Inspectora  i  Recaptatòria  de 
l’Ajuntament  d’Oliva”, a l’empresa adjudicatària dels dits serveis GESTIÓN TRIBUTARIA 
TERRITORIAL S.A.U.

SEGON.- Els efectes d’inici de la dita pròrroga ho seran des del dia 1 de gener del 2015 i  
s’entendrà  finalitzada  el  dia  31  de  desembre  del  2015,  coincidint  per  tant  amb  el  
desenvolupament de l’exercici econòmic de 2105.

TERCER.- Traslladar de l’acord que recaiga a l’empresa adjudicatària del contracte de serveis  
que ens ocupa,  i  als  Departaments  municipals  de Contractació,  Intervenció i  Tresoreria,  als 
efectes procedents”.

En l’expedient consta informe de la Sra. Tresorera Municipal i del Cap del Departament 
de Governació i Contractació Administrativa de data 10 i 13 de novembre del 2014 
respectivament, ambdós favorables a la pròrroga del contracte. Així mateix informe de 
fiscalització de la Intervenció de data 20 de novembre del 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, ACORDA, aprovar el dictamen 
transcrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple 
de l’Ajuntament.

VUITÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA PER CANVI DE FINALITAT C/02/2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 20 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“MODIFICACIÓ PRESUPOSTÀRIA PER CANVI DE FINALITAT C/02/ 2014

Atés que les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les seues competències 
exigeixen  la  realització  d’inversions  de  fusteria  “Consultori  Sant  Francesc”  per  import  de 
3.500.-€, d’adquisició aire condicionat i persiana Centre Salut platja” per import de 1.900.-€ i  
adequació  llar  de  jubilats  per  import  de  9.500.-€  superior  al  dels  crèdits  disposats  de  les 
corresponents  aplicacions  pressupostàries  del  capítol  VI,  d’inversions,  del  pressupost  de 
l’exercici 2014.

Atés  que,  per  altra  banda,  en  el  capítol  VI  del  vigent  pressupost  existixen  aplicacions 
pressupostàries els crèdits de les quals s’estimen reduïbles en els imports que s’assenyalen.
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Atés que es tracta d’aplicacions pressupostàries finançades amb prèstc del capitol VI, al qual, 
les aplicacions son vinculants a nivel d’aplicació pressupuestària. 

Atés que respecte allò que s’assenyala en la Base 7 de les d’Execució del vigent pressupost que  
“...En el capítols VI y VII la vinculació s’estableix a nivell d’aplicació pressupostària i caldrà,  
en  el  seu  cas,  l’aprovació  de  la  corresponenet  modificació  pressupostària  i,  en  cas  que  la 
modificació afecte a partides finançades amb ingressos afectats, la prèvia o simultània aprovació 
pel Ple del corresponet canvi de finançament.”.

Atés  que  l’assenyalada  modificació  del  Pla  d’inversions  de  la  Corporació  requerirà  
posteriorment de la corresponent modificació pressupostària.

La Comisió dHìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell  Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots) , D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai 
Peiró Sanchis (representante de Projecte Oliva, 2 vots) i D. José Salazar Cuadrado(representant 
de Gent d’Oliva, 1 vot) i l ‘abstenció de Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots es  
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar la següent modificació del Pla d’Inversions de la Corporació i el 
corresponents canvis d’afectació d’ingressos:

AUMENTS
Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÒ Financiació TOTAL 

31300-6230000
Accions Pub..Rel Salut.-Maquinària, instal. I 
utillatge Prèstec 2014 1.900,00

31300-6250000 Accions Pub..Rel Salut.-Mobiliari i ensers Prèstec 2014 3.500,00

TOTAL AUMENTS 5.400,00

DISMINUCIONS
Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÓ Financiació TOTAL 

31200-6230000
S.Assistencials.-Maquinària,  instal.  I 
utillatge Prèstec 2014 1.900,00

31200-6250000 S.Assistencials.-Mobiliari i ensers Prèstec 2014 3.500,00

TOTAL DISMINUCIONS 5.400,00

AUMENTS
Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÒ Financiació TOTAL 
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23100-6220000 Acció Social.- Edificis i altres construccions Prèstec 2014 9.500,00

TOTAL AUMENTS 9.500,00

DISMINUCIONS
Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÓ Financiació TOTAL 

23102-6220000 Centre Social Sant Vicent .- Edificis i altres 
construccions Prèstec 2014 9.500,00

TOTAL DISMINUCIONS 9.500,00

A l’expedient consta informe de la Intervenció Municipal de data 13 de novembre de 
2014, favorable a la proposta.

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

 Sra. Morell Gómez: “Ja ho vaig comentar en la Comissió d’Hisenda, però ho torne 
a dir ací  perquè en la comissió no estem tots els regidors; només és el canvi de 
l’aplicació pressupostària; l’objectiu i la destinació dels diners és el mateix. El que 
passa és que no era correcte que estigueren, possiblement, en Serveis Assistencials, i 
sí en Accions Públiques Relatives a la Salut; no era tan correcte estar en Centre 
Social  de  sant  Francesc  sinó  estar  en  Acció  Social.  Però  l’ús,  la  destinació,  la 
finalitat dels diners d’inversions és exactament el mateix; el que passa és que el més 
correcte era haver-los posat en aquestes aplicacions pressupostàries.”

 Sra. Manea: “Nosaltres considerem que per a fer inversions en el poble s’ha de 
tindre una previsió, però una previsió des de primers d’any, no esperar a desembre 
per a fer-ho. En aquest punt ens abstindrem per no estar d’acord amb el pressupost 
d’enguany, i per fer-se tan tard les coses.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 14 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 5 
(del Bloc-Compromís), 2 (del Grup Projecte Oliva) i 1 (del Grup Gent d’Oliva), i amb 7 
abstencions (del Grup PP), ACORDA aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

NOVÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS:  REGLAMENT 
D’HONOR I DISTINCIONS.
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa De Serveis Socioculturals, de data 
21 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“NOVA REDACCIÓ REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I DISTINCIONS

VISTA  la  proposta  d’acord,  de  data  15  de  novembre  de  2014,  presentada  pel  Sr.  David 
González Martínez, Regidor Delegat de Cultura, de nova redacció i aprovació, si s’escau, del 
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, l’exposició de motius de la qual és com segueix:

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Regidor Delegat de Cultura, a l’empara del que disposa 
l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament  
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta a la Comissió 
Municipal  de  Serveis  Socioculturals,  per  al  seu  estudi  i  aprovació,  si  s’escau,  la  següent 
PROPOSTA

ATÉS que el Reglament Municipal d’Honors i Distincions va ser aprovat inicialment en sessió 
plenària de 16 de setembre del 1994, i de manera definitiva en sessió del 30 de desembre del  
1994.

ATÉS que el Plenari de l’Ajuntament, en sessió del 25 de setembre del 2008, va aprovar la 
modificació de l’article 16 del dit reglament, que en el seu paràgraf segon deia textualment: "El  
número máximo de medallas de oro de la Ciudad y los nombramientos de HIJO PREDILECTO  
Y  ADOPTIVO,  serán  de  dos  en  cada  caso.  El  número  máximo  de  CIUDADANOS  
HONORARIOS será de cinco. Todas estas distinciones tendrán el carácter de vitalicias".

ATÉS que la modificació aprovada consistia en la nova redacció de l’esmentat paràgraf segon, 
la qual  era del  tenor següent:  "El número máximo de Medallas de Oro de la ciudad y los  
nombramientos de Hijo Predilecto y Adoptivo seran de tres en cada caso. El número máximo  
de  Ciudadanos  Honorarios  será  de  cinco.  Todas  estas  distinciones  tendrán  carácter  de  
vitalicias".

ATÉS que l’esmentada modificació es justificava en el fet que en el moment de la proposta a  
l’efecte  la  distinció de Fill  Predilecte  havia  estat  atorgada ja  a  tres  persones,  a  saber,  José 
Climent, Vicente Parra i Francisco Brines, i per tal de complir amb allò prescrit pel reglament  
vigent, es considerava que el nomenament de Vicente Parra no havia de computar-se, en haver 
estat fet a títol pòstum.

ATÉS que l’esmentada modificació es justificava també en la urgència motivada per la proposta 
de  nomenament  com a  Fill  Predilecte  del  professor  Antonio  Mestre,  que  no  haguera  estat  
possible sense aquesta modificació que ampliava el nombre màxim de dit nomenament, com 
tampoc sense la consideració del nomenament a títol pòstum del Sr. Vicente Parra.
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ATÉS que la modificació del reglament hauria d’haver complit amb el tràmit obligatori de la 
seua publicació oficial, en la qual s’hauria d’incloure el text refòs del reglament una vegada 
modificat, tràmit que a data de hui encara no ha estat complert.

ATÉS que la limitació del nombre màxim de nomenaments inclosa en la primera redacció del 
reglament  ha  hagut  de  posar-se  en  qüestió  ja  en  les  dos  ocasions  esmentades,  arran  dels  
nomenaments del Sr. Vicente Parra i del Sr. Antonio Mestre com a Fills Predilectes, i que per 
aquesta raó, en la modificació aprovada el 25 de setembre de 2008 es va acordar també incloure 
un nou paràgraf en l’article 16 del reglament, el qual deia textualment:  "Al tener todas estas  
distinciones el carácter de vitalícias, se entiende que la persona que haya sido distinguida deja  
de contar en su número total en caso de defunción, sin que por ello le sea retirada la distinción.  
Asimismo, tampoco afectará al cómputo global la concesión de distinciones a título póstumo".

ATÉS que en opinió del sotasignant les circumstàncies particulars de la ciutat d’Oliva fan que,  
sortosament,  s’hi  compte  amb  diverses  persones  que  per  diferents  raons  han  destacat  o 
destaquen encara en el món de les arts, la literatura, l’esport i d’altres camps culturals o socials,  
i per tant són susceptibles d’acumular els mèrit suficients per rebre en el futur alguna de les  
distincions esmentades en el reglament, cosa que entra en contradicció amb qualsevol tipus de  
restricció en el nombre màxim de possibles nomenaments, que per altra banda ha generat en el 
passat situacions contradictòries.

ATÉS que el possible perill de devaluació que podria derivar-se de la no limitació del nombre  
de nomenaments en qualsevol dels honors i distincions inclosos en el reglament, es corregeix 
amb l’obligatorietat de la confecció d’un expedient administratiu on es demostren fefaentment 
els mèrits de la persona física o de la institució, entitat o empresa proposada per al nomenament.

ATÉS que pel temps transcorregut des de l’aprovació del reglament l’any 1994, i per les raons 
exposades, el sotasignant considera que les circumstàncies obliguen a una nova redacció íntegra 
del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, adaptada a la realitat de la ciutat d’Oliva i a la 
història dels honors i distincions que ja han estat concedits.

La  Comissió,  per  unanimitat,  DICTAMINA  FAVORABLEMENT  i  eleva  al  Plenari  de  la 
Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  inicialment  la  nova  redacció  del  Reglament  Municipal  d’Honors  i 
Distincions de la Ciutat d’Oliva, la qual és com segueix: 

AJUNTAMENT d’OLIVA
REGLAMENT MUNICIPAL d’HONORS i DISTINCIONS

PREÀMBUL
Conseqüència del principi d’autonomia que la Constitució reconeix als municipis per a la gestió 
dels seus respectius interessos, activant la potestat reglamentària que es deriva d’aquest principi,  
i que es reconeix més expressament per l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, i per la Carta Europea de l’autonomia local, de 15 d’octubre del 
mateix any,  i en harmonia amb allò disposat pel Reglament d’Organització, Funcionament i  
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Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 189 a 191,  
el present text reglamentari introdueix la normativa que ha de regular la concesió d’honors i  
distincions  per  part  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  els  efectes  que  tals  honors  i  distincions 
impliquen, tant per a l’Ajuntament com per a les persones físiques o les institucions, entitats o  
empreses destinatàries.

CAPÍTOL I. Objecte i naturalesa.
Article 1.
El present reglament té com a objecte la regulació de la concessió per l’Ajuntament d’Oliva  
d’honors i distincions a favor d’aquelles persones físiques o institucions, entitats o empreses, 
públiques o privades, que es consideren dignes d’aquestes distincions en base a mèrits especials 
generats per actes o serveis extraordinaris, obres concretes, actituds o trajectòries mantingudes 
en el seu camp professional, en el de la societat en general o en el benefici directe o indirecte de 
la ciutat d’Oliva.

Article 2.
1. Els honors i distincions, tant a persones físiques com a institucions, entitats o empreses, ho  
són per temps indefinit. Les distincions a persones físiques podran atorgar-se a títol pòstum. 
Així mateix, podrà atorgar-se distinció a una institució, entitat o empresa tot i que aquesta ja no  
estiga operativa, en base a mèrits contrets durant la seua activitat en el passat.
2. El caràcter indefinit de les distincions atorgades no impedirà la revisió o revocació dels actes 
administratius corresponents, de conformitat i seguint el procediment previst en la legislació 
sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 3.
1. Tots els honors i distincions enumerats en el present reglament són de caràcter honorífic, i per  
tant, no atorguen cap altre dret que els inherents al seu caràcter protocolari i de distincio pública 
i social.
2.  No  obstant  allò  dit  en  el  punt  anterior,  les  persones  físiques  o  els  representants  legals  
d’institucions, entitats o empreses que haguessen estat guardonades, podran ser convidades a 
actes oficials,  a celebracions d’especial trascendència organitzades per l’Ajuntament, o a les 
sessions  plenàries  de  constitució  de  la  Corporació.  En  aquests  actes,  ocuparan  el  lloc 
corresponent segons la normativa protocolària aplicable a les corporacions locals.
3.  A proposta de la Presidència de la Corporació, les persones físiques guardonades podran 
rebre delegacions o encomandes per a dur a terme accions en benefici del municipi, entre les  
quals s’inclou l’assessorament puntual, voluntari i gratuït als òrgans d’administració i govern 
locals en aquelles matèries per a les que siguen requerides. Aquestes delegacions o encomandes  
no implicaran de cap manera un exercici d’autoritat o de qualsevol altra funció pública. 

CAPÍTOL II. Dels honors i distincions.
Article 4.
 L’Ajuntament podrà atorgar els següents honors i distincions:
- Fill Predilecte o Filla Predilecta.
- Fill Adoptiu o Filla Adoptiva.
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- Medalla d’Or de la Ciutat.
- Ciutadà Honorari o Ciutadana Honorària.

Article 5.
1. El nomenament de Fill Predilecte o Filla Predilecta sols podrà recaure en persones físiques 
nascudes  en  Oliva.  S’atorgarà  a  aquelles  persones  que  hagen  contret  mèrits  suficients,  i 
unànimement reconeguts, en una trajectòria de llarga durada desenvolupada en el terreny de la 
cultura, la ciència, l’art, la docència, l’esport, l’economia, la política, la religió o qualsevol altre  
camp que la Corporació Municipal considere oportú, i en general, en els supòsits continguts en 
l’Article 1.
2. El nombre màxim de nomenaments de Fill Predilecte o Filla Predilecta serà de dos en total  
per cada mandat corporatiu. La distinció serà reconeguda mitjançant una placa commemorativa 
on  constaran  l’escut  municipal,  la  data  de  lliurament  públic  de  la  distinció,  la  llegenda 
"L’Ajuntament d’Oliva al seu Fill Predilecte o a la seua Filla Predilecta", i el nom de la persona 
distingida. En cas de ser concedida a títol pòstum, serà lliurada al familiar més pròxim, o a la  
persona designada expressament per la família del difunt o de la difunta.

Article 6.
1. El nomenament de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva sols podrà recaure en persones físiques no 
nascudes en Oliva, amb independència de la seua nacionalitat. S’atorgarà a aquelles persones 
que hagen contret  mèrits  suficients,  i  unànimement  reconeguts,  en una trajectòria  de llarga 
durada  desenvolupada  en  el  terreny  de  la  cultura,  la  ciència,  l’art,  la  docència,  l’esport,  
l’economia, la política, la religió o qualsevol altre camp que la Corporació Municipal considere  
oportú, i en general, en els supòsits continguts en l’Article 1.
2. El nombre màxim de nomenaments de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva serà de dos en total per  
cada mandat corporatiu. La distinció serà reconeguda mitjançant una placa commemorativa on 
constaran  l’escut  municipal,  la  data  de  lliurament  públic  de  la  distinció,  la  llegenda 
"L’Ajuntament d’Oliva al seu Fill Adoptiu o a la seua Filla Adoptiva", i el nom de la persona 
distingida. En cas de ser concedida a títol pòstum, serà lliurada al familiar més pròxim, o a la  
persona designada expressament per la família del difunt o la difunta.

Article 7.
1.  La Medalla d’Or de la Ciutat d’Oliva podrà atorgar-se tant  a títol  individual,  a persones 
físiques, com a títol col·lectiu, a institucions, entitats o empreses públiques o privades. A títol 
individual, es concedirà a aquelles persones físiques naturals d’Oliva que, de manera puntual o 
continuada, des d’una posició pública o privada, hagen destacat per una acció cívica que haja  
resultat beneficiosa per a la salut, la seguretat, el progrés econòmic, l’avanç cultural o la cohesió  
social de la ciutat. A títol col·lectiu, es concedirà a aquelles institucions, entitats o empreses,  
públiques  o privades,  establertes  a  Oliva,  en els  mateixos supòsits  expressats  per  als  casos 
individuals. 
2. El nombre màxim d’atorgaments de la Medalla d’Or de la Ciutat d’Oliva serà de dos en total 
per cada mandat corporatiu. Tindrà forma ovalada. A l’envers figurarà l’escut municipal i la  
llegenda "Medalla d’Or de la Ciutat d’Oliva"; al revers hi figurarà el nom de la persona física o 
el de la institució, entitat o empresa distingides, i la data de lliurament públic de la distinció. En 
cas de ser concedida a persona física a títol pòstum, serà lliurada al familiar més pròxim, o a la  
persona designada expressament per la família del difunt o de la difunta. 
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3. La concessió de la Medalla d’Or donarà el dret a la persona física beneficiària de dur-la 
visible  en  qualsevol  acte  públic  organitzat  per  l’Ajuntament  d’Oliva.  En  el  cas  de  les  
institucions, entitats o empreses, aquest dret recaurà en la persona que en el moment de dit acte 
públic n’ostente la presidència o la direcció. La institució, entitat o empresa podrà afegir al seu  
emblema o estendard la imatge de la medalla o el lema del seu atorgament.
4. L’atorgament de la Medalla d’Or no és incompatible amb l’atorgament anterior o posterior de 
qualsevol de les altres tres distincions incloses en el present reglament. En qualsevol cas, no es  
podrà concedir més d’una Medalla d’Or a la mateixa persona o a la mateixa institució, entitat o  
empresa.

Article 8.
1.  La  distinció  de  Ciutadà  Honorari  o  Ciutadana  Honorària  recaurà  en  aquelles  persones 
físiques, naturals o no d’Oliva, que sense haver assolit una reputació que haja trascendit més 
enllà  de  l’àmbit  local  en  el  terreny  de  la  cultura,  la  ciència,  l’art,  la  docència,  l’esport,  
l’economia, la política, la religió o qualsevol altre camp que la Corporació Municipal considere  
oportú, ni haver estat necessàriament protagonistes d’una acció cívica puntual o continuada en 
favor de la seua ciutat, hagen contret mèrits suficients en la seua ocupació professional, en la 
seua participació en la vida cultural de la ciutat, en la seua implicació en el teixit social, o en  
qualsevol altre aspecte gràcies al qual siguen unànimement o majoritàriament reconegudes i 
estimades per la població d’Oliva.
2. El nombre màxim de nomenaments de Ciutadà Honorari o Ciutadana Honorària serà de dos 
en  total  per  cada  mandat  corporatiu.  La  distinció  serà  reconeguda  mitjançant  una  placa  
commemorativa on constaran l’escut municipal, la data de lliurament públic de la distinció, la 
llegenda "L’Ajuntament d’Oliva al seu Ciutadà Honorari o Ciutadana Honorària", i el nom de la 
persona distingida. En cas de ser concedida a títol pòstum, serà lliurada al familiar més pròxim, 
o a la persona designada expressament per la família del difunt o la difunta.

CAPÍTOL III. Procediment per a la concessió dels honors i distincions.
Article 9.
L’atorgament  de qualsevol  dels  honors  i  distincions inclosos  en el  present  reglament  haurà 
d’iniciar-se mitjançant  proposta suficientment  raonada,  i  registrada en el registre general  de 
l’Ajuntament, presentada:
- Per algun dels grups polítics amb presència en la Corporació Municipal.
- Pel conjunt d’almenys vint persones físiques domiciliades a Oliva, signada individualment.
- Pels representants, i en nom, d’alguna de les institucions, entitats o empreses inscrites en el  
Registre Municipal corresponent.

Article 10.
La proposta presentada serà traslladada a la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, o  
equivalent futura, que procedirà al seu estudi i dictamen. En cas de dictamen desfavorable, la 
mateixa proposta no podrà ser presentada fins passats almenys cinc anys des de la data del seu  
registre  d’entrada.  En  cas  de  dictamen  favorable,  la  proposta  s’elevarà  al  Plenari  de  la  
Corporació, que només podrà aprovar-la amb els vots favorables de la majoria absoluta del seu  
nombre legal de membres. Si la proposta és aprovada pel Plenari, es facultarà a l’Alcaldia per a  
que decrete l’inici de l’expedient administratiu corresponent.
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Article 11.
1.  La  confecció  prèvia  d’un  expedient  administratiu,  on  es  justifique  de  manera  fefaent  i  
inequívoca  que  la  persona  física  o  institució,  entitat  o  empresa  proposada  reuneix  mèrits 
suficients, és requisit indispensable per a la concessió de qualsevol dels honors i distincions 
inclosos en el present  reglament.  Per a la formació de l’expedient,  l’Alcaldia nomenarà per 
decret un instructor, que haurà de ser obligatòriament membre de la Corporació Municipal, i un  
secretari, que haurà de ser obligatòriament un funcionari de l’Ajuntament d’Oliva pertanyent a  
l’escala A1.
2. L’expedient inclourà la relació de mèrits i/o currículum vitae de la persona física o de la 
institució,  entitat  o  empresa,  les  possibles  adhesions  a  la  concessió  del  guardó,  còpia  dels 
instruments  administratius  generats,  i,  en  general,  tots  aquells  documents  que  l’instructor 
considere  d’interés  per  a  la  confecció de l’expedient.  L’instructor  és  lliure  de  practicar  les 
proves i comprovacions necessàries per a l’elaboració de dit expedient.

Article 12.
1. Finalitzada la confecció i estudi dels documents que formen part de l’expedient, l’instructor 
formularà  una proposta  de dictamen,  que serà elevada a la Junta  de Govern Local,  la  qual  
estudiarà l’expedient, comprovarà la documentació que en forme part i emetrà dictamen en el  
mateix sentit, o en sentit contrari, de la proposta de l’instructor. 
2. Si el dictamen de la Junta de Govern Local fora desfavorable a la concessió de l’honor o  
distinció, l’Alcaldia ordenarà l’arxiu de l’expedient. Si el dictamen de la Junta de Govern Local 
fora favorable a la concessió de l’honor o distinció, s’elevarà al Plenari de la Corporació per a  
l’acord definitiu. La votació en la sessió plenària que corresponga serà secreta i individual per a  
cada membre de la Corporació, haguent-se de dipositar el vot, que serà una papereta prèviament 
normalitzada, en una urna instal·lada en el Saló de Sessions. El Secretari o Secretària Municipal  
farà recompte públic de l’escrutini. La vàlida adopció de l’acord exigirà el vot de la majoria  
absoluta dels membres presents.
4. El temps màxim per a resoldre una proposta d’atorgament d’honor o distinció serà de tres-
cents seixanta-cinc dies naturals, a comptar des de la data de la presentació de la proposta en el  
Registre General de l’Ajuntament. Exhaurit aquest termini sense la resolució de l’expedient a  
l’efecte, s’entendrà que la Corporació desestima la proposta.
5. Els acords que s’adopten respecte a la concessió d’honors i distincions es publicaran en el 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia.

CAPÍTOL IV. Imposició dels honors i distincions.
Article 13.
1.  Els honors i  distincions acordats seran imposats a la persona física o institució,  entitat o  
empresa  guardonada  en  un  acte  públic  solemne,  que  tindrà  lloc  en  el  Saló  Municipal  de  
Sessions, o en qualsevol altre local que la Corporació estime convenient, de caràcter públic, i en 
presència de tots els membres de la Corporació Municipal. Aquest acte haurà de realitzar-se en  
el  termini  màxim  d’un  mes  des  de  la  celebració  de  la  sessió  plenària  que  va  acordar  
l’atorgament definitiu de l’honor o distinció. 
2.  L’acte de concessió de l’honor o distinció podrà anar acompanyat,  en el  mateix Saló de 
Sessions o en altre  local  que la  Corporació estime convenient,  d’un homenatge públic a la 
persona física o institució, entitat o empresa guardonada.
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3. La persona física guardonada, o el representant legal de la institució, entitat o empresa en el  
moment de la concessió, hauran de deixar la seua signatura en el Llibre d’Honors i Distincions 
de l’Ajuntament.

CAPÍTOL V. Revocacions i restriccions.
Article 14.
1. L’Ajuntament d’Oliva podrà revocar els acords presos en matèria d’honors i distincions en 
cas  que  la  persona  física  o  institució,  entitat  o  empresa  guardonada  modifique  de  manera 
substancial  la  conducta  o  trajectòria  que  en  el  seu  moment  la  van  fer  mereixedora  de  la 
distinció,  o  siga  condemnada,  mitjançant  sentència  ferma,  per  una  causa  que  entrara  en 
contradicció amb els criteris pels quals es va acordar atorgar-ne la distinció. Aquesta revocació, 
que haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels membres de la Corporació Municipal, no 
podrà fer-se sense la instrucció prèvia d’un expedient administratiu que demostre els fets que  
entren en contradicció, i valide, per tant, la revocació de l’honor o distinció. Aquesta revocació 
podrà fer-se extensible, si és el cas, a les vies públiques o edificis de la localitat retolades amb el  
nom de les persones físiques o institucions, entitats o empreses guardonades.
2. El Plenari de la Corporació no podrà atorgar cap honor o distinció inclòs en aquest reglament  
en favor d’algun dels seus membres, mentre en formen part, ni tampoc a cap persona al servei 
de l’Ajuntament, mentre n’estiga en actiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
La present  normativa deroga el  Reglament  d’Honors  i  Distincions de l’Ajuntament  d’Oliva 
aprovat en sessió plenària del 30 de desembre del 1994 i modificat per acord plenari que va 
tindre lloc el dia 25 de setembre de 2008, al qual substitueix, sense perjudici dels drets dels 
titulars de les distincions concedides a l’empara de dita reglamentació.

DISPOSICIÓ FINAL.
El  present  reglament  entrarà  en  vigor  una  vegada  haja  estat  aprovat  definitivament  i  siga  
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò establert als articles 49 a  
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats l’aprovació inicial d’aquest 
reglament, mitjançant inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, durant un termini mínim de TRENTA DIES HÀBILS, per tal que es puguen formular 
o presentar reclamacions i/o suggeriments al respecte, que hauran de ser resolts pel Plenari de  
l’Ajuntament.

TERCER.- En  el  supòsit  que  no  s’haguessen  formulat  cap  reclamació  ni  suggeriment, 
s’entendrà de forma automàtica definitivament aprovat l’acord fins aleshores provisional.”

A l’expedient consta informe del Cap del Servei de Biblioteques i Arxius i del Cap de 
Departament de Governació i Contractació Administrativa de data 11 i 19 de novembre 
de 2014 respectivament.
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Obert el torn d’intervencions es produeix la que s’indica:

 Sr. González Martínez: “Faré una intervenció breu, ja que és un punt debatut en la 
comissió  informativa  i  que a  més  va estar  acordat  prèviament  amb els  diferents 
grups  de  la  corporació  municipal,  i  per  tsant  s’eleva  al  Ple  per  unanimitat. 
L’ajuntament d’Oliva té Reglament Municipal d’Honors i Distincions des del 30 de 
desembre  de 1994;  en el  moment  de la  seua aprovació  es  va limitar  el  nombre 
màxim de distincions, amb la finalitat que es desvirtuaren les dites distincions; per 
tant preveia un màxim de dos fills o filles predilectes, dos fills o filles adoptius, i 
cinc  ciutadans  o  ciutadanes  honorífics.  Posteriorment,  en  l’any  2008,  davant  la 
necessitat,  perquè  hi  havia  algunes  persones  mereixedores,  i  no  estava  previst 
perquè ultrapassava el màxim, el Ple va aprovar augmentar a tres les distincions de 
fill predilecte i de fill adoptiu. La veritat és que les circumstàncies particulars de la 
nostra ciutat fan que comptem amb diverses persones que per diferents raons han 
destacat o destaquen en el món de les arts, la literatura, l’esport, la ciència, i d’altres 
camps culturals i socials; i per tant són susceptibles d’acumular mèrits suficients per 
rebre, en el futur, algunes de les distincions nomenades en el reglament, cosa que 
entra en contradicció amb les limitacions del nombre màxim del reglament en vigor. 
És per això que es proposa eliminar la limitació absoluta en les diferents distincions, 
fill o filla predilecte, fill o filla adoptiu, medalla d’or i ciutadà o ciutadana honorífic. 
Això sí, preveient un màxim de dos distincions per mandat corporatiu en cadascuna 
de  les  seues  modalitats.  Aquest  fet,  unit  al  requisit  previ  d’un  expedient 
administratiu, on es justifique de forma fefaent i inequívoca que la persona física o 
institució proposada reuneix els mèrits suficients, atorga major seguretat i evita el 
possible  perill  de  devaluació  que  podria  derivar-se  de  l’eliminació  del  nombre 
màxim de distincions. La modificació del reglament també s’aprofita per introduir 
alguns canvis suggerits  pels tècnics,  o per la mateixa realitat  al llarg dels últims 
anys, com ara substituir el caràcter vitalici per indefinit,  ampliar les distincions a 
més de persones físiques i institucions a empreses públiques o privades, òbviament 
parlem en aquest cas de medalles d’or, i també s’introdueix la necessitat de majoria 
absoluta  per  tal  d’iniciar  l’expedient.  Per  tant  es  tracta  d’unes  modificacions 
pràcticament que ens imposa la realitat, el pas del temps o la casuística pròpia de la 
nostra  ciutat;  i  res  més.  Recordar  que,  en  cas  d’aprovar-se,  com  és  previsible, 
passarà per un termini d’exposició pública de trenta dies hàbils.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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DESÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS:  MOCIÓ 
CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE DECLARAR ELS 
CENTRES  PÚBLICS  DE  LECTURA  EXEMPTS  DEL  PAGAMENT  DEL 
CÀNON PER PRÉSTEC D’OBRES.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 18 
de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“MOCIÓ PER DECLARAR ELS CENTRES PÚBLICS DE LECTURA EXEMPTS DEL 
PAGAMENT DEL CÀNON PER PRÈSTEC D’OBRES

VISTA la moció presentada pel Grup Municipal Coalició Compromís, en data 13 de novembre 
del  2014,  de conformitat  amb allò  disposat  en l’article  91.4 del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb l’article 97.3 del mateix 
text  reglamentari,  els  membres  de  la  Comissió  Municipal  de  Serveis  Socioculturals,  amb 
l’excepció del representant del Grup Municipal Partit Popular, que manifesta la seu abstenció a 
la proposta d’acord que s’hi conté, sol·liciten, i així s’acorda, adherir-se a dita moció, el text  
íntegre de la qual és el següent, i que s’eleva al Plenari de l’Ajuntament com a moció conjunta  
del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal Coalició Compromís, del Grup Municipal  
Proyecto Oliva i del Grup Municipal Partit Gent d’Oliva:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 1 d’agost el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava el Real Decreto 624/2014, de  
18  de  julio,  por  el  que  se  desarrolla  el  derecho  de  remuneración  a  los  autores  por  los  
préstamos  de  sus  obras  realizados  en  determinados  establecimientos  accesibles  al  público, 
norma amb què el Govern d’Espanya transposa a la legislació estatal la Directiva 2006/115/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre drets de lloguer i préstec 
i altres drets afins als drets d’autor en l’àmbit de la propietat intel·lectual.

Si  bé l’article 1.1 de l’esmentada Directiva europea imposa als  Estats  membres  de la Unió 
Europea l’obligació de reconèixer als autors el dret d’autoritzar o prohibir el préstec d’originals  
i còpies d’obres protegides pel dret d’autor, aquesta obligació es matisa en l’article 6.1 de la 
mateixa Directiva que permet establir excepcions a l’obligació pel que fa als préstecs públics i  
que es podrà determinar lliurement pels Estats membres tot tenint en compte els objectius de 
promoció cultural de cada Estat.

A llarg del Reial Decret 624/2014 s’estableix el sistema de càlcul de les remuneracions pel  
préstec d’obres protegides per drets d’autor que es duguen a terme als establiments accessibles 
al  públic  (article  1).  S’eximeix  de  l’obligació  de  remuneració  a  les  biblioteques  de  les 
institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol (article 2.2.b) i als establiments 
de titularitat pública que presten servei en municipis de menys de 5.000 habitants (article 2.2.a). 
Aquest criteri fa que el grup proponent d’aquesta moció ens preguntem per què els municipis de  
població superior als 5.000 habitants, com és el cas d’Oliva que en voreja els trenta mil, no  
poden beneficiar-se d’aquesta exempció.
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D’altra banda, el mateix Reial Decret 624/2014 regula que les quanties del cànon s’hauran de 
calcular  a  raó de multiplicar per 0,05 euros el  nombre  d’usuaris  inscrits  de cada biblioteca 
(article 7.4) i de multiplicar per 0,004 euros la quantitat d’obres que hagen sigut objecte de  
préstec en cada establiment durant l’any corresponent (article 7.3).

Si ja ens resulta un contrasentit un sistema que penalitza les biblioteques més dinàmiques com 
més  aconsegueixen fomentar  la lectura entre la ciutadania,  encara  és més  difícil  d’entendre 
l’obligació de pagar 0,16 euros per cada obra adquirida anualment fins al 31 de desembre de 
2015, tal  com estableix la disposició transitòria primera del Reial Decret fins a l’entrada en 
vigor de l’article 7.3.

Al nostre parer, el  Ministerio de Educación, Cultura y Deportes atorga amb aquesta regulació 
una rellevància major a interessos d’associacions privades com ara CEDRO (equivalent de la 
SGAE per al sector del llibre), en compte de defensar una cultura de lliure accés per part de la 
ciutadania; lluny de defensar els interessos generals, grava els escassos recursos financers de les  
administracions locals amb pagaments a favor d’associacions privades. A més, és qüestionable  
que aquesta mesura siga beneficiosa per als autors, atès que el repartiment del cànon no pot  
comprovar-se per la falta de transparència de les entitats de gestió.

Des del  grup proponent  de la  moció,  ens  fem ressò i  ens  adherim al  manifest  que lectors,  
bibliotecaris, escriptors, llibrers, editors, intel·lectuals, artistes, científics, mestres i professors 
van signar contra la Directiva europea que inspira ara aquest Reial Decret:
1. Como afirma la UNESCO en la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, los bienes  
y servicios culturales «son portadores de identidad, de valores y sentido», y «no deben ser  
considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás». Esto quiere decir que  
no debemos dejar que la lógica del mercado entre en la biblioteca.
2.  La  imposición  de  este  canon terminará  repercutiendo en  los  presupuestos  destinados  a  
adquisición de libros,  lo que dañará tanto a autores como usuarios. En un país con bajos  
índices  de  lectura  y  de  gasto  social  destinado  a  bibliotecas,  esta  medida  supondrá  un  
importante perjuicio.
3.  Las  bibliotecas  no  compiten  con  autores  y  editores,  sino  que  son  sus  aliadas,  ya  que  
garantizan la permanencia y la disponibilidad de sus obras mucho mejor que las librerías.
4. Las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier  
obra. Por consiguiente, el canon significa pagar dos veces por un mismo concepto.
5. El dinero recaudado por el canon no irá a parar a los autores directamente, sino a las  
entidades de gestión de derechos de autor, que son entidades privadas (CEDRO para libros y  
artículos, y SGAE para obras musicales).

Per tant, per tots els motius exposats i seguint l’esperit del manifest adés reproduït, presentem la  
següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- L’Ajuntament d’Oliva sol·licita al Govern d’Espanya que modifique l’article 2.2 del 
Reial  Decret  624/2014,  de  18  de  juliol,  als  efectes  de  declarar  la  totalitat  de  biblioteques 
públiques exemptes  del  pagament  del  cànon per préstec d’obres,  en virtut  de  la  possibilitat 
establerta per l’article 6 de la Directiva 2006/115/CE, de 12 de desembre, que permet als Estats  
membres eximir del pagament del cànon a entitats d’utilitat pública.
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SEGON.-  L’Ajuntament  d’Oliva  acorda  que,  en  el  cas  concret  de  les  dos  biblioteques 
municipals, l’aplicació del Reial Decret 624/2014 no derive en el cobrament de cap taxa o preu  
públic a les persones usuàries mentre l’actual normativa continue en vigor.“

A l’expedient consta informe del Cap del Servei de Biblioteques i Arxius i de la Sra. 
Interventora Municipal, ambdós de data 24 de novembre de 2014.

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

 Sr. González Martínez: “Vaig a donar un poc l’explicació de la moció, encara que 
jo  crec  que  està  clara  també.  El  govern  espanyol  considera  que  els  serveis 
bibliotecaris públics resten ingressos als autors. A partir d’aqueix plantejament ha 
aprovat una normativa que al nostre parer és perjudicial per a les biblioteques, que 
obliga  els  seus  titulars,  en  aquest  cas  l’Ajuntament  d’Oliva,  a  pagar  taxes  pels 
serveis  de  préstec.  L’1  d’agost  de  2014  es  va  publicar  el  Reial  Decret  que 
desenvolupa el dret de remuneració als autors pel préstec de les seues obres, a través 
del qual s’atén la reivindicació de determinades societats de gestió de drets, que han 
mostrat la seua queixa constantment en els òrgans ministerials espanyols i en les 
oficies  europees  competents.  El  Reial  Decret  identifica  les  biblioteques  i  altres 
centres d’informació amb organisme que menyscapten els ingressos del autors. Al 
nostre entendre es tracta d’una imposició legal que confon drets amb interessos i que 
consolida  un  despropòsit  que  tindrà  una  repercussió  perniciosa  en  el 
desenvolupament dels serveis públics, en aquest cas de les biblioteques. Considerem 
que és un error pensar que les biblioteques són entitats que perjudiquen els autors, 
igual  que és inacceptable  carregar  a  les entitats  que presten serveis  bibliotecaris 
públics  amb  taxes  que  minvaran  els  seus  pressupostos  i  que  impediran  el 
compliment correcte de les seues activitats socials, educatives i culturals. El govern 
espanyol  justifica  el  Reial  Decret  en  el  fet  que  Espanya  ha  de  transposar  la 
normativa europea a la nacional, i que és Parlament Europeu i el Consell de la Unió 
Europea els qui obliguen a aquesta remuneració. Això és una veritat a mitges, ja que 
la  reglamentació  europea  simplement  indica  que  cal  buscar  sistemes  de 
remuneració,  però són els  estats  membres  els  qui decidiran com s’aplica i  a qui 
afecta;  cosa  lògica,  ja  que  els  sistemes  de  finançament  de  les  biblioteques  són 
diferents  segons  els  països.  Si  les  biblioteques  espanyoles  no  cobren  pels  seus 
serveis,  com van  a  pagar  per  ells?  Tenint  en  compte  que  més  del  85% de  les 
biblioteques  espanyoles  estan  finançades  per  entitats  públiques,  es  podria  haver 
optat  per  una senzilla  opció,  que també  seua legal  i  aniria  en consonància  amb 
aquesta directiva europea, com és negociar llicències estatals amb les societats de 
gestió,  l’SGAE,  o  altres  que  n’hi  ha;  però  s’ha  decidit  una  solució,  al  nostre 
entendre, perjudicial, en la qual es traspassen més obligacions a les administracions 
locals, sense anar acompanyades de pressupostos complementaris, per donar suport 
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a aquestes noves competències. El resultat és que les administracions han de pagar 
un cànon per disposar de biblioteques actives, i aquest cànon s’haurà de suportar 
amb els pressupostos propis, els mateixos amb que es finances les biblioteques per 
al seu personal, adquisicions de material i activitats. D’aquesta forma, fins al 31 de 
desembre de 2015 l’Ajuntament d’Oliva haurà de pagar 0,16 euros per cada obra 
adquirida, sense tindre en compte si té drets d’autor o no; i a partir de l’1 de gener 
de  2016,  si  no  es  canvi  aquest  Reial  Decret,  el  cànon  es  calcularà  a  raó  de 
multiplicar  0,05  euros  pel  nombre  d’usuaris  inscrits  en  cada  biblioteca  i  de 
multiplicar per 0,04 euros la quantitat d’obres que hagen estat objecte de préstec. En 
el Reial Decret s’eximeix les biblioteques dels centres educatius d’aquest pagament, 
independentment que siguen públiques o privades, per garantir la plena efectivitat 
del dret a l’educació, oblidant que la biblioteca pública, com les de l’ajuntament, 
també actuen com a biblioteques escolars en molts casos. Per això ens adherim al 
manifestat  de  lectors,  bibliotecaris,  escriptors,  llibreters,  editors,  intel·lectuals, 
artistes, científics, mestres, i professors, que van signar en contra d’aquesta directiva 
de  la  Unió  Europea,  i  proposem  que  l’Ajuntament  d’Oliva  sol·licite  al  govern 
espanyol que declare exemptes del cànon la totalitat de les biblioteques públiques, i 
que  en  qualsevol  cas  el  dit  cànon  no  es  revertesca  als  usuaris  de  les  nostres 
biblioteques.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Coneixedors  dels  beneficis  que  la  lectura  afavoreix  el 
desenvolupament motor, lingüístic, emocional, cognitiu, social i lúdic del lectors; la 
lectura ens permet, a més, estimular la nostra imaginació, ampliar els coneixements, 
el  nostre  llenguatge,  i  millorar  la  comprensió  del  món;  a  més  la  lectura  és  una 
experiència que perdura al llarg de tota la vida del ser humà. Davant tant de benefici 
i importància, aquest grup lluitarà contra qualsevol entrebanc que puga perjudicar-
ho. Per tant, el nostre vot serà favorable.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

ONZE.-  MOCIÓ  DELS  GRUPS  BLOC-COMPROMÍS,  PROJECTE OLIVA  I 
GENT D’OLIVA, SOBRE REGULARITZACIÓ DELS VALORS CADASTRALS 
DEL  PLA  PARCIAL  AIGUA  BLANCA  IV,  I  LA  INDEMNITZACIÓ  ALS 
PROPIETARIS  D’AQUEST  SECTOR  PELS  IMPORTS  D’IBI  URBÀ 
PRESUMIBLEMENT  EXCESSIUS  QUE  VAN  TRIBUTAR  DURANT  ELS 
EXERCICIS 2008-2013.
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Vista la moció conjunta presentada, pels Grups Municipals Bloc-Compromís, Projecte 
Oliva i Partit Gent d’Oliva amb R.E. núm. 12633 de data 13 de novembre de 2014 ,que 
diu textualment:

“David González Martínez, portaveu del Grup Bloc-Compromís, Blai Peiró Sanchis, portaveu 
del  Grup Projecte Oliva i  José Salazar Cuadrado,  portaveu del  Grup Partit  Gent  d’Oliva,  a  
l’empara del que disposen els articles 91.4 i 97.3 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova  
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i d’acord  
amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, eleven al Plenari 
la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 20 de maig de 1996 es va aprovar la Ponència General de valors d’Oliva, entrada en 
vigor a partir de l’1 de gener de 1997. Onze anys després, el 8 d’octubre de 2007, es va aprovar  
la Ponència Parcial de valors núm. 1 d’Oliva, la qual va entrar en vigor a partir de l’1 de gener  
de 2008, afectant únicament als Plans Parcials:
- Aigua Blanca IV (publicació aprovació PP: DOGV 2002-12-18),
- Rabdells (publicació aprovació PP: DOGV 1998-11-26)
- i Poble Mar I (publicació aprovació PP: DOGV 1998-02-06).

L’entrada  en vigor  de la  referida  Ponència  Parcial  de  valors  núm.  1 va  generar  un  greuge 
comparatiu en matèria tributària entre els esmentats sectors i altres Plans Parcials de similars  
característiques,  també  aprovats  amb  posterioritat  a  l’any  1997,  però  que  no  es  van  veure 
afectats per la Ponència Parcial de valors. És el cas, per exemple, de:
- PAU Oliva Nova (publicació aprovació PP: BOP 1997-09-08),
- Pla Parcial Sector 15 (publicació aprovació PP: DOGV 1999-10-20),
- Pla Parcial Sector 6 (publicació aprovació PP: BOP 2001-09-21),
- Pla Parcial Sector 19 (publicació aprovació PP: BOP 2002-08-03).

Així com també es va generar un greuge comparatiu entre els esmentats sectors de Rabdells,  
Aigua Blanca IV i Poble Mar I i altres sectors reparcel·lats i urbanitzats entre 1997 i 2007, que 
tampoc es van veure afectats per la referida Ponència Parcial de valors núm. 1.

Els casos més paradigmàtics d’aquest greuge comparatiu són les Unitats d’Actuació de Canyaes 
7, Canyaes 8 i Bomba, les obres d’urbanització de les quals van començar en setembre de 2004 i 
van finalitzar  en agost  de 2006.  Unitats  d’Actuació que va executar  la mateixa contractista 
d’Aigua  Blanca IV,  MIDASCON SL,  amb anterioritat  a  l’inici  de  les  obres  d’urbanització 
d’aquest sector (les obres en Aigua Blanca IV van començar en novembre de 2006). Amb tot,  
aquestes tres Unitats d’Actuació no es van veure afectades per la Ponència Parcial de valors de 
2007.

A pesar de totes estes circumstàncies urbanístiques, els únics sectors que es van veure afectats 
per  la  Ponència Parcial  núm.  1 de l’any 2007 van ser els  Plans  Parcials  Aigua Blanca IV,  
Rabdells i Poble Mar I; raó per la qual, durant els exercicis en què ha estat en vigor aquesta 
Ponència Parcial de valors (2008-2013, ambdós inclosos), les parcel·les d’aquestos sectors han 
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estat objecte d’uns imports de contribució de l’IBI urbà bastant més elevats que els de parcel·les 
de sectors pròxims que seguien regint-se per la Ponència General aprovada en maig de 1996. 
Per fer-nos una idea:
Sector Valor mitjà del sòl(€/m2) Ponència de valors
Aigua Blanca IV 76,78 euros Parcial 8-10-2007
Rabdells 48,48 euros i 77,98 euros Parcial 8-10-2007
Sector 6 46,14 euros General 20-5-1996
Sector 19 46,14 euros General 20-5-1996
Sector 5 46,11 euros General 20-5-1996
Canyaes 7 19,23 euros General 20-5-1996
Canyaes 8 19,23 euros General 20-5-1996
Bomba 19,23 euros General 20-5-1996

És a dir, que Aigua Blanca IV (juntament amb alguns casos de Rabdells i, probablement, de  
Poble Mar I) han tributat, durant els exercicis 2008-2013, per uns valors cadastrals de sòl prou 
més elevats que altres sectors que havien experimentat canvis urbanístics similars (o fins i tot  
superiors),  amb  aprovacions  de  Plans  Parcials  i  reparcel·lacions,  o  execucions  d’obres 
d’urbanització, anteriors a les de Rabdells, Aigua Blanca IV o Poble Mar I.

A més a més,  en Aigua Blanca IV s’hi afegeix un altre factor que augmenta encara més el  
greuge comparatiu, i és el fet que aquest sector estava pendent de finalització, i amb les obres  
paralitzades, en el moment en què va entrar en vigor la referida Ponència Parcial de valors núm.  
1, en gener de 2008. I continuen paralitzades des d’aquell moment.

Les  obres  d’urbanització d’Aigua Blanca IV van començar  en novembre  de 2006,  i  porten 
paralitzades des de novembre de 2007, sense que les parcel·les del sector, per tant, hagen pogut 
obtindre encara la condició de solar.

És més,  les  parcel·les  adjudicades  en la  reparcel·lació no  es  van inscriure  al  registre  de  la  
propietat fins l’any 2010, amb la qual cosa es va produir una forta contradicció: als propietaris  
del sector els arribaven rebuts d’IBI urbà, tot i que les seues parcel·les figuraven com a rústiques  
al registre de la propietat; i tenien aquesta consideració a tots els efectes administratius, excepte 
el tributari.

Per totes aquestes raons, a les parcel·les d’Aigua Blanca IV deuria haver-li-se aplicat (al valor  
del sòl que determina la base imposable de l’impost) el coeficient corrector de reducció ‘NU’  
(No Urbanitzat)  corresponent  al  0,60 que estableix el  Reial  Decret  1.020/1993 per aquelles  
parcel·les de sectors on encara no està finalitzat el procés d’urbanització, com era (i és) el cas de  
les parcel·les del Pla Parcial Aigua Blanca IV.

En efecte, d’acord amb la norma 10 de l’annex de "normes tècniques de valoració i quadre marc 
de valors del sòl i de les construccions per a determinar el valor cadastral dels béns immobles de 
naturalesa urbana" del Reial Decret 1.020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven les Normes  
Tècniques  de  Valoració  i  el  Quadre  Marc  de  Valors  del  Sòl  i  de  les  construccions  per 
determinar  el  valor  cadastral  dels  béns  immobles  de  naturalesa  urbana,  un  dels  coeficients 
correctors del valor del sòl és el denominat coeficient d’inedificabilitat temporal ("F"):
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"2. Suelo valorado por unitario.
Como consecuencia de las particularidades del mercado del  suelo,  que lo hacen específico  
dentro del conjunto del mercado inmobiliario, se aplicarán, cuando proceda, los siguientes  
correctores:
[...] Coeficiente F) Inedificabilidad temporal. En caso de parcelas o subparcelas no edificadas  
que  por  circunstancias  urbanísticas  o  legales,  debidamente  justificadas,  resulten  total  o  
parcialmente inedificables, y mientras subsista esta condición, se aplicará a la parte afectada  
el coeficiente 0,60, salvo que dichas circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en la ponencia  
de valores correspondiente".

Aquest coeficient corrector, per a les parcel·les del Pla Parcial Aigua Blanca IV, sí s’ha tingut 
en compte a la nova Ponència General de valors del municipi d’Oliva aprovada en data 24 de 
juny de 2013 (BOP 28-06-2013), amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014.

El coeficient NU (No Urbanitzat) ve descrit a l’apartat 2.2.3.8 del Document 1 de la "Ponencia  
de Oliva: Memoria, criterios de valoración y listados de polígonos y zonas de valor":
"2.2.3.8. Suelo pendiente de desarrollo. Suelo urbano incluido en un ámbito de ejecución o  
gestión.
Tras  la  aprobación  del  planeamiento  de  desarrollo  y  la  reparcelación  correspondiente,  y  
previamente a la finalización de la urbanización, se valorará aplicando el valor de repercusión  
(o unitario, en su caso) de la zona correspondiente, afectado por la reducción que resulte de  
aplicar  el  coeficiente  de  clave  NU incluido  en  el  listado de  zonas  de  valor,  a  los  metros  
cuadrados construibles calculados en función de la edificabilidad neta de cada parcela (o a la  
superficie de suelo de cada parcela, en su caso)".

I es concreta a l’apartat 2.2.3.10 del mateix document:
"2.2.3.10. Coeficientes correctores del suelo. Coeficiente F) Inedificabilidad temporal.
Campo de aplicación:  En parcelas  sin  edificar,  siempre  que el  Ayuntamiento determine la  
suspensión  temporal  de  licencias  de  obra  por  plazos  superiores  a  un  año.  No  será  de  
aplicación en suelos pendientes de desarrollo, salvo por circunstancias urbanísticas o legales  
sobrevenidas debidamente justificadas que impidan completar el desarrollo urbanístico y que  
no hayan sido tenidas en cuenta en la determinación de los valores recogidos en la presente  
ponencia de valores".

D’aquesta forma, l’aplicació del coeficient corrector NU (No Urbanitzat) a les parcel·les del Pla 
Parcial Aigua Blanca IV en la nova Ponència General de valors del municipi d’Oliva, aprovada 
en data 24 de juny de 2013 (BOP 28-06-2013), ve a demostrar que aquest coeficient corrector 
per  inedificabilitat  temporal  deuria  haver-se  aplicat  a  les  referides  parcel·les  també  amb 
anterioritat. Doncs és obvi que si aquestes parcel·les complien en 2013 els requisits pertinents 
per  tal  que  els  resulte  d’aplicació  el  coeficient  corrector  NU  (No  Urbanitzat),  també  els  
complirien en els anys anteriors.

Aleshores,  atés que els  propietaris  de parcel·les del  Pla Parcial  Aigua Blanca IV han pagat 
durant anys uns imports d’IBI urbà prou superiors als dels imports d’IBI de parcel·les de sectors 
propers.
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Atés que aquestos elevats imports  d’IBI urbà són conseqüència de l’entrada en vigor de la  
Ponència Parcial de valors núm. 1 d’Oliva, aprovada en data 8 d’octubre de 2007 (BOP 13-10-
2007).

Atés que aquesta Ponència Parcial de valors núm. 1 no va tindre en consideració el coeficient  
corrector d’inedificabilitat  que deuria  haver-se aplicat  a les  parcel·les  del  Pla  Parcial  Aigua 
Blanca IV.

Atés  que  les  ponències  de  valors  cadastrals,  tant  parcials  com  generals,  són  informades 
prèviament  pels  Ajuntaments,  a  través  dels  serveis  tècnics  municipals  corresponents,  fent  
constar als esmentats informes les condicions particulars de cada sector urbanístic.

I  vist  que  en  data  21  de  maig  de  2007 la  Gerència  Regional  del  Cadastre  va  sol·licitar  a 
l’Ajuntament  d’Oliva  (reg.  d’entrada  6431/07)  informació  relativa  als  Plans  Parcials  Aigua 
Blanca IV, Rabdells i Poble Mar I, sense que conste que l’Ajuntament fera constar que les obres 
d’urbanització d’Aigua Blanca IV encara no es trobaven finalitzades en aquell moment.

Atés que en data 12 de desembre de 2008 els propietaris del sector van presentar un registre  
d’entrada en l’Ajuntament d’Oliva posant de relleu les grans diferències a l’alça entre els valors 
cadastrals de les parcel·les del Sector Aigua Blanca IV, i en conseqüència en els rebuts de l’IBI  
urbà, i els de la resta dels sectors del municipi d’Oliva.

Atés que en data 25 de maig de 2009 els propietaris del sector van tornar a presentar escrit  
(registre  d’entrada  núm.  6.114/09)  sol·licitant  la  impugnació  de  l’aplicació  de  l’esmentada 
ponència parcial de valors, pel greuge comparatiu entre els valors cadastrals de les parcel·les del  
sector Aigua Blanca IV, i en conseqüència en els rebuts de l’IBI urbà, i els de la resta dels  
sectors del municipi d’Oliva.

Atés que la Ponència General de valors entrada aprovada en data 24 de juny de 2013 (BOP 28-
6-2013) sí reconeix i aplica, a les parcel·les del Pla Parcial Aigua Blanca IV, aquest coeficient  
corrector NU (No Urbanitzat) que estableix el Reial Decret 1.020/1993 per aquelles parcel·les 
de sectors on encara no està finalitzat el procés d’urbanització.

Atés que és del tot evident que encara no s’ha completat el desenvolupament urbanístic del Pla  
Parcial Aigua Blanca IV, doncs les obres d’urbanització de la unitat d’execució única del Pla 
Parcial  Aigua Blanca IV van començar  en novembre de 2006,  i  porten paralitzades  des de 
novembre de 2007 (oficialment des de gener de 2008).

Per tot el que s’exposa, els grups municipals BLOC-Compromís, Projecte Oliva i Partit Gent  
d’Oliva proposen al Plenari de l’Ajuntament l’aprovació de les següents,

PROPOSTES D’ACORD
Primer.- Incoar l’expedient pertinent per tal que l’Ajuntament d’Oliva sol·licite a la Gerència 
Regional del Cadastre la regularització del valor cadastral del Pla Parcial Aigua Blanca IV, des 
de l’entrada en vigor de la Ponència Parcial de valors núm. 1 (aprovada en data 8 d’octubre de 
2007) fins l’entrada en vigor de l’actual Ponència General de valors (aprovada en data 24 de  
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juny de 2013); prenent en consideració l’aplicació del coeficient corrector de reducció ‘NU’ (No 
Urbanitzat) que estableix el Reial Decret 1.020/1993 per aquelles parcel·les de sectors on encara 
no està finalitzat el procés d’urbanització, com és el cas de les parcel·les d’Aigua Blanca IV, i  
que no es va tindre en consideració durant els exercicis tributaris 2008-2013.

Segon.- Incoar l’expedient pertinent per tal de procedir a la indemnització als propietaris de les 
parcel·les del Pla Parcial Aigua Blanca IV pels imports d’IBI urbà presumiblement excessius  
que  van  tributar  durant  els  exercicis  2008-2013;  o  en  tot  cas,  abastint  el  període  màxim 
legalment establert per a aquest tipus d’indemnitzacions.

Tercer.- Valorar, mitjançant els informes pertinents, la procedència o no d’iniciar expedients 
similars als detallats en les dues propostes anteriors per als Plans Parcials Rabdells i Poble Mar 
I, també afectats pel greuge comparatiu d’haver estat inclosos, juntament amb Aigua Blanca IV,  
a la Ponència Parcial de valors núm. 1, aprovada en data 8 d’octubre de 2007.

Quart.- Donar trasllat del present acord al departament d’Hisenda per al seu coneixement i  
efectes oportuns“.

El Sr.  Vicente  Morera Romaguera,  s’absenta del  saló de Plens per  concórrer  motiu 
d’abstenció en l’assumpte, d’acord amb allò que assenyala l’article 96 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

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

 Sr. Canet Llidó: “Com s’ha dit, la moció que ve ara proposta la regularització dels 
valors cadastrals del Pla Parcial Aigua Blanca IV, i la indemnització als propietaris 
d’aquest sector, pels imports d’IBI urbà, presumiblement excessius, que van tributar 
de 2008 a 2013. Valorant també la procedència de fer el mateix amb els altres plans 
parcials inclosos en la ponència parcial de valors núm. 1 d’Oliva, aprovada amb data 
8 d’octubre de 2007. Passe a llegir les propostes d’acord, i després faig una xicoteta 
explicació  del  sentit  de la  moció.  Les  propostes  d’acord  són,  la  primera,  incoar 
l’expedient  pertinent  per  tal  que  l’Ajuntament  d’Oliva  sol·licite  a  la  Gerència 
Regional  del  Cadastre la regularització del  valor  cadastral  del  Pla Parcial  Aigua 
Blanca  IV,  des  de  l’entrada  en  vigor  de  la  Ponència  Parcial  de  valors  núm.  1, 
aprovada en data 8 d’octubre de 2007, fins l’entrada en vigor de l’actual Ponència 
General de valors, aprovada en data 24 de juny de 2013; prenent en consideració 
l’aplicació del coeficient corrector de reducció ‘NU’ (No Urbanitzat) que estableix 
el  Reial  Decret  1.020/1993 per  aquelles  parcel·les  de  sectors  on  encara  no  està 
finalitzat el procés d’urbanització, com és el cas de les parcel·les d’Aigua Blanca IV, 
i que no es va tindre en consideració durant els exercicis tributaris 2008 a 2013. La 
segona proposta  d’acord  és  incoar  l’expedient  pertinent  per  tal  de  procedir  a  la 
indemnització als propietaris de les parcel·les del Pla Parcial Aigua Blanca IV pels 
imports d’IBI urbà, presumiblement excessius, que van tributar durant els exercicis 
2008 a 2013; o en tot cas, abastint el període màxim legalment establert per a aquest 
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tipus d’indemnitzacions. La tercera és valorar, mitjançant els informes pertinents, la 
procedència o no d’iniciar  expedients similars als detallats  en les dues propostes 
anteriors per als Plans Parcials Rabdells i Poble Mar I, també afectats pel greuge 
comparatiu d’haver estat inclosos, juntament amb Aigua Blanca IV, a la Ponència 
Parcial de valors núm. 1, aprovada en data 8 d’octubre de 2007. I per últim, donar 
trasllat del present acord al departament d’Hisenda per al seu coneixement i efectes 
oportuns. Aqueixes són les quatre propostes d’acord que té la moció. I el sentit de la 
moció  és  bastant  clar  i  tots  els  qui  l’han  poguda  llegir  ho  poden  comprovar. 
Nosaltres, l’any passat vam aprovar la revisió dels valors cadastrals, un ponència 
general de valors cadastrals de tot el terme d’Oliva; i l’anterior havia tingut lloc en 
maig de 1996, la ponència general, i ha estat en vigor des de l’any 97 fins al 2013.  
Entre mig d’aqueixes dues revisions generals va haver una revisió parcial en la qual 
únicament  es  van  incloure  quatre  plans  parcials,  Aigua Blanca  IV que hem dit, 
Rabdells,  i  Poble  Mar-I.  Aqueixos  tres  plans  parcials  van  entrar  dins  d’aqueixa 
ponència parcial de valors, i van entrar amb els valors estimats durant l’any 2007, i 
han  estat  en  vigor  els  seus  efectes  tributaris  des  de  2008  fins  a  2013.  Durant 
aqueixos anys, 2008 a 2013, els propietaris de parcel·les en aqueixos sectors, van 
pagar uns valors de sòl que, comparativament, resulten més elevats que els de plans 
parcials de similar aprovació o de similar geografia. Però a banda d’aqueix greuge 
comparatiu  que s’estableix  entre  aqueixos  sectors,  Aigua Blanca  IV,  Rabdells,  i 
Poble Mar-I, amb la resta de sectors que puguen haver en la platja d’Oliva, en el cas 
d’Aigua  Blanca  IV  concorre  un  altre  greuge  comparatiu;  un  segon  greuge 
comparatiu, i és el fet que els propietaris de les parcel·les d’Aigua Blanca IV no 
poden  obtindre  la  llicència,  ni  de  primera,  ni  de  segona  ocupació,  per  no  estar 
finalitzada la urbanització d’aqueix sector; això comporta que el valor del sòl haja 
de tindre una depreciació necessàriament. Això està previst en la legislació, en el 
Reial Decret on es regula això, a través d’un coeficient corrector, que aplica 0,60 als 
valors que marca la ponència, i donen un valor un poc més rebaixat per no estar 
urbanitzat. Per tant, en el cas d’Aigua Blanca IV, durant els anys 2008 a 2013, van 
concórrer  dos  greuges  comparatius,  en  primer  lloc  el  fet  d’haver  entrar  en  una 
ponència parcial de valors, l’única que va haver entre l’any 96 i l’any 2013, amb el 
que significa això en haver entrat en valors de l’any 2007, i el fet que d’aqueixos 
tres sectors, Aigua Blanca era precisament un sector on no estava finalitzades les 
obres d’urbanització i no se li va aplicar el coeficient corrector UN, de no urbanitzat. 
Això s’ha vist clarament en la revisió cadastral general que va tindre lloc en 2013, 
on sí es va aplicar aqueix coeficient corrector que disposa la llei  a les parcel·les 
d’Aigua Blanca IV. A banda que el valor del sòl de les parcel·les d’Aigua Blanca IV 
ha disminuït, perquè per la seua distància al mar, etc. s’ha corregut, se’ls ha aplicat 
el coeficient  corrector UN, de no urbanitzat,  amb la qual cosa,  comparativament 
amb la resta de sectors pròxims, ara es trobaria en una situació correcta. Però durant 
els anys 2008 a 2013, no ha estat així; i el que proposa aquesta moció és, en primer  
lloc, reconéixer que ha hagut un error, i ha hagut una injustícia en unes persones que 
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han estat pagant durant uns anys uns valors més elevats del que hauria sigut just; i 
en segon lloc la voluntat de la corporació, com a mínim la voluntat dels grups que 
donen suport a aquesta moció, i espere que ho siguen tots, d’esmenar en la mesura 
del  possible  aqueix  error  produït.  El  que  no  m’agradaria  és  tornar-me  a  trobar, 
tornar-nos a trobar altra vegada, amb voluntats que s’amaguen darrere d’informes. 
De trobar-nos amb el fet que comencem pel final, dir que les coses no es poden fer 
sense haver manifestat  la voluntat  de voler fer-les.  Jo crec que al  plenari  venim 
justament,  els  grups municipals,  i  els  membres  de la  corporació,  a manifestar  la 
voluntat  del que volem pel bé dels nostres ciutadans.  Bloc-Compromís,  Projecte 
Oliva  i  Partit  Gent  d’Oliva,  manifestem la  nostra  voluntat  que  aqueixa  situació 
d’injustícia canvie, i anem a fer tot el possible perquè així siga. Confiem que la resta 
de grups se sumen també i no comencen la casa pel terrat, plantejant informes que 
impossibiliten, ja d’exida, aqueixa voluntat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Crec que de nou els partits  més menuts  hem hagut de 
prendre la iniciativa per intentar solventar un greuge que s’arrossegava des de fa 
molt de temps; i han sigut molts anys, que no només patien les conseqüències de la 
no  finalització  d’Aigua  Blanca  IV,  sinó  que  a  més  havien  de  suportar  una 
contribució  que  de  vegades,  en  molts  casos,  tributava  quatre  vegades  per  sobre 
d’altres sectors de les mateixes característiques urbanístiques. És evident que des de 
l’any 2008, des que es va aprovar la ponència parcial, des de la ponència que es va 
aprovar en el 96 i s’aplicava en el 97, i de forma parcial, havia quedat en un greuge 
comparatiu Aigua Blanca IV, també Rabdells, i també Poble-Mar; però a més, com 
ja s’ha dit ací, Aigua Blanca IV s’afegia que les obres estaven per acabar, que els 
propietaris no podien utilitzar les seues parcel·les amb normalitat, i que des de l’any 
2010, les seus parcel·les estaven inscrites en el registre com a zona rústica. Tot això 
no es tenia ni en compte, ni tan sols s’havia aplicat el coeficient reductor, com es 
contempla en casos com aquest, en zones no urbanitzades. En aquest cas, no s’havia 
aplicat el coeficient reductor del 0.60%, la qual cosa feia que hagueren de tributar, 
com ja he dit,  quatre vegades més per sobre del que en altres llocs es tributava; 
s’estava produint una injustícia gran; i estava produint-se una injustícia gran perquè 
en el seu moment, quan era el moment de fer la revisió que tocava, no es va fer; el 
responsable del moment, siga pel motiu que siga, va obviar, no va sol·licitar perquè 
es rectificara la ponència parcial al registre del cadastre de València, i per tant els 
veïns  van haver  de carregar  amb una discriminació  econòmica  grandíssima,  que 
durant  tants  anys  han  patit.  Ara,  amb  la  revisió  cadastral  que  vam tindre  l’any 
passat,  efectivament  s’ha  demostrat,  perquè  en  tots  els  sòls  en  les  mateixes 
condicions,  que  com estava  Aigua Blanca  IV,  i  així  s’ha  reconegut,  s’ha  hagut 
d’aplicar aqueix coeficient reductor del 0.60, i per tant ara des de l’any 2013 cap ací 
s’ha regularitzat la situació; però el que nosaltres volem és anar més enllà; i més 
enllà què vol dir? Compensar a aquestes persones que, d’una forma injusta, han estat 
tributant per sobre del que era el normal que haurien d’haver tributat. Per tant el que 
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és pretén en aquesta moció és clar, com ja s’ha dit ací, les propostes d’acord són 
clares, que s’inicie l’expedient per poder portar a cap la revisió d’aquesta zona, i 
sobretot  amb  caràcter  retroactiu,  que  es  procedesca  a  una  indemnització  als 
propietaris d’aquest Pla Parcial, Aigua Blanca IV, sense deixar de costat els altres 
plans urbanístics, com s’ha dit ací, Rabdells i Poble-Mar; però en un principi, per les 
seues  circumstàncies,  com era  les  obres  inacabades  i  la  situació  tan  dolosa  que 
estaven patint i encara pateixen els veïns, el mínim que podíem fer era portar avant 
aquesta moció, i esperem que els altres grups també ho reconeguen així, i solventen 
un poc la part econòmica, de forma totalment justa, i que es revise d’una vegada per 
totes aqueixa situació cadastral que han arrossegat aquestos anys enrere i almenys en 
aqueixa part que es vegen un poc compensats. Altra cosa serà, evidentment, quan 
s’acaben  les  obres  que  diguem-ne  que  ahí  serà  la  felicitat  completa.  En  aquell 
moment, si no tenien prou brou amb una tassa, van haver de carregar amb dos amb 
el tema del cadastre. Per tant creiem que és de justícia que tots els grups municipals 
recolzen  aquesta  moció,  perquè  es  compense  d’una  vegada per  totes  a  aquestos 
propietaris  que durant  tants anys  han hagut de tributar  quatre vegades  per sobre 
d’altres propietaris de parcel·les semblants a les d’ells en altres sectors de la platja 
d’Oliva.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Ja hem vist que ací plou damunt l’aigua; vull dir, com bé han 
dit els meus companys dels altres grups municipals, que diferim en moltes coses 
polítiques  i  en  moltes  coses  de  plantejament  ideològic,  però  que  curiosament 
coincidim en coses que semblen de sentit  comú; com bé han dit  ells,  hi  ha una 
ponència que s’aprova en el 97, n’hi ha una altra que s’ha aprovat fa poc, en 2013, 
que encara  no sabem si  la  va instar  el  Partit  Socialista,  si  la  va instar  el  Partit  
Popular, un o altre, qui la va firmar i qui no la va firmar; però entremig d’això, on en 
aqueixes  ponències  es  plantegen  que el  metre  quadrat  de  cada  solar,  o  de cada 
terreny,  puja,  perquè el  cadastre  considera que això s’ha de revaloritzar,  mentre 
passa tot això, resulta que apareix una ponència parcial en 2007, amb tanta mala 
sort, que l’ajuntament sempre quan hi ha una ponència deu informar i vore si des de 
València hi ha cap cosa que no han vist, o se’ls ha passat, o no han tingut en compte; 
i l’ajuntament ha de comunicar-ho, mireu, que passa això, tingueu en compte que la 
situació és així  o de l’altra  forma;  curiosament,  el  Departament  d’Urbanisme,  el 
regidor d’Esports d’aleshores, qui siga, no va informar el cadastre que hi havia una 
urbanització que per tan mala sort, des de 2008 no s’havia acabat; tots penaven que 
a la millor s’acabaria en 2008 i entrava la ponència de valors, i ja no passaria res; 
però resulta,, amb tan mala sort, que en 2008 no s’acaba; i a més, els propietaris,  
amb bon criteri,  avisen l’ajuntament, i li diuen a l’ajuntament, atenció; hi ha dos 
registres d’entrada,  que jo desconeixia,  perquè això estem parlant  de 2008-2009, 
quan encara no estava en la corporació; però que diuen, atenció, ajuntament, que els 
valors  són  excessius,  que  no  està  aplicant-se  correctament.  Dos  escrits. 
L’Ajuntament, sembla ser que en aquell moment fa cas omís als escrits; no hauria 
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passat res tindre l’error, i en 2008 l’ajuntament dir, mira cadastre, revisa-ho; o en 
2009 dir, mira cadastre, revisa-ho; o en 2010 dir, mira cadastre, revisa-ho; però han 
consentit que passaren vuit anys perquè es revisaren els valors cadastrals; i ara, en 
2013, la mateixa ponència, o el cadastre, ha reconegut que se li ha d’aplicar el 0.60, 
perquè  aqueixos  solars  no  estan  acabats  com  cal.  Què  llàstima  que  continuem 
patinant en el mateix. Aquest grup, Projecte Oliva, juntament amb Bloc-Compromís 
i Gent d’Oliva, plantegem que és de justícia; i ja no de justícia, és de sentit comú, 
que l’ajuntament ha de fer els deures quan els ha de fer. I si a la fi els perjudicats són 
els veïns, se’ls haurà de donar la raó. Considerem que aqueixa situació pot afectar 
econòmicament l’ajuntament,  per suposat; però tantes coses ens costen diners; el 
que no té sentit és que si s’haguera fet en aquell moment hui no ens costaria ni una 
pesseta; però és de justícia reconéixer que s’han fet malament les coses, i que s’ha 
d’anar canviant el sistema, i s’ha d’anar canviant la forma de fer política, i cadascú, 
allò que gestiona malament, que assumesca la seua responsabilitat.”

 Sra. Morell Gómez: “Començaré per darrere i així ho fem d’una forma més amena. 
El Grup Socialista votarà a favor d’aquesta moció, i això ho dic per davant. Vaig a 
contestar un poc al portaveu de Projecte Oliva. És c ert que la moció diu que hi ha 
dos  escrits  dels  propietaris,  no  recorde  si  són  en  2008  i  2009,  que  arriben  a 
l’ajuntament;  això  estic  d’acord  amb vosté.  No estic  d’acord  amb vosté  amb la 
segona part. Fa cas omís. Per a dir això ho ha de saber i s’ha d’informar; i li dic per 
què. Aquest és el registre que va entrar, firmat per tots els propietaris, el dia 25 de 
maig  de  2009,  en  què  demanen  i  exposen  una  série  de  motius,  que  els  valors 
cadastrals que la Gerència Cadastral de València li havia posat, era massa elevat. 
Aquest és l’ofici que el Sr. alcalde,  el dia 22 de juny de 2009, núm. de registre 
05741,  firmat  per  Salvador  Fuster  Mestre,  el  17  de  juny  de  2009,  remet  a  la 
Gerència  Cadastral.  En  aquest  document,  l’Ajuntament  d’Oliva  li  demana  a  la 
Gerència Cadastral que revise la ponència de valors que se’ls va aplicar a Aigua 
Blanca IV, per una série de motius, i disposicions que feien els mateixos propietaris. 
Ho dic, perquè després li puc passar còpia. I va remetre, per suposat, l’escrit en què 
els propietaris que firmaven feien les seues peticions. Està l’acusament de recepció, 
la  data  d’entrada  en  la  Gerència  Cadastral,  i  absolutament  tot.  És  cert  que  la 
Gerència Cadastral, que és qui té la potestat de fixar els valors cadastrals; no em 
consta  que  haja  contestat  la  Gerència  Cadastral  als  propietaris  que  van  fer  la 
consulta. Supose que per a ells primaria, els propietaris que van fer la consulta, el 
silenci administratiu negatiu. Nosaltres, quan vam vindre i van fer la ponència de 
valors en 2014, ens vam assegurar, i sobretot des del Departament d’Urbanisme ho 
podrà  constatar,  exactament  quins  coeficients  estaven  incorporant  o  aplicant  a 
cadascuna de les zones, perquè recorde que la ponència de l’any 96, a la ponència 
actual era completament diferent i els criteris són completament diferents, sobretot 
en el tema de les zonificacions. Ho vull dir perquè l’administració, el ministeri, la 
Gerència Cadastral és l’entitat que ha de reconéixer o no els valors cadastrals. Els 
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tipus impositius han de ser ells. Intentàrem fer una gestió, i això ho pot constatar la 
Sra. tresorera, de forma d’intentar aconseguir, amb posterioritat a aquestos escrits, el 
reconeixement  i  la  baixada  dels  valors  cadastrals.  Verbalment  no ho vam poder 
aconseguir. Què passa? Això no lleva que l’ajuntament continue reafirmant-se en el 
que ja fa fer l’any 2009. Jo crec que això és positiu, i jo crec que lluitar-ho no costa 
res. Incoar expedients no costa res, i és el que farem. No calia tampoc una moció,  
amb  el  fet  que  hagueren  dit  al  Departament  d’Intervenció,  entre  els  dos 
departaments, Urbanisme i Intervenció, s’hagueren coordinat, jo crec que no hauria 
hagut problema d’arribar a un punt. Es fa a través d’una moció, em sembla perfecte. 
Jo crec que lluitar per tot el que considerem que és correcte, per al Grup Socialista 
no hi haurà cap problema. Però també dic que ja es va intentar en l’any 2009, i el 
cadastre no va fer cas del que l’ajuntament li va demanar, que era, per cert, revisar la 
ponència de valors parcials que regia a Aigua Blanca IV.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vaig a encetar la meua intervenció, i en aquesta intervenció 
se n’adonaran que té dues parts ben diferenciades, amb les paraules que ha acabat el 
Sr. Canet; que espere que tinguen voluntats, que les voluntat son s’amaguen darrere 
d’informes. Això és el que van fer vostés, Sr. Canet, Sr. González, quan governaven 
i  tenien  el  selló.  Deu  ser  això,  veritat?  Tota  la  vida  dient  i  venent  als  afectats 
d’Aigua Blanca IV que si governaven ho farien tot pols, i la veritat és que ho van fer 
tot pols. I quan van entrar es van dedicar a buscar l’esperit i mantindre el selló. Que 
novament són els tres minoritaris; recorden quan eren precs en lloc de mocions? Sr. 
González? O Sr. Salazar? O Sr. Blai Peiró? A mi no se m’oblida. I ara començaré la 
primera part de l’explicació de la intervenció referent a aquesta moció. Mire, me 
l’he llegida, perquè m’ho llig tot. Però saben què? Que em fa olor a campanya. De 
tots és sabut el que el Grup Popular vam fer quan vam entrar a governar, i ens vam 
torbar una altra moció, com aquesta, que també feia oloreta a campanya; senyors, 
saben  el  que  va  fer  el  Grup  Popular?  donar  compliment.  Començar  a  donar-li 
compliment. Li recorde la moció, del 28 d’abril de 2011, i resulta que com sols era 
per fum de campanya,  en entrar els autors, redactors, i  pares de la criatura de la 
moció de 28 d’abril de 2011, perquè anaven a fer-ho tot pols, i sí que és veritat que 
ho van fer tot pols, resulta que comencen a rodar, voltar i busquen l’esperit de la  
moció.  Així  que  com ací,  només  es  té  la  certesa,  perquè  ací  ha  sigut  que  qui 
únicament dóna compliment als acords plenaris és el Grup Popular, anem a votar-la; 
per suposat. Però anem a votar-la, i farem una explicació, perquè aquesta moció la 
veritat és que aqueixes propostes d’acord tot fa oloreta a campanya, i possiblement 
recordaran, ara a la millor no molt gratament, però després en un futur no massa 
llunyà la recordaran com que això és l’actuació certera i no allò altre. Mire, li dic, i 
li torne a repetir que la votarem a favor, però anem a demostrar amb documents, 
com s’ha de fer, i que la moció no val per a res. Perquè aquest ajuntament no és 
competent. Ho ha sigut, i molt competent i hauria sigut un moment fascinant; saben 
quan? Mire, lamentablement quan vosté, Sr. Canet, va firmar la ponència de valors. 
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Tenia la competència per haver-ho fet; i no només de l’any que es demanava, sinó 
dels quatre anys anteriors. Però ara ja no és competent. Quan un ajuntament enceta 
una ponència de valors és quan és competent per a fer tot el que pertoque. I ahí no es 
va fer. I no parle que des d’aqueix moment es rebaixara per al futur; estic parlant del 
que tocava. En el moment que una ponència de valors està tancada, l’ajuntament no 
té competència per a res. Miren, vaig a explicar-los el procediment a seguir, que és 
el següent. En primer lloc,  sol·licitar  iniciar,  a la Direcció General del Cadastre, 
perquè rectifique el valor; i perquè faça això s’ha de fer de forma individual per 
cada propietari, acompanyant-ho d’una valoració tècnica, d’un arquitecte o de qui es 
considere, però algun tècnic. Després, esperar que la Direcció General del Cadastre 
resolga,  que  tindrà  tres  mesos  per  a  resoldre.  Si  denega  o  desestima  aqueixa 
sol·licitud, s’haurà d’anar al jutjat i intentar aconseguir una rectificació. Una vegada 
recaiga la resolució en el jutjat, si fóra favorable, als afectats d’Aigua Blanca, es 
quan poden reclamar una indemnització de responsabilitat  patrimonial,  per la via 
que tenim en aquestos documents, que els tenim ací, i ara és llarg d’explicar, però 
els tenim ací, el recurs i tot com s’hauria de fer. Per a fet la reclamació, sense fer 
aqueixos  tràmits,  no servirà  absolutament  de res.  Si  volen que ballem de forma 
seriosa, torne a repetir  a tots, companys  de partits  polítics que governen, perquè 
nosaltres  no  governem,  i  els  ho  recorde  de  forma  continuada,  però  sí  que 
col·laborem si  ens  ho demanen,  per  començar  a fer-ho,  i  deixar  de fer  mocions 
enganyoses. La documentació per a resoldre de forma coherent, com marca la llei, 
queda a la seua disposició, a la disposició de tots. Ens hem encarregat de recollir-la, 
que estiga feta, perquè els propietaris afectats, que de forma tan dolenta ja han pagat 
prou,  no  tornen a  pagar,  i  que  ho  tinguen  tot  plantejat.  Espere  que  vostés,  que 
governen, demanen i enceten que es depuren responsabilitats, perquè aquest grup, 
els recorde, que vam alçar les mesures cautelars, perquè nosaltres no vam buscar 
l’esperit d’aquella moció; vam portar un expedient a Fiscalia; ens vam empassar una 
moció de censura, i continuem defensant, de forma seriosa, portant als tribunals, el 
que hem considerat, que per exemple eren mocions i vostés deien que eren precs. I 
això els ha costat els diners que pensaven que devíem gastar-nos per a defensar els 
propietaris afectats.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement per tancar, recull la seua proposta de col·laboració; 
ens ha explicat un poc la tramitació de l’expedient. Allò important és votar-ho tots a 
favor i iniciar l’expedient, i continuar la tramitació, per tonar un poc al punt en què 
estem.” 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Simplement és això, del que es tracta en aquesta moció és 
iniciar  tot  el  tràmit  pertinent  per  acabar  rescabalant  de  la  desfeta  econòmica  en 
matèria tributària, d’aquestes persones. És evident que no serà que demà a partir de 
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demà ja es pot modificar  i  compensar,  però sí que s’ha d’iniciar l’expedient  epr 
acabar compensant de la desfeta aquesta. I jo, si vosté diu que la moció no val per a 
res, no sé si la votarà a favor. Si no val per a res, no la vote.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement per al·lusions de la portaveu socialista; dir-li que 
efectivament coneixia l’ofici de l’Alcaldia, però continue ratificant-me que no van 
fer els deures bé; prova d’això és que la portaveu del Partit Popular ens ha dit que hi 
ha un procediment, tots el coneixement; però quan es planteja un ofici, i l’Alcaldia 
presenta un ofici perquè es tinga en consideració, si passen els tres mesos i hi ha 
silenci  administratiu,  jo  crec  que  l’ajuntament  té  l’obligació  moral  i  el  deure 
d’activar  tots  els  mecanismes  que  coneix  perquè  els  propietaris  no  estiguen 
indefensos.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, Sr. Salazar, he dit que la votarem a favor, 
perquè que és una moció, del tot, impossible no, però és que a més, l’Ajuntament 
d’Oliva, amb documentació a la mà, que l’he mostrada, i la poden vore, que no té 
cap competència. L’han tinguda, una oportunitat perfecta, i l’han desaprofitada. Per 
tant, ara vindre vostés, els grups minoritaris a defensar; perfecte. Defensar sap el que 
és? Treballar dia rere dia perquè se solventen les coses. Però això que s’ha de fer, no 
ho pot fer l’Ajuntament d’Oliva, ho ha de fer cada propietari afectat, qui intervinga. 
Jo ja tinc propietaris afectats que els interessa portar endavant això, perquè s’ha de 
portar de forma individualitzada. I per suposat que no dubte que la votarem a favor, 
perquè ací, estem en campanya.”

 Sra.  Morell  Gómez: “No obriré,  ni  generaré  més  debat,  perquè  jo  crec  que  la 
portaveu del Partit Popular ho ha dit clar, respecte a las competències de demanar la 
impugnació d’una ponència. Ha de ser de forma individualitzada, i això és el que 
ens ha ensenyat el procediment de revisió cadastral, actual, que va entrar en vigor en 
2014. Per això l’ajuntament no podia ni firmar, ni assumir el rol de cadascun dels 
propietaris. I per això sí que va traslladar les peticions, íntegrament, com les havien 
escrites, de puny i lletra, cadascun dels propietaris, com es van registrar en aquest 
ajuntament.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  per  20 vots  a  favor  (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, aprovar la moció transcrita i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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DOTZE.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  SOCIALISTA:  SOBRE  SUSPENSIÓ 
IMMEDIATA I URGENT DE LES EXECUCIONS HIPOTECÀRIES.

Vista  la  moció  presentada,  per  Ana  Morell  Gómez,  portaveu  del  Grup  Socialista 
Municipal  d’Oliva  amb  RE núm.  12434  de  data  7  de  novembre  de  2014,  que  diu 
textualment:

“Ja fa més de sis anys, que estem immersos en una situació de crisi econòmica que ha derivat a  
una situació límit  de les famílies,  i  ha provocat  que es veguen en procediments d’execució 
hipotecària que donen com a resultat la pèrdua de les vivendes.

Aquesta situació social va provocar la posada en marxa del Reial Decret –Llei 27/2012, de 15 
de novembre, de Mesures Urgents per a Reforçar la Protecció dels Deutors Hipotecaris, amb  
l’objectiu  fonamental  de  suspendre  immediatament,  i  per  un  termini  de  dos  anys,  els 
desnonaments de les famílies que es troben en una situació especial de risc d’exclusió. Aquesta 
mesura,  de  caràcter  temporal,  afectava  a  qualsevol  procediment  judicial  o  extrajudicial 
d’execució hipotecària pel qual s’adjudicarà al  creditor la vivenda habitual  de persones que  
pertanyen  a  determinat  col·lectiu.  En  aquestos  casos,  el  Reial  Decret-llei,  sense  alterar  el 
procediment d’execució hipotecaria, paralitzava el procediment de llançament que culminaria 
en el desnonament de les persones.

Aquest Real Decret-llei 27/2012, de 15 de novembre, tenia caràcter temporal per a un termini de 
dos anys.  Termini  que finalitza  aquest  mes  de novembre  de 2014.  Fet  que provoca que ja 
estiguen rebent aquells ciutadans que s’acolliren a aquesta moratòria, la citació judicial en la 
qual es preveu la nova data de llançament de la vivenda en els pròxims mesos.

Així mateix, es recollia en la disposició addicional única del Reial Decret – llei 27/2012, de 15  
de  novembre,  la  creació  d’un  fons  social  de  la  vivenda  propietat  de  les  entitats  de  crèdit, 
destinades a oferir cobertura a aquelles persones que han sigut desnonades de la seua vivenda 
habitual a través d’una execució hipotecària. Aquestos lloguers oscil·len entre 150 i 400 euros al  
mes, per a un termini de dos anys. La realitat actual és que aquest fons social no ha complit amb 
l’objectiu de la seua creació, a causa del nombre tan baix de vivendes que s’ofereixen a les  
diverses poblacions, als criteris o circumstancies tan estrictes i restrictius per als col·lectius que  
es poden beneficiar i per les quantitats econòmiques del lloguer, ja que estem parlant de famílies  
que a dures penes poden menjar, i per suposat és pràcticament impossible assumir lloguers entre 
150 i 400 euros al mes. 

És una realitat social, que la crisi econòmica continua afectant de forma contundent a la nostra 
ciutadania, ja que no s’ha produït cap millora significativa sobre les xifres de treball actiu, i  
actualment tenim xifres d’atur elevades (nombre d’aturat d’octubre, 4.526.804), el que demostra 
que les  famílies  continuen tenint  greus  problemes  per  a  fer  front  a  les  hipoteques i  inclús 
s’impossibilita l’adquisició d’una nova vivenda, per tant si no es prenen noves mesures s’estarà 
abocant a les famílies a viure al carrer.
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Des de les administracions locals hem fet molts esforços per ajudar a les famílies que estan  
patint  aquesta  crisi.  Des  de  l’Ajuntament  d’Oliva  s’ha  creat  una  línia  d’ajudes  per  a 
subvencionar  les  plusvàlues  que  es  generen  en  aquelles  famílies  que  han  perdut  les  seues 
vivendes a través d’una execució hipotecària, hem multiplicant per set les ajudes d’emergència  
social en els diversos pressupostos municipals, inclús creant menjadors socials per als nostres  
xiquets.

Atesa  la  urgència  i  preocupació  per  la  situació  dels  nostres  ciutadans,  elevem  al  Ple  de 
l’Ajuntament d’Oliva, per a la seua aprovació urgent, les següents 

PROPOSTES D’ACORD
1. Exigir  al  govern central  la suspensió immediata  i  urgent  de les execucions hipotecàries 

d’aquells que ja estan rebent les noves citacions judicials amb la nova data de llançament de 
les vivendes.

2. Demanar al govern central la pròrroga de dos anys més de la suspensió de les execucions 
hipotecàries  per  als  col·lectius  d’especial  vulnerabilitat,  amb  l’objectiu  de  reforçar  la 
protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social.

3. Demanar al govern que revise els criteris tan estrictes que s’imposen per a reconèixer una  
família dintre del col·lectiu de vulnerabilitat i que actualment impossibilita a moltes famílies  
necessitades, amb l’objectiu que les mesures recollides en el Reial Decret-llei 27/2012, de  
15 de novembre, siguen realment una ferramenta útil a la qual puguen adherir-se la majoria  
de ciutadans afectats i no el baix percentatge que poden acollir-se actualment.

4. Demanar al govern central que cree els mecanismes de control necessaris per a supervisar  
l’oferta i demanda sobre les vivendes socials incloses en els fons social de la vivenda, així 
com limitar per trams, en funció dels ingressos econòmics, els imports dels lloguer, reduint  
el mínim per sota dels 150 euros actuals, perquè la realitat ens demostra que les famílies que 
no tenen ingressos no poden acollir-se a aquestos fons de vivendes.

5. Traslladar aquest acord al Consell de Ministres i a les Corts Valencianes, així com a entitats  
veïnals i plataforma d’afectats per la hipoteca.”

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

 Sra. Morell Gómez: “Llegiré la moció íntegrament, no és molt llarga, i per tant, la 
llig. Ja fa més de sis anys, que estem immersos en una situació de crisi econòmica 
que ha derivat a una situació límit de les famílies, i ha provocat que es veguen en 
procediments  d’execució  hipotecària  que  donen  com a  resultat  la  pèrdua  de  les 
vivendes. Aquesta situació social va provocar la posada en marxa del Reial Decret –
Llei 27/2012, de 15 de novembre, de Mesures Urgents per a Reforçar la Protecció 
dels Deutors Hipotecaris, amb l’objectiu fonamental de suspendre immediatament, i 
per un termini de dos anys, els desnonaments de les famílies que es troben en una 
situació especial de risc d’exclusió. Aquesta mesura, de caràcter temporal, afectava 
a  qualsevol  procediment  judicial  o  extrajudicial  d’execució  hipotecària  pel  qual 
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s’adjudicarà al creditor la vivenda habitual de persones que pertanyen a determinat 
col·lectiu.  En  aquestos  casos,  el  Reial  Decret-llei,  sense  alterar  el  procediment 
d’execució hipotecaria, paralitzava el procediment de llançament que culminaria en 
el  desnonament  de  les  persones.  Aquest  Real  Decret-llei  27/2012,  de  15  de 
novembre,  tenia  caràcter  temporal  per  a  un  termini  de  dos  anys.  Termini  que 
finalitza aquest mes de novembre de 2014. Fet que provoca que ja estiguen rebent 
aquells ciutadans que s’acolliren a aquesta moratòria, la citació judicial en la qual es 
preveu la nova data de llançament de la vivenda en els pròxims mesos. Així mateix,  
es recollia en la disposició addicional única del Reial Decret – llei 27/2012, de 15 de 
novembre, la creació d’un fons social de vivenda propietat de les entitats de crèdit, 
destinades a oferir cobertura a aquelles persones que havien sigut desnonades de la 
seua  vivenda  habitual  a  través  d’una  execució  hipotecària.  Aquestos  lloguers 
oscil·len entre 150 i 400 euros al mes, per a un termini de dos anys. La realitat actual 
és que aquest fons social no ha complit amb l’objectiu de la seua creació, a causa del 
nombre tan baix de vivendes que s’ofereixen a les diverses poblacions, als criteris o 
circumstancies tan estrictes i restrictius per als col·lectius que es poden beneficiar i 
per les quanties econòmiques del lloguer, ja que estem parlant de famílies que a 
dures penes poden menjar, i per suposat és pràcticament impossible assumir lloguers 
entre 150 i 400 euros al mes. És una realitat social, que la crisi econòmica continua 
afectant  de forma contundent  a  la  nostra  ciutadania,  ja  que no s’ha produït  cap 
millora significativa sobre les xifres de treball actiu, i actualment tenim xifres d’atur 
elevades, el que demostra que les famílies continuen tenint greus problemes per a fer 
front a les hipoteques i inclús s’impossibilita l’adquisició d’una nova vivenda, per 
tant si no es prenen noves mesures s’estarà abocant a les famílies a viure al carrer.  
Des de les administracions locals hem fet molts esforços per ajudar a les famílies 
que estan  patint  aquesta  crisi.  Des  de l’Ajuntament  d’Oliva  s’ha creat  una línia 
d’ajudes per a subvencionar les plusvàlues que es generen en aquelles famílies que 
han perdut les seues vivendes a través d’una execució hipotecària, hem multiplicant 
per  set  les  ajudes  d’emergència  social  en  els  diversos  pressupostos  municipals, 
inclús  creant  menjadors  socials  per  als  nostres  xiquets.  Atesa  la  urgència  i 
preocupació per la situació dels nostres ciutadans, elevem al Ple de l’Ajuntament 
d’Oliva, per a la seua aprovació urgent, les següents propostes d’acord. Un, exigir al 
govern  central  la  suspensió  immediata  i  urgent  de  les  execucions  hipotecàries 
d’aquells  que  ja  estan  rebent  les  noves  citacions  judicials  amb  la  nova  data  de 
llançament de les vivendes. Dos, demanar al govern central la pròrroga de dos anys 
més  de la  suspensió de les  execucions  hipotecàries  per als  col·lectius  d’especial 
vulnerabilitat,  amb  l’objectiu  de  reforçar  la  protecció  als  deutors  hipotecaris, 
reestructuració del deute i lloguer social.  Tres, demanar  al govern que revise els 
criteris tan estrictes que s’imposen per a reconèixer una família dintre del col·lectiu 
de vulnerabilitat i que actualment impossibilita a moltes famílies necessitades, amb 
l’objectiu  que  les  mesures  recollides  en  el  Reial  Decret-llei  27/2012,  de  15  de 
novembre,  siguen  realment  una  ferramenta  útil  a  la  qual  puguen  adherir-se  la 
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majoria  de  ciutadans  afectats  i  no  el  baix  percentatge  que  poden  acollir-se 
actualment.  Quatre,  demanar al govern central  que cree el mecanisme de control 
necessaris per a supervisar l’oferta i demanda sobre les vivendes socials incloses en 
els fons social de la vivenda, així com limitar per trams, en funció dels ingressos 
econòmics,  els  imports  dels  lloguer,  reduint  el  mínim  per  sota  dels  150  euros 
actuals, perquè la realitat ens demostra que les famílies que no tenen ingressos no 
poden acollir-se a aquestos fons de vivendes. Cinc, traslladar aquest acord al Consell 
de Ministres i a les Corts Valencianes, i a les entitats veïnals i plataforma d’afectats 
per la hipoteca.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Dir que des de Projecte Oliva recolzarem aquesta moció, una 
moció que porta una proposta d’acord que tampoc és competència nostra, sembla 
ser; però que recolzarem aquesta i l’anterior. I elevem a les entitats necessàries la 
nostra queixa o el nostre malestar. Aquesta i l’anterior. Igual de competents són una 
com l’altra.”

 Sr. González Martínez: “Dir que Bloc-Compromís també donarà recolzament a 
aquesta moció. Subscrivim totalment les causes que la motiven; és a dir, la situació 
no ha millorat, és més, hi ha més famílies encara en una situació pitjor; i pensem que 
és d’humanitat una qüestió com aquesta, i per tant votarem a favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “dir que al Grup Popular li alegra que els senyors del Partit 
Socialista siguen els qui porten aquesta moció a plenari,  perquè d’aquesta forma 
possiblement compensen quan eren els únics impulsors, promotors, i autors de les 
execucions hipotecàries, amb el resultat de pèrdua de les vivendes. Si per alguna 
cosa estem ací és per fer el que toca; i si el govern de l’estat va posar en marxa el 
RD-L 27/2012, de 15 de novembre, de Mesures Urgents per a Reforçar la Protecció 
dels  Deutors Hipotecaris,  que les  amplie  les  mesures  perquè siguen més  els  qui 
s’acullen. Si l’Ajuntament d’Oliva que va crear una línia d’ajudes per subvencionar 
les plusvàlues, i per a les ajudes d’emergència, és el que toca que faça. Que torne a 
repetir, per alguna cosa estem ací, i al cap i al fi no donem res, el que fem és que 
retorne a qui ho ha donat. El Grup Popular la recolzem, perquè recolzem sempre al 
necessitat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No volia  intervindre,  però ja que estem.  Davant  d’una 
situació d’emergència, serà redundar en el que ja s’ha dit, però tots sabem la situació 
que estem patint, que efectivament no ha millorat sinó tot el contrari, i per tant cada 
vegada hi ha més famílies necessitades, i més persones també, en aquest sentit; i el 
mínim que podem fer, encara que ja s’ha dit que no és competència nostra, però el 
mínim que podem fer és instar al govern de l’estat, que al cap i a la fi és qui ens ha 
portat a aquesta situació, tant el govern d’ara com l’anterior; i per tant, l’única cosa 
que podem fer és instar-los as ells perquè posen les mesures oportunes per intentar 
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pal·liar les necessitats de tantes i tantes famílies que estan patint les conseqüències 
d’una  crisi  desgarradora,  diguem-ne,  en  moltes  famílies  i  persones.  Per  tant, 
esperem que  tinguen  en  compte  la  moció  que  nosaltres  aprovarem;  supose  que 
s’aprovarà per majoria de tots els membres que estem ací, i per tant, intentar que 
posen les mesures per intentar pal·liar aquesta situació.”

 Sra. Morell Gómez: “Se m’ha oblidat dir-ho abans, però aquesta moció ha estat 
traslladada, negociada i pactada amb la plataforma d’afectats per la hipoteca, de la 
Safor. També m’agradaria dir que en la seua delegació d’Oliva s’han tractat i s’ha 
mediat, a través de les entitats bancàries, amb quaranta-cinc famílies de la nostra 
localitat; per la qual cosa jo, personalment, vull felicitar per aquesta tasca a Isabel 
Martínez i José Luís, que són els delegats de la plataforma a Oliva, per tota la tasca, 
i per tota la mediació, i perquè sempre han estat si l’ajuntament els ho ha demanat, i  
efectivament  l’ajuntament  ha  estat  si  els  ens  han  demanat  l’ajuda.  També,  des 
d’Hisenda, el que hem fet, hem creat un apartat del web, que es pot consultar en 
www.oliva.es/funcionament/hisenda,  i  ahí  hi  ha  un  apartat  de  desnonaments, 
informació de desnonaments. Qualsevol ciutadà pot consultar què ha de fer davant 
d’un impagament de la seua hipoteca, els criteris, els formularis, i per suposat també 
els  donem  l’atenció  personalitzada.  Per  tant,  agrair  a  tots  els  grups  el  seu 
recolzament. I jo crec, al cap i al fi, que allò important, sobretot a les ciutats, que els 
qui estan damunt i estan pels ministeris crec que a la fi perden un poc el contacte 
amb la societat i els problemes reals. Els ajuntaments som la primera barrera i som 
les persones que sempre estem treballant directament amb les famílies; i jo crec que 
la nostra obligació és aquesta i és lluitar per les persones més desfavorides.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  la  moció  transcrita  i  en 
conseqüència  eleva  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN

TRETZE.-  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DE  MOROSITAT  DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 20 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT
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En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que 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 tercer trimestre de l’any 2014.

“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 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  
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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 de les quals estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es referix l’informe 
(30 de juny).

- 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 tercer trimestre 2014
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 30 de setembre del 2014, un total de 109 
factures la quantia global de les quals puja a 152.059,17 €.
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 (105 factures, per import de 128.119,09 
€), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (4 factures, per 23.940,08 €)
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 (933 factures per 915.766,34 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (687 factures per 915.766,34 €).
L’annex III fa referència als interessos de demora que no s’han pagat en este trimestre.

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.

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 
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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, 29 d’octubre de juliol de 2014. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

“INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/09/2014 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.

L’article  5,  apartat  4,  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,  
obligava - i així es realitzava - a què s’elaborara un informe de les factures o documents justificatius  
respecte als quals havien transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures  
de la Intervenció Municipal  i  no s’havia reconegut  l’obligació ni  s’havia realitzat  per  l’òrgan  gestor 
objeccions  al  reconeixement  de  l’obligació,  i  que  el  dit  informe  havia  d’incorporar-se  a  l’informe 
trimestral  que elabora la Tresoreria  Municipal, per a elevar-se al Ple de l’Ajuntament; i  el Ple, en el  
termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinguera coneixement de la dita informació,  
publicava un informe agregat de la relació de factures i documents que se li havien presentat agrupant-los  
segons el seu estat de tramitació.

El dit precepte va ser derogat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i  
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i substituït per l’article 10 d’esta Llei, el  
text del qual és el següent:

Article 10. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
Els  òrgans  o  unitats  administratives  que  tinguen  atribuïda  la  funció  de  comptabilitat  en  les 
Administracions Públiques:
1.-  Efectuaran  requeriments  periòdics  d’actuació  respecte  a  les  factures  pendents  de  reconeixement 
d’obligació, que seran dirigits als òrgans competents.
2.- Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut 
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’haja efectuat  el reconeixement de l’obligació pels 
òrgans competents. Este informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de  
l’any a l’òrgan de control intern.

En el cas de l’Ajuntament d’Oliva, la comptabilitat municipal es troba centralitzada en la Intervenció, des  
d’on s’efectuen requeriments periòdics d’actuació verbals i escrits respecte a les factures pendents de 
reconeixement d’obligació, dirigits als òrgans competents, i s’elabora l’informe trimestral amb la relació  
de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no  
s’haja efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents

Afig l’article 12.2 de l’Esmentada Llei 25/2013, de 27 de desembre, que anualment, l’òrgan de control 
intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat.
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Basant-se en l’anteriorment exposat, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius 
que  al  final  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 2.006,15.-€ en funció dels 
següents estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l’obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d’altres exercicis pendents de REX 2014
REX 2014 Factura d’altres exercicis registrada en 2013
C Comptabilitzada
V Verificada
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit
PF Pendent de firma

S’ha d’advertir que de la dita relació de factures, s’ha exclòs:

Primer. Factures que corresponen a la bestreta de caixa fixa de l’Alcaldia, que ja es troben pagades, i per  
tant no s’ha incorregut en morositat, si bé per un problema intern es troba pendent de regularització, no 
havent-se pogut comptablement reconéixer l’obligació i aplicar pressupostàriament les dites factures. 

Segon. Cal  assenyalar  que  per  part  de  l’empresa  de  manteniment  del  programa  de  comptabilitat  T-
SYSTEM s’ha elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat, seguint el model 
elaborat pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes respecte a les factures  
pendents d’aprovar s’extrauen del dit mòdul.

És tot  el  que he d’informar  en compliment  de les meues funcions,  traslladant el  present informe els  
efectes oportuns.

Oliva, 20 d’octubre del 2014. La Interventora. Marta Milvaques Cucart”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast dels informes transcrits.

CATORZE.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ. TERCER TRIMESTRE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 20 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“DONAR  COMPTE  DE L’INFORME DE COMPLIMENT  DE LES  OBLIGACIONS 
TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ. TERCER TRIMESTRE 
DE 2014

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el  
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s’establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.  Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,  
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han  
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data.

La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es  
produïsca la modificació de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
de  5  de  març,  remetran  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  a  la  seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la  
informació a què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals  
publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit  
trimestre.

La primera publicació mensual de la informació prevista en este reial decret tindrà lloc en el  
mes d’octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació  
trimestral serà en el mes d’octubre de 2014 referida al trimestre anterior.

En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al  
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació 
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Local  se  centralitzarà  a  través  de  la  intervenció  o  unitat  que  exercisca  les  seues  funcions. 
Aquesta Intervenció Municipal ha complit en la seua obligación de remissió de la información 
trimestralment referida al periode mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2014,  
dins de termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada 
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació.

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:
 

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2014, que s’adjunta 
a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ  DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER L’ORDE HAP/21 
05/2012.
TERCER TRIMESTRE 2014

PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret, 
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.

Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació  
de les comunitats autònomes i  les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del  2013, de 
conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del  
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament  
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
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4  i  16  de  la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al TERCER trimestre de 2014, dins del termini 
i  la forma escaient.  Havent-se bolcat  la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i  
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les 
entitats locals", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma 
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada  
pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’informe  d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta  
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a  
este trimestre.

No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de  
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,  
en els terminis i  amb la  periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri.

Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la  
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més 
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari  i pressupost de tresoreria i  
romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament,  així  com  informe  d’estabilitat,  regla  de  gasto  i  informe 
d’avaluació).

D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network, la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari  
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot  
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

QUART.- Contingut de la informació
La informació  a subministrar  per  a  complir  a  l’obligació  de remissió,  és  part  de què s’arreplega  en 
l’article  16  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  i  s’ha  materialitzat  en  els  formularis  que  ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina 
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.

CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari  i  pressupost  de  tresoreria,  el  deute  viu i  previsió  de venciments  de  deute i  el  perfil  de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria. En finalitzar el present trimestre i en la previsió del següent, hi ha un excedent de tresoreria,  
per la qual cosa no serà necessari acudir a concertar operacions de tresoreria.
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Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha efectuat  
el càlcul del cobrament dubtós, però no és possible realitzar una estimació dels excessos de finançament  
afectat, per la qual cosa els resultats obtinguts no són significatius.

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Encara realitzant els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no financers  
són superiors als gastos no financers, per la qual cosa es complix l’objectiu d’estabilitat.

Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers que contempla el model F.3.2, els obté el sistema de 
l’estimació de drets i obligacions a 30/09/2014 (model F. 1.1.1), per la qual cosa l’estabilitat al final de  
l’exercici dependrà que es complisquen les previsions de drets i obligacions, tenint en compte, també, les 
previsions del Pla econòmic- financer.

Resum anàlisi regla de gasto
En este trimestre, la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el “Gasto computable previst per a  
l’exercici 2014” és positiva, i calculada segons l’objectiu del Pla Econòmic - Financer per a este exercici,  
la diferència entre el “Límit màxim de gasto objectiu 2014 previst en el Pla Econòmic Financer vigent” i  
el  “Gasto  computable  Pressupost  2014”  és  positiva  igualment,  complint  esta  Corporació  Local  amb 
l’objectiu de la Regla de Gasto, segons el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària  existents a 30 de setembre del 2014, amb les estimacions i 
càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i  amb les excepcions efectuades anteriorment,  tal com es 
desprén dels formularis del Ministeri, l’Ajuntament d’Oliva:
Complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
Complix amb l’objectiu de regla de gasto

Per  tot  això,  el  present  informe  es  trasllada  Regidora  Delegada  d’Economia  i  Hisenda  perquè,  per 
conducte de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

QUINZE.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ PERÍODE 
MITJÀ DE PAGAMENT. TERCER TRIMESTRE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 20 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERIODE  MITJÀ  DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
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totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el  
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s’establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.  Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,  
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han  
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data.

La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es  
produïsca la modificació de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
de  5  de  març,  remetran  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  a  la  seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la  
informació a què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals  
publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit  
trimestre.

La primera publicació mensual de la informació prevista en este reial decret tindrà lloc en el  
mes d’octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació  
trimestral serà en el mes d’octubre de 2014 referida al trimestre anterior.

En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al  
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació 
Local  se  centralitzarà  a  través  de  la  intervenció  o  unitat  que  exercisca  les  seues  funcions. 
Aquesta Intervenció Municipal ha complit en la seua obligación de remissió de la información 
trimestralment referida al periode mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2014,  
dins de termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada 
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.
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En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació.

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:

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2014, que s’adjunta 
a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
PMP TERCER TRIMESTRE 2014

El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat  Financera,  incloent no sols el  control  del deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial.

Amb este propòsit, esta Llei  introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del 
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions 
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,  
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament  
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament  
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de 
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Este  mesurament  amb  criteris  estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.

Així  mateix,  el  legislador  va  incloure  també  en  l’esmentada  llei  orgànica  un  conjunt  de  mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la  
normativa en matèria de morositat.  Estes  mesures,  si  no hi  ha altre  remei,  contemplen la facultat  de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de l’incompliment  reiterat  per  les  comunitats  autònomes  i  corporacions  locals  del  termini  màxim de 
pagament,  a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.

Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran  en  compte  les  factures  expedides  des  de  l’1  de  gener  del  2014  que  consten  en  el  registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la  
mateixa data.

La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el  
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.
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Als efectes  del  càlcul  del  període mitjà  de pagament  global,  que per  al  municipi  d’Oliva,  només es 
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent:

Període  mitjà  de 
pagament  de  cada 
entitat

=

Ràtio  operacions  pagades  *  import  total  pagaments  realitzats  +  ràtio 
operacions pendents de pagament * * Import total pagaments pendents
Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Per als pagaments realitzats en el trimestre, es calcularà el ràtio de les operacions pagades d’acord amb la 
fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions pagades =

S (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats

S’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:

Els trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent,  o  des  de  la  data  d’aprovació  de  la  certificació 
mensual d’obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. En  
els  supòsits  en  què no hi  haja obligació  de  disposar  de  registre  administratiu,  es  prendrà  la  data  de 
recepció de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat  resulta un total d’operacions pagades en trimestre  
d’1.674.664,99 i un ràtio d’operacions pagades de 2,09.

Per  a  les  operacions  pendents  de  pagament  al  final  del  trimestre  es  calcularà  la  ràtio  d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions  pendents 
de pagament =

S (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent 
de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors  a  la data d’anotació de la factura  en el  registre  administratiu,  segons conste en el  registre  
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons  corresponga,  fins  a  l’últim dia  del  període  a què es  referisquen  les  dades  publicades.  En els 
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció  
de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta unes operacions pendentes de pagament de 
434.237,61 € i un ràtio d’operacions pendents de pagament de 3,86.

La primera publicació de la informació prevista en este reial decret tindrà lloc en el mes d’octubre del  
2014 referida al trimestre anterior.
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Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat T-SYSTEM s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat, seguint el model elaborat pel 
Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes respecte a les factures pendents 
d’aprovar s’extrauen del dit mòdul.

No obstant esta Intervenció vol fer constar que, si bé les dades han sigut revisats i pareixen adequar-se al  
RD 365/14 d’aplicació, el mòdul corresponent al PMP ha patit constants modificacions/actualitzacions, 
inclús el dia anterior a la data d’emissió d’este informe pel que les dades que es desprenen no tenen la  
seguretat desitjada per a la informació requerida pel Ministeri”.

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

SETZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 3425/14 AL 3772/14.

La  Sra.  secretària  dóna  compte  dels  Decrets  de  l’Alcaldia,  des  del  Decret  núm. 
3.425/14, de 23 d’octubre de 2014, fins el Decret núm. 3.772/14, de 21 de novembre de 
2014.

La corporació en queda assabentada.

DESPATX EXTRAORDINARI.-

Prèvia declaració d’urgència adoptada per unanimitat dels assistents, que constitueix la 
majoria  absoluta  legal  dels  membres  de  la  corporació,  d’acord  amb  allò  que  s’ha 
assenyalat en l’article 83 del ROF, s’ha adoptat l’acord següent:

CONCERTACIÓ  D’OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  A  LLARG  TERMINI  PER  A 
CANCEL·LAR  EL  DEUTE  PENDENT  AMB  EL  FONS  PER  AL 
FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns municipals,  de 
data  25  de  novembre  del  2014,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l’epígraf,  que  diu 
textualment:

“CONCERTACIÓ  D’OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  LLARG  TERMINI  PER  A 
CANCEL·LAR EL DEUTE PENDENT AMB EL FONS PER AL FINANÇAMENT DELS 
PAGAMENTS A PROVEÏDORS
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En l’expedient tramitat a este efecte consten els següents:

ANTECEDENTS
El Ple d’esta corporació, després de seguir els tràmits previstos en el Reial Decret Llei 4/2012,  
de 24 de febrer, va acordar, en data 15 de maig del 2012 concertar operació d’endeutament per  
un import de 2.631.879,41 €. El contracte de préstec es va firmar el dia 22 de maig amb l’entitat  
Banco Popular. D’esta operació queda pendent d’amortitzar un import total de 2.544.619,90 €.

Posteriorment,  i  amb  data  19  de  juliol  del  2012,  el  Ple  va  acordar  concertar  una  segona 
disposició de l’operació d’endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012, per import de 
2.251,44 €, firmant-se el contracte de préstec el dia 26 de juliol del 2012 amb l’entitat Banco 
Popular.

Ambdós operacions d’endeutament es van concertar a través del Fons per al Finançament per al 
Pagament  a  Proveïdors,  constituït  per  Reial  Decret  Llei  7/2012.  L’import  total  pendent 
d’amortitzar, a data de hui, puja a un total de 2.546.800,98 €. No obstant això, el pròxim 29 de 
novembre venç la següent quota d’amortització, per la qual cosa a partir de l’endemà l’import  
pendent d’amortitzar serà de 2.464.716,47 €.

En virtut del que disposa la Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General de  
Coordinació Autonòmica i Local, en la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del  
Govern  per  a  Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’estableix  la 
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites 
amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el  
Ple va acordar, en data 11 de juny del 2014, modificar el pla d’ajust de l’any 2011 i sol·licitar la  
reducció màxima del tipus d’interés en els termes que fixa el dit Acord, mantenint els períodes 
inicials d’amortització i de carència.

El  14  de  juliol  del  2014  la  Secretaria  d’Estat  d’Administracions  Públiques  comunica  a 
l’Ajuntament  l’autorització  per  a  modificar  les  condicions  financeres  de  les  operacions  de  
préstec formalitzades en aplicació del Reial Decret Llei 4/2012. El dia 24 de juliol l’entitat  
financera Banc Popular comunica a l’Ajuntament que esta rebaixa de tipus d’interés s’aplicarà 
automàticament  a  la  liquidació del  període 29/08/2014 a  29/11/2014,  quedant  fixat  el  tipus 
d’interés en el 4,020 %.

El Ple d’esta corporació, és sessió realitzada el dia 10 de novembre del 2014 va acordar “Iniciar  
l’expedient  per  a  la  concertació d’una operació de crèdit  a llarg termini,  en les  condicions  
previstes en el Reial Decret Llei 8/2014 , a millorar per les entitats que presenten ofertes, havent 
de  sotmetre’s  l’expedient  als  tràmits  legalment  establerts  i  aprovació  de  l’òrgan  municipal  
competent. A estos efectes se sol·licitarà oferta econòmica a totes aquelles entitats financeres en 
què tinga compte obert esta entitat:

Quantia de l’operació:……………….. 2.546.800,98 €*
Termini de reintegrament: …………….Fins a 29 maig del 2022
Tipus d’interés:………….…...Diferencial+EURIBOR 3M.**
Amortització……………………Trimestral (coincidint amb trimestres naturals)
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Mètode amortització……………………….…….Francés
Comissions………………………………………..Cap
Formalització……………….. Document administratiu

* A partir del dia 30 de novembre del 2014 l’import de l’operació serà de 2.464.716,47 €.
** El diferencial oferit haurà de ser inferior a 385 punts bàsics.”

En l’expedient s’inclou l’informe de la Sra. tresorera en relació a les ofertes presentades per les 
entitats financeres, de data 20 de novembre del 2014, en el qual “s’informa que l’oferta més 
avantatjosa  per  a  realitzar  l’adjudicació  d’esta  operació  de  crèdit  per  a  cancel·lar  el  deute  
pendent amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors és la de l’entitat financera  
BANCO DE SANTANDER, SA”.

Així mateix, s’inclou l’informe de la Sra. interventora, de data 21 de novembre del 2014, en 
relació amb este expedient en què s’indica que “quant a l’estalvi produït amb la nova operació,  
considerant  que el  diferencial  passa  del  3,85 al  0,99 i  considerant  l’euribor  trimestral  a  31 
d’octubre que era del 0,089, resulta un estalvi estimat total de 289.583,75 €.(S’ha considerat que 
l’operació es formalitza després del 30 de novembre).”

FONAMENTS DE DRET
1. PRIMER.-  En  virtut  de  l’art.  52.2  del  mencionat  TR  LRHL,  els  presidents  de  les 

corporacions locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el 
Pressupost, l’import del qual acumulat, dins de cada exercici econòmic, no supere el 10 per  
cent dels recursos de caràcter ordinari previstos en el dit pressupost. Una vegada superats 
els dits límits l’aprovació correspondrà al Ple de la corporació Local

2. SEGON.- L’article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència disposa que :

“1. Com a excepció al que disposa la disposició final trenta-una de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013, durant l’any 2014 les 
entitats locals podran concertar noves operacions d’endeutament per a cancel·lar parcial 
o totalment el seu deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a  
Proveïdors sempre que es complisquen tots els requisits següents:
a) La  nova  operació  d’endeutament  a  subscriure  tinga,  com  a  màxim,  el  mateix 

període d’amortització que reste per a la cancel·lació completa de les operacions de 
crèdit que l’entitat Local tinga subscrites amb el mencionat Fons. Els plans d’ajust 
aprovats i que van possibilitar la formalització de les operacions que es cancel·len 
mantindran  la  seua  vigència  fins  a  la  total  amortització  de  la  nova  operació 
d’endeutament,  sense  perjudici  del  que  establixen  els  apartats  4  i  5  d’esta 
disposició.

b) Amb  la  nova  operació  d’endeutament  es  genere  una  disminució  de  la  càrrega 
financera que supose un estalvi financer.

c) Esta operació d’endeutament no podrà incorporar la garantia de la participació en 
tributs de l’estat  ni podran subrogar-se les entitats de crèdit  que concerten estes 
noves operacions en els drets que corresponguen al Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors.
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d) Esta operació haurà de destinar-se en la seua totalitat  a l’amortització anticipada 
total  o  parcial  dels  préstecs  formalitzats  amb  el  Fons  per  al  Finançament  dels 
Pagaments a Proveïdors,  complint  amb els requisits i  condicions establits en els 
contractes subscrits per les entitats locals amb l’esmentat Fons.”

Per  a  la  formalització  de  les  noves  operacions  d’endeutament  esmentades  serà  necessari  
sol·licitar autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT, DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, en les condicions 
previstes en el  Reial  Decret  Llei  8/2014,  de 4 de juliol,  per a cancel·lar  totalment  el  deute  
pendent  amb  el  Fons  per  al  Finançament  dels  Pagaments  a  Proveïdors  per  import  de  
2.546.800,98 € (A partir del 30 de novembre del 2014 l’import serà de 2.464.716,47 €).

SEGON.- Adjudicar el contracte de préstec a llarg termini referit a l’entitat financera BANCO 
SANTANDER, SA en les condicions següents: 

Import: 2.546.800,98 € (A partir del 30 de novembre del 2014 :2.464.716,47 €).
Termini de reintegrament: Fins a 29/05/2022
Tipus d’interés: EURIBOR 3M+ 0,99 ptes
Amortitzacions: trimestrals.
Comissió d’obertura: cap.
Comissió amortiz. Anticipada: cap.

TERCER.- Estos acords queden condicionats a la prèvia i necessària autorització de l’operació 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en els termes establerts en el Reial Decret  
Llei 8/2014, de 4 de juliol.

QUART.-  Autoritzar al Sr. alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la 
formalització d’esta operació.

CINQUÉ.- Donar compte als Departaments d’Intervenció i  Tresoreria als efectes oportuns i 
notifique’s a l’entitat financera adjudicatària.”

Consta  en  l’expedient  informes  de  Tresoreria  i  d’Intervenció,  de  data  20  i  21  de 
novembre respectivament,  favorables a l’operació proposada,  condicionada a la amb 
l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així mateix 
obra  en  l’expedient  informe  de  Secretaria,  de  data  25  de  novembre,  en  el  que 
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s’assenyala que l’acord haurà d’adoptar-se amb el quòrum de majoria absoluta legal de 
membres de la corporació, d’acord amb allò que s’ha assenyalat en l’article 47.2 l) de la 
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  assistents,  que  representa  la  majoria 
absoluta legal dels membres de la corporació, ACORDA: aprovar el dictamen transcrit i 
en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “El plenari del dia 30 d’octubre vam aprovar una moció 
que era per modificar l’ordenança que fa referència als guals; l’ordenança era clara 
en aqueix sentit, i així ho van manifestar els 15 regidors que van votar a favor d’ella, 
per contra dels altres sis que consideraven que no era així. Era una moció que d’una 
forma o altra venia a intentar esclarir, i sobretot llevar el malestar que s’havia creat 
entre totes aqueixes persones que d’una forma o altra estaven sofrint l’assetjament, 
en el sentit de rebre notificacions per part de l’ajuntament; però bé, la sorpresa va 
ser que, l’endemà, en lloc de començar la modificació de l’ordenança, com he dit, 
per voluntat dels qui representem el poble d’Oliva, la majoria, més de dues terceres 
parts, la sorpresa va ser que de forma massiva es va notificar a tots els propietaris de 
dues zones concretes, sobretot la del Sector 2, i també d’Oliva Nova, per suposat 
que sí. També és veritat que hui hem tingut una reunió, on s’ha parlat d’una série de 
qüestions; sembla ser que s’intentava, a banda d’intentar aplicar aquesta ordenança, 
però que no quedava clar, intentar portar algunes qüestions més per separar un poc 
la part fiscal de la part no fiscal. Davant aquesta incertesa i el malestar que hi ha 
entre  els  veïns  afectats  per  aquestos  requeriments  el  que  demanem,  fins  que 
s’esclaresca i aplique l’ordenança aquesta que es va aprovar per la gran majoria dels 
qui  ací  estem representats,  una  interrupció  de  les  inspeccions  tributàries,  a  tots 
aquells veïns que ja han rebut la carta i que d’una forma o altra està incitant els seus 
ànims. Esperem que s’esclaresca el més prompte possible; esperem que la voluntat 
popular,  diguem-ne  la  voluntat  de  la  majoria  que  ací  van  votar  a  favor  de 
l’ordenança, acabe complint-se. si es pot millorar, millor; però mentrestant, el que 
demanem és que s’interrompesca les inspeccions tributàries i també es parlitze les 
que ja s’han enviat a tots els propietaris.”
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 Sr.  alcalde: “La  regidora  d’Hisenda,  en  acabar  el  torn  de  precs  i  preguntes  li 
contestarà.”

 Sra. Ibiza Cots: “Des de Bloc-Compromís considerem que com que en el Ple del 
mes passat es va aprovar, per 15 vots a favor i 6 en contra, modificar l’ordenança 
fiscal sobre l’aprofitament del domini públic; com que aquest matí, en una reunió, 
més o menys informal, s’ha acordat modificar l’ordenança fiscal i la no fiscal en 
aquesta matèria, per tal de no ser contradictòria amb les normes urbanístiques,; com 
que l’endemà de l’acord del plenari passat, tal com hem dit abans, es van iniciar els 
expedients d’inspecció als propietaris dels immobles del Sector 2 i d’Oliva Nova; 
com que després d’haver fet les consultes oportunes i saber que els dits expedients, 
90 en concret, es troben en el seu inici, li preguem, Sr. alcalde, la suspensió cautelar 
de les tasques d’inspecció que es basen en la pressumpció de l’aprofitament efectiu 
de domini públic, sense poder-lo comprovar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Aquest matí, com han dit els meus companys, hem estat en una 
reunió,  parlant  del  tema  dels  guals;  m’alegre  que  els  companys  dels  grups 
municipals recolzen ací en el plenari la proposta que jo he fet allí en la reunió, que 
es fera una suspensió cautelar; jo he dit un quit cat, mentre no regularitzem tota la 
situació. He d’entendre que aqueixa proposta que jo pose sobre la mesa, com que la 
situació  s’estava  crispant  un  poc,  la  faig  pensant,  i  així  ho  he  argumentat  a  la 
regidora d’Hisenda, en el sentit que jo entenc que les coses hem de canviar la forma 
de fer-les. Entenc que el plantejament que es fa és que s’ha de fer una inspecció, jo 
li  hauria  demanat  que  abans  de  començar  la  inspecció  hagueren  fet  un  estudi 
exhaustiu sobre tots els guals del poble, quina situació es troben, quins ingressos 
tenen, quines mesures pot acordar el plenari per fer front al fet de facilitar als veïns 
que es puga fer d’una forma o d’una altra. Aqueixa situació si es fa prèviament, 
segurament  hui  no  estaríem  parlant  d’aquest  tema.  S’ha  plantejat  que  hi  havia 
expedients, m’ha contestat la regidora d’Hisenda, que no es poden parar, i que n’hi 
havia alguns que sí que es podria plantejar la suspensió. Lamente que del que s’ha 
dit en aqueixa reunió sembla ser que alguns mitjans de comunicació ja tenen notícia 
abans que aquest plenari; cosa que lamente perquè jo estava i vosté també, i sap 
cadascú el que ha parlat i el que no ha parlat. Per tant, jo crec que l’ajuntament hem 
de canviar la forma de funcionar. El tema s’ha d’estudiar bé, el dels guals; però 
prendre mesures directament una delegació, sense almenys estudiar prèviament de 
quants guals parlem, de quines quantitats parlem, de quins estan regularitzats, de 
quins no, abans d’enviar les cartes jo crec que hauria sigut una bona opció. Així ho 
he dit. I he dit que mentrestant, si hi ha aqueixa voluntat, que agraesc a la delegada, 
d’estudiar-ho, el meu plantejament allí ha sigut que es fera un quit cat, uns suspensió 
temporal  mentre  no  es  tinga  clar  quina  és  la  voluntat  de  la  corporació  a  l’hora 
d’aplicar l’ordenança. L’ordenança existeix hui i s’ha d’aplicar. I la segona pregunta 
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que he fet jo és, l’acord plenari que vam prendre ací, perquè aqueix acord plenari 
que van prendre ací quinze regidors no s’ha fet efectiu ja i s’han enviat cartes a 
posteriori de l’acord plenari. Per què? Per què fer alarma social d’alguna cosa que 
no cal fer alarma social.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo sóc reiteratiu però considere que he de ser-ho. La setmana que 
ve farà sis mesos que es va presentar ací una moció, per registre, que parlava sobre 
una série d’actuacions en relació al retard en la urbanització Aigua Blanca IV. Sis 
mesos,  mig  any.  Entre  aqueixes  propostes  d’acord,  una  d’elles  era  “iniciar  els 
esclariments  oportuns  per  a  determinar  els  possibles  errors  que  s’hagen  pogut 
cometre en el procediment d’urbanització del sector, valorant el possible perjudici 
sobre els propietaris.” Entenc, enteníem tots, que anava a iniciar-se un expedient de 
responsabilitat  patrimonial  al  respecte.  Considere  que  els  propietaris  del  sector 
haurien de saber en quin punt es troben, exactament, aqueixes gestions. També en el 
plenari  passat  ja vaig dir  que s’havien pres moltes  decisions en relació  a  Aigua 
Blanca IV; a mi en ocasions em pregunten algunes qüestions que no sé respondre o 
que no puc respondre; i crec que passats quasi sis mesos, o sense el quasi, seria ja 
moment de fer una reunió amb els propietaris, amb els membres de la corporació 
que vulguen assistir, i informar de totes les novetats, totes les gestions que s’han 
realitzat al llarg d’aquest temps. Aquesta que acaba de dir i altres. i per remarcar-ne 
una que ja he preguntat en diverses ocasions, el finançament de la redacció dels 
projectes, dels quals es va parlar la setmana passada, projectes dels quals no s’ha 
informat en cap comissió informativa.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, vaig a intentar fer un argument coherent i 
escalonat com pertoca. Quan el Partit Popular vam estar governant, teníem clar que 
aquesta  moció  estava  totalment  fora  de  lloc;  era  incongruent  i  creava  greuges 
comparatius entre la gent que té els guals, té els rebaixos en la vorera. No la vam 
aplicar, perquè teníem ja el precedent de quan l’altra vegada es va aplicar en 2003 es 
va  haver  de  retirar;  per  tant,  el  que  es  pensava  fer  era  una  modificació  de  les 
ordenances com cal. El que no vam entendre en cap moment és quan es comencen a 
enviar  requeriments  a  totes  les  persones  afectades  pel  tema  dels  guals;  es  va 
començar en el govern del Sr. David González, a enviar requeriments; va començar 
per la urbanització d’Oliva Nova, s’ha continuat ara pel sector 2; i és alguna cosa 
que de veritat s’hauria d’haver fet un estudi exhaustiu de per què i com, i de quina 
forma, per modificar l’ordenança i que no ens veiérem immersos, més que nosaltres 
tots les propietaris afectats en aquest desgavell d’ordenança dels guals. El que tinc 
claríssim  és  que  els  acords  plenaris  s’han  de  complir,  perquè  són  d’obligat 
compliment. Així ho marca la llei. És clar que no arribem a modificar l’ordenança; 
s’ha perdut un temps preciós, però també he de dir que quan algú de veritat vol que 
es faça una feina, es preocupa per fer-la. Jo em vaig preocupar amb el Sr. Roig de 
modificar l’ordenança, d’ajudar a modificar-la en temps i forma perquè vinguera a 
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aquest  plenari,  i  ens  vam reunir  abans  de la  comissió  i  després  es  va anar  a  la 
comissió. Jo pense que el promotor d’aquella moció, vosté Sr. Salazar, que a més és 
equip  de  govern,  aquesta  portaveu  no  és  equip  de  govern,  però  no  li  hauria 
important, sap que ens llancem, i així ho hem demostrat,  a fer la feina. S’hauria 
d’haver preocupat, al llarg d’aquest mes, haver-se reunit amb la Sra. Ana Morell que 
és  d’Hisenda,  per  modificar  l’ordenança;  perquè  vosté,  entre  altres  coses,  és  el 
president de la Comissió d’Urbanisme, el Sr. Canet és el regidor d’Urbanisme, i la 
Sra. Ana Morell la regidora d’Hisenda. Per tant, haver fet les coses com cal i que no 
haguérem tingut mals majors; perquè ara és el moment que aquesta ordenança no 
podrà  entrar  en  vigor,  perquè  no  tenim  els  terminis  que  cal,  un  mes,  per  a  la 
publicació, aniríem a després del 31 de desembre i no podrà ser aplicable perquè 
se’n beneficien l’any que ve, 2015. Per tant pense que estem perjudicant, estem fent 
pals de ceg, que no entenem, i més que no entenem que no entenen els afectats 
propietaris. Per tant, demanaria seriositat perquè les coses es facen amb rigor i com 
cal.”

 Sr. Sánchez Gámez: “M’agradaria esclarir unes coses que hem escoltat en el punt 
quatre i cinc. M’agradaria fer una pregunta perquè he escoltat en el punt quatre i 
cinc que si els partits menuts, que si els partits grans no han fet res; i tot això no és  
cert. Comencem legislatura quan el Sr. Santacatalina havia començat ja les obres en 
Canyades 7 i 8, les emprenc jo i les tire endavant i s’acaba pràcticament tota la baixa 
tensió, comprovant totes les peanes i els centres amb un tècnic d’Iberdrola, que no 
ens va donar el vistiplau perquè primer s’havia de donar la de mitja tensió. Lloguem 
a una empresa perquè amb el georadar ens mirara la tensió si estava correcta la línia 
de mitjana tensió, i resulta que abans d’arribar al CT entra per dins d’una parcel·la,  
uns centímetres, però s’havia de solventar el problema. Comencem tots els papers, 
per cedir uns metres del CT, que el propietari li havíem d’agarrar, i comencem els 
tràmits, amb l’empresa de Midascon; i tot això es va quedar dit i  en marxa.  Ara 
resulta que arriben vostés, i vostés ho han fet tot. I si vostés ho han fet tot, on han 
estat aquestos dos anys i mig? Jo en el Ple de setembre de 2012 vaig dir que quan 
començaven les obres de Canyades 7 i 8, i van dir que per no molestar el veïnat, per 
no molestar els residents. I per no molestar els residents estem dos anys i mig sense 
molestar a ningú. Sense fer res. Només encintar i senyalitzar un poc les tanques, 
perquè ho vaig dir jo també en un plenari. I ara vull dir jo, per què s’han burlat dos 
anys  i  mig  d’aquesta  gent  que  ni  poden  tindre  llicència  d’obra,  ni  cèdula 
d’habitabilitat, ni res de res. Sembla que ens hem burlat dos anys i mig. Jo crec que 
l’única cosa que s’ha fet és campanya política pura i dura, i roïna. El que han de fer 
és agarrar el  bou i a vore si de veritat  ho tirem endavant i acabem alguna cosa. 
Acabem legislatura sense acabar res. I encara la llance més llarga; jo m’alegraria 
almenys acabant legislatura i almenys acabar Canyades 7 i 8, perquè també estic 
segur que molt de parlar ací, però llançar-nos a la feina res de res.”
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 Sra. Manea: “Dos precs per a la Sra. Morell. Vull recordar que en l’informe de 
morositat del tercer trimestre, un 44 % de les factures s’han pagat fora de termini 
legal,  i  li  pregaria  que  intente  acurtar  el  percentatge.  En  el  Pla  d’inversions 
d’enguany, ja s’ha fet el préstec de 700.000 euros, i li pregaria que ens explicara 
quines inversions estan fetes i quines queden per fer. Per al Sr. Salazar, en el Ple 
anterior em demanava que estudiara el pla d’ajust que havia fet el Partit Popular. Jo 
el  que he estudiat  és la  normativa aplicable  en el  moment de fer  el  pla  d’ajust; 
perquè ningú pot gestionar res si no respecte la legislació. Resulta que la normativa 
aplicable ens manava pujar el gravamen de l’IBI amb el 0,5% en 2012, i un 0,6% en 
2013; perquè no s’havia fet la ponència de valors. I en el moment que s’ha fet la 
ponència de valors ja ens permet de rebaixar-lo.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Començaré per la Sra. Escrivá, contestant-li,  perquè ha 
al·ludit la meua persona. Mire, el que no sembla ni seriós, ni rigorós és el que vosté 
està dient. Absolutament per a res. Vosté parla, toca d’oïda, a vore si així li  fan 
algun aplaudiment, o alguna coseta; i ja està. Però amb seriositat i rigor res. Vosté és 
de les que pensa que s’ha de matar el missatger. Va i resulta que sóc el promotor de 
la moció perquè es modifique els guals; cosa que vosté, durant el tremps que ha estat 
d’alcaldessa no ha sigut capaç de fer, i ara va i resulta que jo sóc el mal de tot açò. 
Per l’amor de Déu, siguem seriosos, que no està tractant amb xiquets. Li agrade a 
vosté o no, el promotor sóc jo. I a més li diré una cosa, que no he anat jo a parlar 
amb la Sra. Morell? És sospitós. Sempre s’encara vosté amb els grups minoritaris, 
no amb el Grup Socialista. És adir, la culpa de qui porta la Regidoria d’Hisenda, ens 
la vol carregar a nosaltres.  Sí que vaig intentar  i  he parlat  amb la Sra. Morell  i 
sempre s’ha negat, que no era competència del Ple, que no anava a modificar-la; fins 
i  tot  en  la  premsa.  Em  vaig  preocupar  de  parlar  amb  la  secretària,  amb  la 
interventora, amb la tresorera; en l’última comissió també li vaig preguntar a la Sra. 
Morell si anava a canviar, i la resposta tots sabem quina va ser, nul·la. Va dir que no, 
que no estava disposada. Que no era competència i que ja voríem. No va contestar 
res favorable al fet que l’acord que es va plantejar i que es va aprovar per majoria 
s’aplicara i es modificara l’ordenança com calia. Per tant, m’he preocupat des del 
primer  dia.  I  a  més,  no  sé  què  té  a  vore  que  jo  siga  president  de  la  Comissió 
d’Ordenació  del  Territori,  amb  una  ordenança  de  caràcter  fiscal  que  qui  té  la 
competència per iniciar  el  tràmit  és de la delegació d’Hisenda; vosté ha mesclat 
xurres i  merines.  La qüestió  és intentar  desviar la  qüestió  i  carregar  el  mort  als 
altres. Li torne a dir, vosté intenta matar el missatger. Carregar les culpes a qui no 
les té i intentar descarregar a qui les té. Però això és normal, tots sabem de la forma 
que estan fent vostés, que d’una forma o altra tenen un pacte encobert, que intenten 
incitar els partits minoritaris. És així de clar. Encara estic esperant que assenyale el 
responsable que no s’haja modificat aquesta ordenança. Siguem seriosos. No m’he 
preocupat jo? Pel que fa a la Sra. Violeta Manea, també; jo li vaig dir que per favor 
es mirara el pla d’ajust que va aprovar el seu partit, que hipotecava el poble d’Oliva, 
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de forma que d’ací a l’any 2022 acabaríem pagant el doble de contribució del que es 
pagava; i tenia previst recaptar 26 milions d’euros més del que l’altre pla que s’ha 
aprovat, encara que nosaltres davant el pla d’ajust hem dit que tot el que siga per a 
obligar i marcar unes línies recaptatòries no ens sembla bé; però és evident que el 
pla d’ajust aprovat després és molt menys incisiu econòmicament per als ciutadans 
que el que vostés van aprovar. A mi no em vinga que si el reglament, si tal; no. Mire 
vosté  tot  el  percentatge  i  les  taules  d’any per  any el  que  s’havia  de  recaptar;  i 
augmentar l’IBI cada any el 5%, més 500.000 euros de valor cadastral per tot el 
padró d’urbana.  Aqueixa és la realitat.  Al capo de la correguda eren 26 milions 
d’euros més que havíem de pagar tots de la butxaca. Home, parlem clar; siguem 
seriosos.  Si s’ha de ser seriós,  siguem seriosos;  no comencem a dir  cosetes.  La 
realitat és que aquell pla hipotecava el futur dels ciutadans d’Oliva i que acabaríem 
pagant el doble de contribució del que pagaven fins ara. I aqueixa és la realitat, i si 
vosté no vol vore-ho, igual que els seus companys, és perquè s’han posat una bena 
als ulls i la veritat és que intenten evadir la responsabilitat que vostés tenen, que és 
moltíssima, però no d’ara, durant els anys que han estat vostés governant aquest 
ajuntament, juntament amb el Partit Socialista o a l’inrevés. I és així de clar. I a la fi  
que si els menuts; per l’amor de Déu, siguem seriosos.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Hi ha una qüestió d’ordre, de l’ordre del dia del ple, que 
m’agradaria esclarir perquè a mi no m’ha quedat gens clara.”

 Sra. Manea: “Està pagant algú menys IBI ara que quan estava el Partit Popular?”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És que hi ha una qüestió d’ordre, i vaig a dir-li quina és, 
perquè jo no sé si m’he marejat jo o si ha sigut així de fet. En la segona part, del 
control i seguiment de l’acció de govern, a mi no m’ha semblat escoltar els punts 13, 
14, 15 i 16, on ha sigut donar compte dels informes de morositat; s’ha fet esment un 
darrere l’altre? Aqueixa era la qüestió d’ordre que volia plantejar, perquè jo no me 
n’he adonat que havien passat, no he fet les intervencions que tenia preparades per 
als decrets d’Alcaldia; i després, la confusió ha sigut que en dir-li jo al meu regidor 
que no intervinguera, perquè jo no m’he adonat que estàvem en precs i preguntes; ha 
sigut simplement això. Per tant, les intervencions que tenia preparades per a decrets 
d’Alcaldia, la revisió, que és el seguiment de govern, ni els precs i preguntes tampoc 
els havia finalitzat, i m’agradaria poder tindre ocasió de fer-ho.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, tindrà vostè ocasió, en un altre plenari, d’intervindre, i 
allò que s’ha deixat; perquè hem fet esment un a un de cadascun dels punts dels 
quals vostè ha fet referència. Siga molt breu.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ja que han tingut l’oportunitat  de contestar,  m’agradaria 
també contestar. Mire, jo no estic confosa, però l’ordenança dels guals té una part 
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tributària i una altra que no ho és. La segona part que no és tributària també és de 
gran importància per a totes aqueixes persones afectades, perquè és tema urbanístic, 
i vostè és el president d’aqueixa comissió. I és els rebaixos de les voreres. Per tant, 
jo sé de què estic parlant. I Sr. Salazar, m’agradaria que demostrara que jo tinc un 
pacte encobert, perquè si algú li ha fet la moció a aquesta regidora, a aquets grup 
polític, han sigut tots vostés, I jo, coherent, conseqüent amb una decisió presa de 
presentar-me a unes eleccions, i estar ací, tenint un lloc de treball, perquè jo sí que el 
tinc, estar ací treballant pel meu poble, sense cobrar un duro. I vostés ahí asseguts 
sense fer el que pertoca.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”

 Sr. Salazar: “Vosté menteix en dir que no cobra.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Sra. Escrivá. Per favor. ”

 Sr. Morera Romaguera: “Per què no hi ha un equilibri  aplicant  el  bilingüisme 
entre castellà i valencià en la nova senyalització institucional, turística, i de serveis 
complementaris? Si la finalitat de la senyalització és donar informació i va adreçada 
a  qui  no  coneix  la  nostra  ciutat,  en  general,  si  Oliva  es  considera  un  municipi 
turístic, i aquesta informació s’estableix per orientar els visitants o turistes que ens 
visiten, que el 80% no entenen el valencià, si la nostra cartelleria informativa, en la 
senyalització,  és pròpia,  i  que és un prec de les empreses turístiques i  càmpings 
d’Oliva,  per  tot  això el  meu prec és que a  banda que la  informació  aparega en 
valencià,  per  suposat,  estiga també  en castellà.  Mire al  voltant  d’Oliva;  Gandia, 
Dénia, Xàbia, Calp i Benidorm.”

 Sra. Cotaina Verdú: “El dia 24 d’abril  es va aprovar en aquest Ple una revisió 
d’ofici, on tot el plenari ho va aprovar. I han arribat a enviar-ho caducat al Consell 
Jurídic. El motiu quin és?

 Sr. alcalde: “Parla de la revisió d’ofici, de què?”

 Sra. Cotaina Verdú: “Canyades 1.”

 Sr. alcalde: “Del Departament d’Urbanisme, parla.”

 Sra. Cotaina Verdú: “Una revisió d’ofici que es va aprovar en aquest plenari el 24 
d’abril. L’envien al Consell Jurídic, caducat. Sis mesos després. És correcte?

 Sr. alcalde: “No.”
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 Sra. Cotaina Verdú: “Jo pense que ací hi ha responsables; i que assumesca cadascú 
la seua responsabilitat.”

 Sr. Canet Llidó: “Per ordre invers. Té raó la Sra. Virgínia Cotaina. Es va aprovar, 
efectivament, en abril; però es va enviar massa tard. Té tota la raó la Sra. Cotaina, 
s’haurà de reiniciar tot l’expedient i tornar-lo a enviar. I jo assumesc la meua part de 
responsabilitat, per suposat. I per contestar al Sr. Andrés Sánchez, em sap greu el 
que  diu  perquè  en  moltes  comissions  informatives  s’ha  informat  de  tot  el  que 
s’havia fet.  Jo no he intentat  posar-me les medalles de la feina que he fet,  ni he 
deixat de reconéixer la feina que s’ha fet. Vosté ha fet referència a dos anys i mig.  
Les persones que tenen parcel·les allí no fa dos anys i mig que tenen un problema. 
És des de 2006; és a dir, en fa vuit; i això fa prou més temps. Jo no dubte que vosté 
és feiner i va fer feina en aqueix sector; però la feina que va fer allí no anava en la 
direcció correcta. En la meua intervenció jo crec que ho he explicat. El que s’havia 
de fer era resoldre el contracte i recepcionar,  no anar fent feines allí  a través de 
reparacions en la baixa tensió, diguem-ne, finançant-ho nosaltres. El que s’havia de 
fer era resoldre el contracte, confiscar fiances i procedir a la finalització definitiva 
de la urbanització, que és el que s’ha fet ara.”

 Sr. alcalde: “A vore, Sr. Canet; crec que ja li ho he dit. És més, davant la petició 
d’aquest ajuntament de demanar expedient de responsabilitat a les empreses que van 
executar l’obra, i van portar la direcció facultativa, d’Aigua Blanca IV, precisament 
li  vaig  preguntar  a  vosté  si  sabia  quina  era  la  situació  en  què  es  trobava  la 
contestació de les al·legacions per part dels tècnics municipals, al respecte d’aquells 
informes que han fet Midascon com Emin. Em va dir que no ho sabia, i per tant li he 
donat  ordres  a  l’arquitecte  municipal  perquè  conteste  les  al·legacions  abans que 
estiguem  també  fora  de  termini.  Ja  li  vaig  dir  també  que  només  tinga  més 
informació,  es  traslladarà  als  propietaris,  com  s’ha  fet,  qui  ha  sigut  l’empresa 
redactora del projecte urbanístic i d’electricitat; la quantificació que tenim en aquest 
moment és una estimació dels tècnics municipals, i vosté ho sap. És cert que aquesta 
memòria  serveix  de  base  per  poder  redactar  el  projecte  d’urbanització  i 
d’electricitat. En estar el projecte, ja arribarà la quantificació definitiva, a expenses 
de  l’adjudicació  de  les  obres  i  la  previsible  baixa  que  puga  formular  la  seua 
adjudicatària.”

 Sra. Morell  Gómez: “Comence per la  Sra.  Violeta,  que m’havia  preguntat  pels 
informes de morositat. Quan hem fet aquest préstec per substituir el préstec anterior 
amb  el  finançament  de  proveïdors,  apareix  una  taxa  molt  important,  que  és  el 
termini mitjà de pagament als proveïdors; de fet, els mitjans de comunicació també 
han tret aqueix termini mitjà de pagament de tots els ajuntaments. L’Ajuntament 
d’Oliva té com a període mitjà de pagament 2,45 dies. Ja les agradaria a moltes 
empreses tindre els període de pagament que té l’Ajuntament d’Oliva.”
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 Sr. alcalde: “Un segon, Sra. Morell. Jo crec que totes les persones que assisteixen al 
plenari, estic convençut, tenen interés per tot allò que es parla.”

 Sra. Morell Gómez: “Crec que l’ajuntament està pagant en temps i en forma. És 
cert que de vegades es pot donar el cas que una partida s’esgote, i la partida fins que 
no s’incorpora diners no es pot pagar;  això depén de la gestió  de cadascun dels 
regidors.  Però  ja  li  dic,  que  com a  forma  de  pagament  i  terminis  de  pagament 
l’ajuntament  estem al  dia.  Pel  que  fa  a  les  inversions,  estem ara  en  procés  de 
contractació de pràcticament totes les inversions; el préstec es va aprovar fa pocs 
dies, unes setmanes, i per tant ara està en fase de contractació. I ara em centraré en 
el  tema dels guals;  com que no sé exactament  quin és el  prec o la pregunta de 
cadascun dels grups polítics, vaig a fer-ho un poc genèric. Sí que seré contundent 
amb el regidor de Gent d’Oliva, perquè jo tinc la virtut o el defecte de dir les coses a 
la cara, i ser prou clara; és un defecte, o una virtut. Però no toleraré que em diga que 
jo li he dit en la Comissió d’Hisenda que em feia igual i que no ho aplicaria, perquè 
el que està fent vosté és mentir. És cert que vosté em va fer la pregunta, i en l’acta  
ho vorem, no patesca, i jo li vaig dir he fet una consulta amb la Sra. secretària i amb 
departaments tècnics perquè hi ha alguna cosa que no em queda clar; quan ho tinga 
clar, li ho faré saber a tots els portaveus; en la reunió de portaveus que per cert no 
vaig poder estar, però el meu company em va suplir, l’alcalde va fer esment, i va 
demanar i va convocar una reunió explícita amb tots els portaveus, del govern i no 
del govern, per parlar tots junts aquest tema. Per tant, ni aquesta regidora ha dit que 
no li importa, que no contesta, i que fa cas omís al que se li diu. Per tant, li demane 
que això vosté, quan vulga, si vol fer-ho, rectifique. Respecte al procediment hui 
hem  tingut  una  reunió,  perquè  jo  pensava  que  era  molt  important;  perquè  es 
desvirtua moltíssim en els procediments d’inspecció, o qualsevol procediment que 
és  complicat  per  a  una  administració,  com va  ser  en  el  seu  moment  la  revisió 
cadastral,  que  hi  haja  la  màxima  transparència  possible,  la  màxima  informació 
possible  perquè  són  procediments  molt  complicats;  i  no  són  fàcils,  per  a 
l’administració, fer procediments d’inspecció, com en el seu moment no va ser fàcil 
el procediment d’inspecció d’ICIO, com d’altres procediments que estan fent-se des 
d’aquest ajuntament des de fa molts anys. en aquesta reunió ha quedat clar, i jo crec 
que tots els grups m’ho han manifestat, el que passa és que, també dic una cosa, el 
que ha passat hui en la comissió, i al que hem acordat en la reunió no té res a vore  
amb el que s’està dient ara ací. No té res a vore; perquè hem acordat una série de 
coses que sembla que el que valia amb les portes tancades, no val quan hi ha públic 
present. I dic exactament de què hem parlat hui, i quines conclusions hem arribat. 
Hem parlat del procediment d’inspecció. I hem parlat de si és obligatori, aquells que 
estan fent ús, travessant les voreres per accedir als garatges, si estan obligats a traure 
la llicència; és a dir, si estan obligats i subjectes a taxa, sí o no. I hem dit; aquell que 
use el gual, paga; aquell que no use el gual, no paga. I això ho hem dit tots. Jo 
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conteste. Això és el que hem dit. Ara bé, hem parlat del rebaix de les voreres, perquè 
és cert,  i així també se’m va manifestar i vaig estar dilluns amb el president del 
Sector  2,  sobre la  inquietud,  què passa amb el  rebaix  de les  voreres,  si  anem a 
obligar els ciutadans a restituir les voreres o no. Jo ho he manifestat moltes vegades, 
que l’ordenança fiscal no regula l’obligació de restituir el rebaix de la vorera; és 
l’ordenança no fiscal, en la qual jo no tinc competències de modificació; en la fiscal 
no ho regula, és la no fiscal. La moció que es presenta que diu allò de la presumpció, 
és cert, i això sí que ho compartesc amb vosté, que en parlar de presumpció o fet  
imposable, el fet que un rebaix de vorera és un indici i un indicador que algun ús pot 
estar fent-se, pot estar, en accedir els vehicles als garatges; això ho diu l’ordenança 
fiscal. Tant la tresorera com jo, perquè he fet baixar a la tresorera a la reunió de hui, 
hem dit que no és suficient tindre un rebaix per a liquidar la taxa. No, l’ajuntament  
va a demostrar que realment es va l’ús; això és el que ha dit la Sra. tresorera. I hem 
dit, i ho hem acordat, perquè jo crec que ho hem acordat, que en aquest procediment 
d’inspecció no anem a ser sensibles amb aqueixa obligatorietat de restituir, o no, el 
rebaix de vorera; pel fet  que manifestava també la regidora d’Activitats,  que les 
tendències urbanístiques eren intentar fer i refer; i hem acordat i hem dit que qui està 
usant el gual que el pague, i qui no està usant-lo que no el pague; i de moment 
l’ajuntament no executarà una actuació subsidiària per a obligar que restituesca el 
rastell. Això és el que hem dit que no s’aplicarà. Aleshores estem llevant la part dels 
rastells que es facen o no es facen; però jo crec que tots estem d’acord que qui si  
l’usa el paga, i qui no l’usa no paga. Amb això jo crec que tots hem coincidit. El  
procediment d’inspecció, que m’ho ha dit el portaveu de Projecte Oliva, respecte a 
la suspensió, no he sigut jo qui ha contestat si tot el procediment que ja s’ha obert es 
pot suspendre, ho ha fet la Sra. tresorera; jo no ho he contestat, i tots saben, els qui 
estan ací, el que li ha contestat la Sra. tresorera. Recorden, reflexionen, i jo no ho 
diré, perquè tots sabem el que ha dit la Sra. tresorera; i no he sigut jo. Respecte a 
l’obligatorietat, que jo també ho he dit, que és obligatori, qui l’usa, perquè qui no 
l’usa per suposat que estiga tranquil; perquè ha hagut també una persona que ha 
al·legat que ni té carnet de conduir, ni té cotxe. Per suposat que no està obligada a 
traure el gual; perquè se suposa que si no té carnet i no té cotxe no va a usar-lo. I ho 
he dit en la mateixa reunió, que ho paguen tot o no paga ningú; perquè igual de crisi  
és qui està pagant-lo tots els anys com aquell que també està fent ús i no ha tret la 
llicència.  Però em ratifique ací,  que estiga tranquil qui no l’use, que per suposat 
l’ajuntament no l’obligarà; i se suspén, i això sí que anem a deixar-ho, el fet que els 
obliguem a restituir el rastell, perquè entenem que el nostre objectiu no és angoixar, 
ni anar a per la gent, sinó que anem a ser sensibles, fins que hi haja una modificació 
real i contundent de les ordenances per arribar a una ordenança que jo dic pròpia. Sé 
que m’allargue en el temps. Respecte al fet que no he complit. Hui he parlat amb la 
Sra. secretària i he firmat la providència d’Alcaldia per a iniciar la modificació de 
les ordenances. Vaig a llegir-la, perquè ja està firmada; li l’he mostrada a la Sra. 
secretària, i està en el Departament d’Intervenció. Vaig als punts més crítics, perquè 
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el que és el que diu la normativa no fa al cas, crec. Els motius que em porten, com a 
regidora  d’Hisenda,  a  plantejar  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  són, 
l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el dia 31 d’octubre la moció presentada pel Grup 
Municipal Gent d’Oliva, instant modificar el precepte 5.1.3, epígraf d. En el mateix 
plenari de 31 d’octubre, la regidora d’Activitats manifestava la possible existència 
d’elements contradictoris entre l’ordenança fiscal, la no fiscal, i l’a urbanística. En 
la  mateixa  reunió  que  es  va  mantindre,  des  de  la  Delegació  d’Hisenda  amb  el 
president del Sector 2, dilluns 24 de novembre, es va exposar una série d’inquietuds 
perquè  l’ajuntament  les  puguera  reconsiderar,  com  la  possibilitat  d’ajustar  els 
criteris de longitud dels guals, perquè no estiguen condicionats a les dimensions de 
les  portes,  sinó  a  l’aprofitament  efectiu  del  domini  públic;  així  mateix  ens 
traslladava la possibilitat que no es condicione la llicència de guals per a cotxeres 
que allotgen almenys dos vehicles i que es puga permetre per a un únic vehicle. Tots 
aquestos motius exposats justifiquen la necessitat de modificar l’ordenança fiscal de 
regulació  del  domini  públic.  Així  mateix,  es  fa  necessària  la  modificació  de 
l’ordenança no fiscal, per a evitar les possibles contradiccions que provocarien un 
perjudici als ciutadans. Per tant, decrete que s’inicie l’expedient de modificació de 
l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  aprofitament 
especial del domini públic, segons la tramitació establerta en el RDL 2/2004. Que es 
trasllade la providència al Departament d’Activitats, per a iniciar simultàniament la 
modificació  de  l’ordenança  no  fiscal.  I  tercer,  quan  es  corregesquen  aquestes 
contradiccions entre ordenances, s’emeta un informe des d’Intervenció en què es 
pose de manifest  el  compliment  de les  normes  legals  i  reglamentàries  previstes, 
d’acord amb la modificació que es proposa i que s’acompanya com a annex 1, amb 
aquelles noves modificacions que també s’incorporen. I he justificat, per acabar, que 
l’administració  no pot  estar  modificant  ordenances  cada mes  o cada dos  mesos. 
Recorde que aquesta ordenança es va modificar, i es va ratificar tot el seu contingut,  
en maig de 2014; enguany. Si no vam modificar l’ordenança, la fiscal i la no fiscal, 
per eliminar els elements contradictoris, hem de fer-ho bé. M’he compromés hui en 
la reunió, i tots els presents ho saben, que la setmana que ve la regidora d’Activitats  
i jo ens reunirem per a intentar fer una millor ordenança i eliminar els procediments, 
o les parts, o les possibles contradiccions que puguen tindre.  Ara bé, respecte al 
sentiment que paguen tots, o no paga ningú, el meu compromís és ferm.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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