
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 7/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
30 D’ABRIL DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA ACTAL:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

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

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENT EXCUSAT:
SALVADOR FUSTER MESTRE

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  de  la  Sra.  Alcaldessa 

accidental, ANA MARIA MORELL 

GÓMEZ,  en  primera  convocatòria, 

els membres expressats al marge, els 

quals  integren  la  majoria  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

Abans  de  desenvolupar  l’ordre  del  dia,  la  Sra.  alcaldessa  accidental  manifesta  el 
següent:

 Sra. alcaldessa accidental: “Excusar l’absència del Sr. alcalde,  Salvador Fuster, 
que  per  motius  de  salut  no  presidirà  la  sessió  plenària,  i  ho  faré  jo  en  qualitat 
d’alcaldessa accidental o alcaldessa en funcions. Abans de començar l’ordre del dia, 
sí que vull fer un advertiment, i demane a tots els assistents a la sessió plenària que 
per favor mantinguen la compostura, i mantinguen silenci. Ja vaig dir en l’anterior 
sessió plenària que no es pot convertir el plenari en un circ, ni en un show; per això 
demane  molt  de  respecte  cada  vegada  que  parle  cadascun  dels  membres  de  la 
corporació, perquè tots els regidors es mereixen el mateix respecte. 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 26 DE FEBRER DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables (6 vots del Grup Partit 
Popular,  5  vots  del  Grup Socialista,  5  vots  del  Grup Bloc-Compromís,  2  del  Grup 
Peojecte Oliva 1 del Grup Gent d’Oliva), i 1 abstenció de la Sra. Cotaina Verdú del 
Grup Partit Popular, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2015, 
i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CORRESPONENT AL DIA 13 DE MARÇ DE 
2015.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables (6 vots del Grup Partit 
Popular,  5  vots  del  Grup Socialista,  5  vots  del  Grup Bloc-Compromís,  2  del  Grup 
Peojecte Oliva 1 del Grup Gent d’Oliva), i 1 abstenció de la Sra. Cotaina Verdú del 
Grup Partit Popular, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de 
març de 2015, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

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

TERCER.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  PROPOSTA  D’INICIACIÓ 
D’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE CONDECORACIÓ.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Governació: de data 20 
d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“Dictamen iniciació expedient concessió per a la concessió de la Creu del Mèrit Policial  
amb Distintiu Blau.

Seguidament per la Sra. Presidenta, es dóna compte de la proposta de data 16 d’abril de 2015,  
per a la iniciació de l’expedient de concessió de la de la Creu del Mèrit Policial amb distintiu 
Blau, en favor del membre del Cos de la Policia Local d’aquest Ajuntament, Sr. José Manuel 
Alemany Sánchez, que van intervenir en els fets ocorreguts el passat dia 6 de gener de 2015.

Vista la felicitació del Sr. Coronel en Cap de la Comandància de Valencia de la Guàrdia Civil  
de data 04/03/2015.

Vista la proposta del Intendent Cap de la Policia Local, Sr. José Fuster Moreno de data 17 de 
maig de 2013, en la que disposa que de conformitat amb el Decret 124/2013, de 22 de setembre 
del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeixen 
al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, s’inicie el procediment per 
a la concessió de condecoració a la Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Blau.

Vist l’informe emes pel Cap de Departament de Recursos Humans, de data 15/04/2015.

Atès que l’article 47.f) de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de Coordinació de  
les  Policies  Locals  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  relació  amb  l’article  18.g)  del  Decret  
19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es regula la Norma Marc sobre  
estructura,  organització  i  funcionament  dels  Cossos  de  la  Policia  Local  de  la  Comunitat  
Valenciana,  assenyales  com un dels drets dels membres  dels cossos de Policia Local,  el  de 
recompenses i premis que s’estableixquen reglamentàriament.

Per la seua part l’article 51 de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, estableix que “La Generalitat i els 
ajuntaments podran concedir premis, distintius i condecoracions als membres dels cossos de 
policia local, així com al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i a les persones  
que es distingisquen notòriament en el compliment de les seues funcions relacionades amb el  
servei  públic  de  seguretat  pública,  d’acord  amb  el  procediment  i  amb  els  requisits  que 
s’establisquen  reglamentàriament.  Aquests  premis  i  distincions  seran  valorats  a  efectes  de 
promoció  interna  i  mobilitat  en  la  forma  i  amb  els  requisits  que  reglamentàriament  es 
determinen”

L’article 4 del Decret 124/2013, de 22 de setembre del Consell disposa que:” La Creu al Mèrit  
Policial amb Distintiu Bla de la Generalitat s’atorgarà en alguna de les circumstàncies següents:

1. Dirigir  o  executar  amb  èxit  un  servei  d’extraordinària  dificultat  o  importància  en  què 
s’hagen evidenciat qualitats professionals o cíviques rellevants.

2. Sobreeixir  amb  notorietat  i  perseverança  en  el  compliment  dels  deures  del  càrrec,  que 
constituïsca conducta exemplar.
En este supòsit serà necessari que les persones interessades hagen exercit durant almenys 10 
anys de servei actiu en algun cos de policia local de la Comunitat Valenciana i estiguen en  
possessió com a mínim de dos felicitacions públiques a títol individual de les regulades en 
l’article 7.

3. Realitzar  estudis  professionals  o  científics  rellevants  que  prestigien  la  institució  a  què 
pertany.  Els  estudis  realitzats  durant  un  període  d’un  any  donaran  lloc  a  un  únic  
reconeixement.”
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Que de conformitat amb el informe emes pel Sr. Oficial i Agent de la Policia Local, sobre els  
fets ocorreguts el dia 6/1/2015, i per la informació del Sr. Intendent Cap de la Policia Local, es 
posa de manifest l’actuació exemplar de l’Oficial de la Policia Local, Sr. José Manuel Alemany 
Sánchez,  al  arriscar  la  seua  vida  a  l’enfrontar-se  amb  el  presumpte  autor  del  fet  delictiu  
procedint a la seua detenció, sobreeixint amb notorietat en el compliment del seu deure.

L’òrgan competent per a resoldre es el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que estableix 
l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

Els membres  de la Comissió municipal informativa, previ estudi,  i  per unanimitat  dels seus  
membres, dictamen favorablement el següent:

Primer.-  Aprovar la proposta per a la iniciació del procediment per a la concessió de la Creu 
del Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat, en favor del Oficial de la Policia Local  
d’aquest Ajuntament Sr. José Manuel Alemany Sánchez.

Segon.-  Elevar  aquesta  proposta  al  Ple  de  l’Ajuntament,  per  a  l’adopció  d’acord,  donant 
traslladant del mateix al Sr. Conseller de Governació i Justícia de la Comunitat Valenciana, 
perquè, si és el cas i a la vista de la documentació presentada dicte resolució per a la iniciació de 
l’expedient per a la concessió de la condecoració referida.”

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

 Sra. alcaldessa accidental: “Per part  de l’Alcaldia  és una notícia  molt  positiva, 
perquè és molt gratificant quan els nostre treballadors actuen d’aquesta forma tan 
valenta, i que les seues actuacions garanteixen la seguretat ciutadana. Per tant, per la 
nostra part volem felicitar aquestes actuacions i agrair l’actuació d’aquesta persona, 
José Manuel Alemany Sánchez, i esperem que finalment que la consideració siga 
positiva.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, 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  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS.  PROPOSTA 
D’ADJUDICACIO  DE  NOM  DE  VIA  PÚBLICA  “TOSSALET  DE  SANTA 
ANNA”.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa Serveis Socioculturals: de data 21 
d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“ADJUDICACIÓ DE NOM DE VIA PÚBLICA "TOSSALET DE SANTA ANNA"

ATÉS que  existeix  a  la  ciutat  d’Oliva  una  via  urbana  pública  coneguda  com "Tosalet  de 
Santana", el qual nom consta en una placa a l’entrada de dita via pública.
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ATÉS que aquest nom no consta oficialment en els plànols urbans actualment en circulació ni  
en els registres dels organismes públics.

ATÉS que aquesta via pública no disposa de números de policia assignats a les vivendes que 
s’hi troben ubicades.

ATÉS que pels veïns de dita via pública es presenta un escrit pel Registre Municipal d’Entrada 
de Documents en data 10 de març de 2015, i número 2015002586, el text del qual és com 
segueix:

La comunitat de veïns baix firmants, domiciliats en la zona compresa entre 
el c/ Muntanya i c/ de la Tauleta, de la ciutat d’Oliva, EXPOSEN que per 
realitzar  les  múltiples  gestions  quotidianes,  ens  cal  tindre  clara  una 
domiciliació,  amb  un  nom  concret  de  carrer  i  número  de  policia. 
SOL·LICITEM un nom de carrer i número de policia, tenint en compte que 
des de fa més de 20 anys es coneix amb el nom de "Tossalet de Santa Anna".

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

PRIMER.- Adjudicar el nom oficial de "Tossalet de Santa Anna" a la via pública en qüestió.

SEGON.- Assignar números de policia a les vivendes que es troben ubicades en aquesta via 
pública.

TERCER.- Comunicar el  present  acord als  veïns residents en les via pública esmentada,  a  
l’Oficina Municipal de Correus i a la resta d’organismes pertinents, per al seu coneixement i  
aplicació immediata.”

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

CINQUÉ. DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS. PROPOSTA DE 
SUBSTITUCIÓ DE NOM DE VIA PÚBLICA “CARRER DE CÉZANNE” PER 
“CARRER DE SEVERIANO BALLESTEROS”.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa Serveis Socioculturals: de data 21 
d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“SUBSTITUCIÓ  DE  NOM  DE  VIA  PÚBLICA  "CARRER  DE  CÉZANNE"  PER 
"CARRER DE SEVERIANO BALLESTEROS"

ATÉS que pel Sr.  Luis Borho Lázaro, com a representant d’Oliva Golf, SA, es presenta un 
escrit pel Registre Municipal d’Entrada de Documents en data 5 de gener de 2015, i número  
2015000032, el text del qual és com segueix:
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"Oliva Golf, SA, representado por Luis Borho Lázaro, EXPONE que entre  
1995 y 1997 el campeón internacional de golf Severiano Ballesteros diseñó  
y construyó el campo de golf Oliva Nova.

Que el nombre e imagen de Severiano Ballesteros han sido desde hace dos  
décadas uno de los principales referentes para atraer aficionados al golf a  
la población de Oliva.

Que en el año 2015 se celebra el XX aniversario del club de golf, y que con  
este  motivo  Oliva  Nova  desea  vincular  de  manera  más  permanente  los  
nombres del campeón y de la ciudad de Oliva.

SOLICITA que la travesía/calle que comunica la Avenida Oliva Nova con el  
acceso al  aparcamiento del  club de golf  se  denomine oficialmente "Seve  
Ballesteros", en honor y reconocimiento al célebre deportista cuya imagen  
está vinculada a la ciudad de Oliva a través de su trabajo en Oliva Nova.”

ATÉS que per la Sra. Lara Pérez Bessone, Enginyera Topògrafa Municipal, en data 12 de març 
de 2015, s’emet un informe al respecte de la petició del Sr. Borho Lázaro, el text del qual és  
com segueix:

"De  la  documentación  obrante  en  este  Departamento  de  Urbanismo  se  
desprende que la calle que según planos y fotografías adjuntos se pretende  
asignar el nombre de "Seve Ballesteros" tiene actualmente el  nombre de  
"Calle de Cézanne", aprobado por Pleno del Ayuntamiento con fecha 16 de  
mayo de 1996. Esta calle actualmente sólo cuenta con dos accesos: el Club  
de Golf y la entrada al campo de prácticas, ambos sin número.

De acuerdo al Art. 4º de la ordenanza de rotulación de las vías públicas de  
Oliva, corresponde al Pleno del Ayuntamiento asignar nombres a las vías  
públicas.

De acuerdo a las normas de la IFLA con respecto al control de autoridades  
(el  uso de nombres propios) este técnico recomienda que en caso de ser  
necesario, se utilice el nombre completo y en el idioma correspondiente:  
"Severiano Ballesteros".

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

PRIMER.- Suprimir  del  Nomenclàtor  Municipal  de  vies  públiques  el  nom de  "Carrer  de 
Cézanne". 

SEGON.- Adjudicar el nom oficial de "Carrer de Severiano Ballesteros" a la via pública abans 
anomenada "Carrer de Cézanne".

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Oliva Golf,  S.A. en la persona del seu 
representant, el Sr. Luis Borho Lázaro, amb l’expressa menció que la seua proposta de nom ha 
estat modificada i aprovada tal com consta en el present dictamen.
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QUART.- Comunicar  el  present  acord  a  l’Oficina  Municipal  de  Correus  i  a  la  resta 
d’organismes pertinents, per al seu coneixement i aplicació immediata.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres 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  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  PROPOSTA  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI E/02/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS E/02/2015

Vist l’expedient número E/02/2015
de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris finançats a,b baixes d’una aplicació  
del pressupost municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretén cobrir amb 
aquest crèdit extraordinari, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs, i  
que la baixa que es proposa no pertorba la prestació dels serveis i s’ha motivat en la Memòria de  
data 27 d’abril de 2015.

Considerant que la modificació que es proposa és un crèdit extraordinari, regulat en els 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del Pressupost finançat 
amb baixa d’una aplicació pressupostària per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en le memòria, tot això de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 50 i 51 del RD 500/90.

La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots),  D. David González Martínez (representant de Bloc-Compromís,  5 vots),  Dª.  
Yolanda  Pastor  Bolo  (representant  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 provisionalment l’expedient número E/02/2015 de modificació per crèdit 
extraordinari que es finançarà amb una baixa de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

33600. 622000 Patrim  Històric 
(Arqueologia).- Edificis i 
altres construccions

0,00 0,00 66.000,00 66.000,00

TOTAL AUGMENTS  66.000,00
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BAIXES
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

16400. 6220000CEMENTERI.- Edificis i 
altres construccions 0,00 64.233,05  -64.233,05 0,00

33701. 6230000ESBARGIMENT 
(Carritxar).- Maq., instal. 
i utillatge 0,00 214,01 -214,01 0,00

15120. 6000000URB. (PMS).- Inversió 
Nova en terrenys 0,00 1.643.403,67 -1.552,94 1.641.850,73

TOTAL DISMINUCIONS -66.000,00

SEGON.- Exposar al  públic l’expedient  en el  tauler  d’anuncis i  en el Butlletí  Oficial de la 
província durant 15 dies hàbils a comptar de l’endemà a la seua publicació en el BOP, posant a  
disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant este termini els interessats  
presentar reclamacions davant del Ple.

TERCER.- En  el  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  termini,  es  considerarà  
definitivament aprovat l’acord provisional.

QUART.- L’acord  definitiu  i  el  resum  per  capítols  de  la  modificació  acordada  haurà  de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la província.

CINQUÉ.- De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  una  còpia  al  departament  de 
Secretaria, d’Urbanisme i d’Intervenció així com a l’Administració General de l’estat i de la 
Comunitat Autònoma.”

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

 Sra. Manea: “Volia comentar sobre aquest punt que el nostre grup no està d’acord 
amb la seua proposta; es proposa comprar una casa en ruïna, d’interés cultural, però 
deixant partides sense dotació pressupostària, sense crèdit pressupostari, com ara el 
cementeri, i no ens sembla bé. A més, són 38 metres quadrats per 66.000 euros. I  
ens sembla que la situació de crisi que hi ha, i tantes coses que hi ha per acabar, no 
és el moment oportú per a invertir en aquesta casa.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Ja ho vaig explicar en la Comissió d’Hisenda; aquesta 
modificació de crèdit que ve ara és per a adquirir una de les vivendes que estan en el 
carrer  del  Palau,  16.  Aquestes  cases  del  carrer  del  Palau  tenen  elements  molt 
característics del palau comtal de la ciutat d’Oliva. Es va presentar una petició per 
part dels propietaris d’aquesta vivenda del carrer del Palau, 16. Però aquesta vivenda 
té una anomalia  molt  característica;  és que aquesta casa,  nosaltres,  l’Ajuntament 
d’Oliva, som copropietaris de la casa, de l’immoble. El particular és propietari de la 
part de baix de la vivenda, més una de les finestretes; i l’ajuntament és propietari de 
la tercera planta i part de la segona planta; el que es produeix és que el propietari, 
que viuen persones baix, no està en estat de ruïna, els provoca moltes molèsties el 
fet  que  l’ajuntament  siga  propietari  de  la  part  superior,  perquè  són  cases  molt 
antigues, cases que tenen el doble de filtracions d’aigua, i l’ajuntament i l’altra part, 
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el  propietari,  s’han  de  fer  càrrec  d’aquestos  arreglaments  de  les  vivendes. 
L’ajuntament, ja fa molts anys, va tindre intenció d’adquirir les vivendes del carrer 
del Palau, sobretot ara que està elaborant-se un pla de revitalització de barris, perquè 
el pensament és que en exercicis futurs o en el moment futur es puga recuperar, 
extraure perquè tots els ciutadans, els turistes puguen visitar tots els elements que 
contenen les cases del carrer del Palau. Respecte que estem llevant diners d’altres 
partides per posar-ho en alguna cosa que considera que no és necessari, això no és 
cert. El que s’ha fet és agarrar diners del Patrimoni Municipal del Sòl, que per això 
estan aquestes partides, que són diners que es destinen per a aquestes coses, i es 
poden destinar  a  aquestes  coses,  que  és  incrementar  el  patrimoni  municipal.  No 
s’han  agarrat  diners  del  cementeri  perquè  van  a  deixar  de  fer-se  coses  en  el 
cementeri, no és així. En l’any 2013 es va adjudicar per poder elaborar i fer nínxols 
al cementeri municipal; com que va haver una baixa econòmica, aqueixos diners són 
els sobrants que hi ha, de la baixa que es va produir a l’hora de fer els nínxols  
municipals; són diners sobrants que han de tornar a la partida de PMS, per a no anar 
directament a fer una modificació, agarrar aquestos diners i portar-los a la partida de 
PMS, i agarrar la modificació per a portar-ho per comprar la casa del carrer del 
Palau, el que s’ha fer és directament agarrar els diners de PMS que han sobrat de la 
construcció dels nínxols, i s’han passat directament a l’adquisició de la vivenda. No 
són diners que es lleven de les partides per a deixar de fer coses; són sobrants que 
han de tornar a les partides de PMS. Per tant no s’ha renunciat a res; però crec que 
és important que l’ajuntament vaja adquirint les vivendes del carrer del Palau, que ja 
en queden poques, per a intentar fer un pla director i extraure tots els elements del 
palau per a impulsar el casc antic, perquè al cap i a la fi, el que volem tots és tindre 
un nucli vell on hi haja un moviment turístic, hi haja comerços; per això la gent ha 
d’anar al nucli vell a vore alguna cosa, i una de les coses importants és el elements  
que encara queden en les cases del Palau.”

 Sr. Peiró Sanchis:  “Projecte Oliva sí que anem a donar suport a aquesta compra; 
considerem que tota casa que està al voltant del palau és necessari adquirir-la; hem 
de començar a creure’ns que el nucli vell necessita anar fent adquisicions per part de 
l’ajuntament.  Tan de bo aquesta política s’haguera iniciat  ja fa anys; segurament 
tindríem un patrimoni prou important dins del cas antic. Per tant, Projecte Oliva sí 
que dóna suport a aquesta proposta i sí que demana que es continue en aquesta tasca 
d’anar comprant vivendes, per tal que a al fi, si realment la resta de grups es creu 
això del pla de revitalització, comencem a fer-ho caminant, i caminant és adquirint i 
gestionant espais i immobles del casc antic.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Des de Gent d’Oliva, igual que ho vam manifestar en la 
comissió  pertinent,  que  vam votar  a  favor,  continuem  recolzant  la  proposta  de 
comprar  aquesta  casa.  Evidentment  estem parlant  de recuperar  el  patrimoni;  per 
desgràcia a Oliva ha anat perdent-se paulatinament durant molts anys, i pensem que 
tenim l’oportunitat de recuperar una part del patrimoni tan important que té la nostra 
ciutat, i a l’hora es pot aprofitar com a reclam turístic. Per tant pensem que hui en 
dia com està la situació, tots sabem que els diners s’han d’administrar de la millor 
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forma possible; pensem que aqueixos diners estan ben invertits, perquè d’una forma 
o altra això va a possibilitar que es recupere una part important del que era l’antic 
palau, i això com he dit pot ser una font d’ingressos, pel fet que la gent pot vindre; a  
més de visitar el nostre barri també tindrà un atractiu més per poder vore, que és, 
com he dit, restes de l’antic palau. Per tant, tot el que siga possibilitar, donar-li més 
possibilitats a la nostra ciutat per a poder oferir més atractius de cara no només per 
poder preservar la nostra història, sinó també oferir més atractius de cara als nostres 
visitants, sempre per a nosaltres és una inversió ben feta. Per tant votarem a favor.”

 Sr.  González  Martínez: “Per  fer  un  poc  d’història,  a  finals  dels  anys  90 
l’ajuntament va aprovar un pla director del palau comtal dels Centelles; per cert, el 
Partit Popular va votar a favor d’aqueix pla director; aqueix pla marcava com una de 
les  prioritats  l’adquisició  progressiva  dels  immobles  situats  sobre  l’antic  palau 
comtal.  Amb  anterioritat,  l’Ajuntament  d’Oliva  havia  adquirit  una  de  les  torres 
cantoneres de l’antic palau i s’havia iniciat la restauració de la torre del carrer de la 
Comare, que hui en dia és visitable. En 1999, a més, l’ajuntament va declarar aquell 
any com a any Centelles, i això va suposar, entre altres actes, la realització d’una 
exposició monogràfica sobre el palau, en la cripta de santa Maria, de les restes del 
palau conservades en la Hispanic Society of America, les del Museu Arqueològic de 
la nostra ciutat, les del mateix temple parroquial que també hi havia restes del palau, 
i  les  de  particulars  que  també  tenien  restes  d’aqueix  palau.  A  partir  d’aqueix 
moment es va iniciar un procés d’adquisició d’immobles de l’entorn del palau, que 
es va vore aturat en 2007 amb l’inici de la crisi econòmica. S’han adquirit més de 
deu cases, per tant aquesta no és la primera que s’adquireix; és un procés que ve de 
1999 i que com dic es va aturar en aquell moment, òbviament per les dificultats de 
l’ajuntament en els comptes municipals. L’any 2010, després de negociacions molt 
dures, entre l’ajuntament i la  Hispanic Society of America, finalment l’ajuntament 
va poder rebre, en donació, una magnífica documentació gràfica i planimètrica de 
l’edifici del palau, realitzada entre 1917 i 1920, per dos arqueòlegs danesos que van 
estar ací i que tots coneixem, Egil Fischer i  Vilhelm Lauritzen. Aquest fons consta 
de 589 registres i  110 plànols,  i  suposa que probablement  el  palau siga l’edifici 
enderrocat amb major documentació dels edificis enderrocats. Aquesta planimetria 
la va publicar l’Ajuntament  d’Oliva,  a través de la Diputació de València,  l’any 
2013,  a  través  d’un  catàleg.  Hui,  amb  l’aprovació  d’aquesta  modificació 
pressupostària,  si  s’aprova  òbviament,  permetrà  reprendre  aqueix  procés 
d’adquisició d’immobles establert en el pla director en aquell moment, finals dels 
anys  90,  i  continuar  avançant  en  la  recuperació  de  part  d’aquest  magnífic 
monument, únic, i un dels primers a ser declarats Bé d’Interés Cultural a tot l’estat 
espanyol. A més, com consta en l’informe de l’arqueòleg, aquest immoble es troba 
en la part, diguem-ne, qualificada com de màxima prioritat, perquè és en aqueixa 
part  on  més  elements  del  palau  s’hi  troben.  Per  tant  nosaltres,  des  de  Bloc-
Compromís, també votarem a favor.”
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 Sra.  Manea: “Només  una  qüestió.  No  dubtem  de  la  importància  històrica  de 
recuperar les cases que van pertànyer al palau comtal. El que no estem d’acord és 
amb el preu i la negociació que s’ha fet.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per fer una matisació, l’ajuntament no negocia preus; 
vull  dir,  el  tècnic  fa  un informe i  un  peritatge,  i  una  valoració  econòmica,  que 
l’ajuntament ha de respectar. Això no és que seiem i diem què vull pagar-te i quant 
vols tu sinó que els tècnics fan el peritatge i fan una taxació, i l’ajuntament s’ha 
d’ajustar  a la taxació  que fa el  perit  municipal,  ni  un cèntim més,  ni  un cèntim 
menys. És la valoració que fan els tècnics municipals, i nosaltres ahí, no podem dir 
res.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 13 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 5 
del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), amb 6 en 
contra  (del  Grup  PP),  i  1  abstenció  (Sra.  Cotaina  Verdú  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.

SETÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS. PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS S/01/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/01/2015

Vist l’expedient número S/01/2015 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit,  
finançats amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses especifiques i determinades que es pretenen cobrir amb 
aquest suplement de crèdit, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs, i  
que la baixa que es proposa no pertorba la prestació dels serveis, i s’ha motivat en la Memòria  
de data 30 de març de 2015, ja que es tracta de dotar de crèdit adequat i suficient l’aplicació  
pressupostària corresponent per tal de poder aprovar la factura núm. 10 de Construcciones Just 
S.A,  per  import  de  56.510,78  €  que  corresponen  a  les  obres  de  finalització  Iberdrola  de 
Canyades 10, conformada pel regidor delegat d’Urbanisme i per l’enginyer municipal.

Considerant que la modificació que es proposa és un suplement de crèdit, que es regula en els 
article 177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’execució del pressupost, 
finançat amb baixa de diverses aplicacions pressupostàries per imports no compromesos, la qual 
cosa no pertorba els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 50 i 51 del RD 500/90.
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La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots) i D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots),  i l  
‘abstenció  de  Dª.  Violeta  Manea  (representant  del  PP,  7  vots)  Dª.  Yolanda  Pastor  Bolo 
(representant  de  Projecte  Oliva,  2  vots)  i  D.  José  Salazar  Cuadrado(representant  de  Gent 
d’Oliva, 1 vot) ), es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  S/01/2015  de  modificació  per 
suplement  de  crèdit  que  es  finançarà  amb  baixes  de  les  aplicacions  pressupostàries  que 
s’indiquen:

SUPLEMENT CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

45926. 6090000 UA  Canyades-10.-  INV 
NOVA INF/B. NAT 0,00 17.896,08 38.614,70 56.510,78
TOTAL AUGMENTS 38.614,70

BAIXES
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

15196.6090000Urbaniz.  Canyaes-2.- 
Inv.Nueva  Inf./  Bienes 
naturales

0 249,21 249,21 0,00

15198.6090000Urbaniz.  Sector-16.-  Inv. 
Nueva Inf./ Bienes naturales

0 1.846,64 1.846,64 0,00

15199.6090000Urbaniz. U.A. Canyaes-10.- 
Inv.  Nueva  Inf./  Bienes 
naturales

0 3.302,52 3.302,52 0,00

15101.6250000Urbanismo  Centro 
Histórico.- Mobiliario 

0 327,47 327,47 0,00

15320.6190000Vías  Públicas.-  Inv. 
Reposición infraestructuras

0 8.589,70 8.589,70 0,00

15320.6198600Vías  Públicas.-  Mejora  uso 
peatonal  Avda. 
Mediterráneo

0 3.966,41 3.966,41 0,00

15320.6198700Vías  Públicas.-  Mejora  uso 
peatonal  Ps.  Alc.  Juan 
Sancho

0 468,05 468,05 0,00

17100.6250000Parques  y  Jardines.- 
Mobiliario y Efectos

0 7.645,27 7.645,27 0,00

23100.6228000Ac.Social.-  Edificio 
Multiusos P.P. Bomba Playa 
de Oliva (PIL)

0

2457,00

2.457,57 0,00

31300.6250000Acc.Pbcas.Relat.Salud.- 
Mobiliario y efectos

0 270,29 270,29 0,00

32303.6227000G.Infantil.-  Edif.  Guarderia 
Infantil. (PIL 2)

0 1.372,93 1.372,93 0,00

33210.6228000Biblioteca.-  Biblioteca 
Paseo Gregorio Mayans

0 280,26 280,26 0,00

33400.6220000P.Cultural.- Edificios y otras 
construcciones

0 630,96 630,96 0,00

34107.6090000Esbargiment  (Sta.  Ana).- 
Inv.  Nova  Inf./Bienes 
Naturales

0 1.615,74 322,50 1.293,24

45200.6090000Rec.Hidráulicos.-  Inv. 
Nueva/Bienes Naturales

0 619,49 19,39 600,10

33800.6260000Fiestas  Populares.-  Equipos 
para procesos información

0 2.702,99 2.702,99 0,00

92400.6229000P.Ciudadana.-  Cent. 
Polivalente  Sociocultural 
(PESIPMCV)

0 4.184,99 4.162,54 22,45

                                  TOTAL DISMINUCIONS 38.614,70
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SEGON.-  Exposar al  públic l’expedient  en el  tauler  d’anuncis i  en el Butlletí  Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el BOP, tot  
posant  a  disposició  del  públic  la  documentació  corresponent,  durant  l’esmentat  termini  els 
interessats podran presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- En  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  el  termini,  es  considerarà  
definitivament aprovat l’acord provisional.

QUART.- L’acord  definitiu  i  el  resum per  capítols  de  la  modificació  acordada  s’haurà  de  
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÉ.- De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  als  departaments 
corresponents,  afectats  per  aquest  expedient,  al  departament  d’Intervenció,  així  com  a 
l’administració general de l’estat i de la comunitat autònoma.”

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

 Sr. Peiró Sanchis: “El tema que ara aprovarem, per tal de donar servei a l’EDAR i 
poder  solucionar  el  problema,  a  mi  m’agradaria  llegir  un  paràgraf  perquè  ens 
n’adonem que moltes  vegades  les  errades  en  la  gestió  d’alguns  grups,  o  alguns 
regidors, o l’ajuntament, com vulgueu dir-li, cada vegada ens costa més diners. Llig 
ací el que el  regidor d’Urbanisme planteja que diu que amb data 26 de maig de 
2008, Salvador Fuster sol·licitava l’energització i posada en funcionament  de les 
instal·lacions  elèctriques  de  la  Unitat  d’Actuació  10,  però  la  línia  que  havia  de 
subministrar energia a l’EDAR municipal; però fa referència. Els diners són per a 
això.”

 Sra. alcaldessa accidental: “És un REX que anirà després, però és cert que els 
diners  que  fan  falta  van  en  aquesta  modificació  de  crèdit;  per  tant  pot  fer  la 
intervenció perfectament en aquest punt perquè està vinculat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Ho tinc clar. Per això he fet la intervenció, perquè ja sé que és 
després quan es fa això, però el que ara aprovarem està connectat. Bé, els deia que 
havia de subministrar l’energia a l’EDAR municipal i no es va posar mai en servei, 
deixant el cablejat descobert davant la caseta que alberga el centre de transformació 
de l’EDAR municipal, i deixant en servei les línies aèries de mitja tensió, que durant 
anys  han  sobrevolat  parcel·les  privades  i  vivendes  de  la  Unitat  d’Actuació 
Canyades, 10, incomplint la normativa vigent. Les coses, quan no es fan bé, a la 
llarga,  després  del  2008,  ara  s’han  de  pagar;  i  les  paga  l’ajuntament.  La  meua 
reflexió és que tantes coses s’han fet malament, com aquesta en concret, que em fa 
la impressió que és més d’inactivitat, perquè diu que la regidora delegada en aquell 
moment,  que tots sabem qui era, a la qual no consta va demanar que es fera un 
informe tècnic i que es remetera a Iberdrola; i aqueix informe no es va remetre a 
Iberdrola. Nosaltres donarem suport en aquest punt i en l’altre, per solucionar-ho; 
però  hem de  plantejar-nos  que  molts  diners  i  molt  de  deute  que  arrosseguem i 
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perdem és d’errades de gestió, que a la llarga, quan s’ha de solucionar el problema, 
s’ha de pagar. I paguem tots, els polítics prenem les decisions, però paga el poble. 
Tants diners. Ací parlem de 38.000 euros, que sumats als altres són 56.000 euros en 
total; però això és una altra cosa, més una altra cosa; a la fi és un tema de gestió 
municipal, que crec que en molts casos s’ha fet malament. I s’ha de reconèixer que 
ara s’ha de pagar.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo m’havia trabucat  amb el  punt anterior.  Demane disculpes. 
Efectivament  estàvem  parlant  de  la  línia  elèctrica  que  anava  a  donar 
subministrament a l’EDAR, al centre de transformació que alimenta l’EDAR. Es 
tracta d’una modificació per pagar una factura; es tracta d’una actuació irregular, 
amb un historial irregular, perquè en l’estiu de 2012 es va plantejar la necessitat de 
posar en servei les instal·lacions de les línies elèctriques que anaven subterràniament 
a donar servei al centre de transformació de la nostra depuradora, i això era una 
exigència que formulava Iberdrola a l’empresa que estava treballant en Canyades 1. 
Era  una  actuació  que  era  necessària  per  poder  resoldre  les  qüestions  de  línies 
elèctriques, sobretot de mitjana i baixa tensió, en Canyades 1, però era una exigència 
que s’havia de realitzar fora de l’àmbit de Canyades 1, que no havien de suportar els 
propietaris  de Canyades  1.  En realitat  era  una actuació que tenia  a  vore amb la 
Unitat d’Actuació de Canyades 10, una Unitat d’Actuació que es va reparcel·lar, el 
projecte de reparcel·lació és de 1999, que l’any 2002 es van realitzar les obres de 
Canyades 10, però concretament aqueixa línia, que anava a donar servei al centre de 
transformació de la  depuradora,  no s’havia posat  en servei fins a  l’any 2012. A 
conseqüència d’això es van haver de realitzar una série de treballs; ací al plenari ha 
vingut diverses vegades aquesta qüestió, perquè s’havia de donar una servitud de 
pas a través d’un domini públic, per poder accedir subterràniament fins al centre de 
transformació, i com ha dit adés el company de Projecte Oliva, ha hagut una despesa 
que  en certa  forma  s’hauria  pogut  estalviar,  perquè  aqueixa  línia  subterrània  de 
mitjana  tensió estava ja posada dins de les rases en l’any 2008, però no es van 
connectar en el centre de transformació de la depuradora; a conseqüència del pas del 
temps es van produir actes vandàlics,  corrosió de les línies, deteriorament de les 
línies, i a l’hora de resoldre aqueixa situació ha estat més difícil, més complicat, més 
car,  l’actuació.  Finalment,  després  de  passar  pel  plenari,  després  de  totes  les 
actuacions que es van dur a terme, en l’estiu de 2013 es van poder retirar, finalment, 
les torres de mitjana tensió que quedaven en Canyades 10, a l’entrada al costat de 
l’Àncora,  es  van  retirar  el  cables  que  passaven per  damunt  d’algunes  parcel·les 
privatives  i  en  concret  per  damunt  d’algunes  vivendes,  amb  tot  el  que  això 
comportava; es van poder retirar les casetes i els postes de la llum dels disseminats 
preexistents, tant de Canyades 1 com de Canyades 10, que hi havia en calçada, i 
finalment es va poder resoldre. La factura estava pendent des de fa temps; no era 
una  despesa  imputable  a  Canyades  1,  i  com que fa  poc  es  va  aprovar  l’última 
certificació de Canyades 1, aquesta factura ha vingut a banda perquè correspon a 
una actuació no imputable sobre el sector Canyades 1.”
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 Sra. Manea: “Respecte d’aquest punt el que he de dir és que no m’explique com els 
treballs  s’han fet  en 2013, es sabia de molt  abans,  de 2008, però no s’ha fet  la 
modificació pressupostària corresponent en l’any 2013, en 2014 tampoc, i arriba ara 
la factura d’aquest treball. Estem d’acord amb la modificació pressupostària, perquè 
per suposat s’havien de fer les coses bé. Si no s’han fet bé, com he preguntat en la 
Comissió d’Hisenda, ara s’han fet bé, algú ha vist que les instal·lacions estan bé, que 
tot és correcte, o ens trobarem amb la sorpresa? Nosaltres donarem suport a aquesta 
proposta.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo diré que en la Comissió on va passar, la d’Hisenda, em 
vaig abstindre i continuaré abstenint-me, i no perquè qui ha fet la feina no haja de 
cobrar; ha de cobrar; ha fet la feina i no té la culpa de la mala gestió del mateix 
ajuntament. Però jo pense que ací es queda tot en paraules buides; ara quasi 60.000 
euros més; la culpa una instal·lació que estava feta en el seu moment, perquè no es 
va donar d’alta quan s’havia de donar, la bona qüestió que ha anat deteriorant-se, els 
actes de vandalisme, etc. la bona qüestió és que ara hem de pagar quasi deu milions 
de  les  antigues  pessetes  més.  I  no  passa  res.  Responsabilitat  zero;  ningú  té 
responsabilitats, ni per part de l’administració, ni en l’àmbit polític tampoc, i suma i 
continua; i la veritat que jo crec que ja hauria de ser hora que algú es preocupara, a  
qui correspon i té la competència, d’obrir algun que altre expedient i vore per què ha 
passat  això  i  a  qui  li  correspon  la  responsabilitat.  És  que  sempre  estem igual, 
reconeixem això, reconeixem allò altre, i suma i continua. I són molts diners que se 
n’han  anat  ja;  se’n  van  molts  diners  en  totes  aqueixes  errades,  i  algú  té  la 
responsabilitat que això haja sigut així, o que haja esdevingut en el temps i hàgem 
arribat a aquesta situació; pràcticament s’ha hagut de fer tot nou, pràcticament no, 
s’ha fet tot nou, i evidentment als veïns no els has d’imputar una despesa que no els 
correspon; ni  tampoc a Canyades  10,  perquè és extemporani,  ni  tampoc,  faltaria 
més, als de Canyades 1. Em sembla molt mal, però molt malament, que a aquesta 
altura, evidentment és una despesa que s’ha fet i que s’ha de pagar, però que no es  
busque els vertaders responsables d’una situació que a la fi ens costa un dineral, em 
sembla una grandíssima barbaritat, i per aqueix motiu m’abstindré.”

 Sr. Canet Llidó: “Per contestar a la Sra. Manea. Els treballs,  en principi,  s’han 
realitzat adequadament, a criteri dels tècnics; però sí que és cert que falta una part de 
la intervenció que és la que té a vore amb la superfície de la primera illa, entrant a 
mà dreta.  En superfície  també  s’han de fer  uns  treballs  que identifiquen per  on 
transcorren les línies subterrànies, per a diferenciar el traçat de cadascuna de les 
línies, allí fa una espècie de i grega irregular, i aqueix treball en superfície s’ha de 
realitzar perquè després, els treballs  de manteniment puguen identificar fàcilment 
per on transcorren les línies subterrànies. I en aqueixa illeta menuda no pot plantar-
se arbrat que genere arrels que puguen afectar les línies, etc. però es va considerar 
convenient unir aqueixa actuació de l’illa xicoteta amb la zona verda que està per 
desenvolupar, més gran, al costat.”
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables, (7 del Grup PP; 5 del Grup 
Socialista; 5 del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva); i 1 abstenció (1 del Grup 
Gent d’Oliva), ACORDA aprovar el dictamen 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. PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS S/02/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/02/2015

Vist l’expedient número S/02/2015 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit,  
finançats amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses especifiques i determinades que es pretenen cobrir amb 
aquest suplement de crèdit, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs, i  
que la baixa que es proposa no pertorba la prestació dels serveis, i s’ha motivat en la Memòria  
de data 22 d’abril de març de 2015, la necessitat, en la qual es fa constar que: “Sent intenció 
d’este govern, a pesar del caràcter No vinculant d’aquesta consulta, que l’Ajuntament d’Oliva 
actue de conformitat amb el que estableix aquest informe del Consell Jurídic Consultiu, per  
tractar-se de l’òrgan consultiu superior de la Comunitat Valenciana, el passat 17 d’abril es va 
aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2015 on es 
contempla una aplicació pressupostària a què s’imputen les obres d’Aigua blanca IV amb una 
consignació inicial d’1,000.000 €. No obstant això, tal com ja es va advertir en la Memòria  
econòmica i, a pesar que aquesta aplicació ja compta amb una dotació de 426.000 € finançats  
amb préstec, és previsible que la quantitat a assumir per l’ajuntament a la vista d’aquest informe 
siga  superior  a  la  consignació  final  de  l’aplicació,  motiu  pel  qual  es  proposa  tramitar  una 
modificació  pressupostària  per  a  suplementar  la  partida  amb  baixa  d’altres  aplicacions 
finançades  amb  préstecs  d’exercicis  anteriors,  de  manera  que  tot  el  finançament  d’aquesta 
aplicació  procedesca  de  recursos  afectats,  el  que  permetrà  la  seua  incorporació  a  exercicis 
posteriors en el cas que les obres es demoren. 

Considerant que la modificació que es proposa és un suplement de crèdit, que es regula en els 
article 177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’execució del pressupost, 
finançat amb baixa de diverses aplicacions pressupostàries per imports no compromesos, la qual 
cosa no pertorba els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 50 i 51 del RD 500/90.

La Comisió d’Hìsenda, 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),  Dª.  
Yolanda  Pastor  Bolo  (representant  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
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PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  S/02/2015  de  modificació  per 
suplement  de  crèdit  que  es  finançarà  amb  baixes  de  les  aplicacions  pressupostàries  que 
s’indiquen: 

SUPLEMENT CRÈDIT 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

45930.6090000 Aigua  Blanca  IV.-  INV 
NUEVA INF/B. NAT

0 1.039.285,16 438.037,91 1477323,07

TOTAL AUGMENTS 438.037,91

BAIXES
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA.
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

15100.6090000Urbanismo.-  Inv.  Bienes 
uso general

0
90.000,00

90.000,00 0

15320.6090000Vias Pbcas.-  Inv.  Nueva 
infraestructuras

0
14.056,02

14.056,02 0

15320.6230000Vias  Pbcas.-  Maq., 
instalac., utillaje

0
189.100,00

189.100,00 0

15324.6190000Vias  Pbcas.  (Cnos. 
Rurales).-  Inv.  Reposic. 
Infraestructuras 

0

26.985,04

26.985,04 0

23100.6220000A.Social.-  Edificios  y 
otras construcciones

0
4.555,00

4.555,00 0

32301.6220000Centros  Escolares.- 
Edificios  y  otras 
construcciones

0

15.049,01

8.000,00 7.049,01

33800.6250000Fiestas  Populares.- 
Mobiliario y enseres

0
3.000,00

3.000,00 0

43110.6190000Comercio Interior.- Otras 
Inv.  Reposic. 
Infraestructuras

0

14.518,35

14.518,35 0

94300.7500000Transferencias  a 
Administraciones 
Públicas

0

4.014,57

4.014,57 0

94300.7610000Transferencias  a 
Administraciones 
Públicas

0

1.538,92

1.538,92 0

92000.6230000Aministración  Gral.- 
Maq., instalac., utillaje

0
60.000,00

60.000,00 0

92000.6220000Administración  Gral.- 
Edificios  y  otras 
construcciones

0

22.270,00

22.270,01 0

 TOTAL DISMINUCIONS 438.037,91

SEGON.- Exposar al  públic l’expedient  en el  tauler  d’anuncis i  en el Butlletí  Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el BOP, tot  
posant  a  disposició  del  públic  la  documentació  corresponent,  durant  l’esmentat  termini  els 
interessats podran presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- En  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  el  termini,  es  considerarà  
definitivament aprovat l’acord provisional.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Explique  un  poc  i  després  obriré  el  primer  torn 
d’intervencions; en l’anterior sessió plenària,  i  en anterior reunió que vam tindre 
amb  els  propietaris  d’Aigua  Blanca  IV,  ja  vaig  manifestar  als  allí  presents  que 
adquiria  els  compromís,  el  més  aviat  possible  iniciaria  tots  els  tràmits  per  a 
consignar els diners oportuns i escaients per a poder tirar endavant la urbanització 
d’Aigua Blanca IV. El plenari de pressupostos ja va vindre la consignació, a través 
d’un préstec bancari, d’un milió d’euros, i ara ve la resta, és a dir el que fa falta ja  
per a tindre la consignació econòmica per a adjudicar les obres d’Aigua Blanca IV. 
Done per complit el meu compromís davant els propietaris. També vaig adquirir un 
segon compromís, davant els propietaris, que era que el més aviat possible tindrien 
el projecte urbanístic per a finalitzar les obres ja definitivament. Hui mateix se’ls ha 
donat  un  disc  compacte  on  està  incorporat  el  projecte  urbanístic.  Em  vaig 
comprometre i he complit. Per tant, a partir d’ara s’han d’iniciar els procediments i 
els tràmits administratius d’exposició al públic, termini d’al·legacions, resoldre les 
al·legacions, i adjudicar; amb els diners i amb el projecte, i amb el procediment el 
que esperem, jo coma alcaldessa en funcions o accidental, he donat compliment al 
que  em vaig  comprometre  i  per  suposat  el  que  espere  és  que l’adjudicació  i  la 
finalització  de  les  obres  es  facen  el  més  aviat  possible,  perquè  crec  que 
l’administració ha de ser suficientment eficient, almenys, per donar solució d’una 
vegada per totes a la urbanització d’Aigua Blanca IV.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ens alegra que a la fi tots hagen pujat al carro que ja feia 
temps que alguns dels qui estem ací estàvem demanant, la solució i una solució en 
aquestes condicions. El trist de tot això és que a la fi ens costarà molt més que si 
l’hagueren feta nova la urbanització des del primer moment, si s’haguera fet bé. I 
estem parlant 1.864.000 euros que a la fi, diners que haurem de traure de les arques 
municipals, d’una forma o altra, via PMS i altres, via préstec, però que a la fi, com 
dic, vindran a reparar una urbanització que mai hauria d’haver arribat a la situació 
que ha arribat. Ja no cal parlar de la reparació dels danys morals i econòmics que 
han  patit  els  propietaris  d’Aigua  Blanca  IV  durant  tot  aquest  temps  que  això 
evidentment  no està  quantificat  amb diners  i  estic  segur  que  moltes  coses,  o  la 
majoria d’aquestes coses, amb diners no es paguen. Però bé, tornem al mateix. Error 
de la mala gestió a al fi hem hagut d’arribar a fer una despesa importantíssima, que 
vulguem  que  no,  en  la  situació  que  està  hui  en  dia  l’economia,  no  només  de 
l’ajuntament d’Oliva, la veritat és que estem privant de poder fer moltes més coses 
per poder reparar una mala gestió urbanística; que a la fi, com he dit, amb tot i això 
ens alegrem que a la fi es veja la llum del túnel; així ho hem demanat des de fa molt  
de  temps,  però  això  no  vol  dir  que  hàgem  de  lamentar  una  vegada  més  que 
l’ajuntament  haja,  per  culpa  d’una  mala  gestió  urbanística,  responsable  de  la 
mateixa,  perquè és  responsabilitat  directa,  que a  la  fi  els  veïns  s’hagen de vore 
privats per una part d’uns diners que podrien estar invertits en altres qüestions, en 
altres infrastructures i en altre tipus de servei, que a la fi així no podrà ser. Repetesc, 
tot i això, m’alegre, perquè d’una forma directa es veu ja la llum al final del túnel;  
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però això no lleva que la responsabilitat de qui ha portat la gestió urbanística en el 
seu moment no s’ha exigit absolutament res, cap responsabilitat, i a la fi, una vegada 
més amb els diners de tots haurem de tapar els errors dels altres.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo  un  poc  continuant  l’argumentació  del  company  de 
corporació,  he  de  dir-li  que  si  recorden  els  plenaris  on  algú  ens  acusava  i  ens 
denunciava i ens deia que si podíem caure en prevaricació i en altres coses més 
grosses, si posàvem diners d’Aigua Blanca damunt la mesa; no sé si se’n recorda 
vosté, però nosaltres sí. Nosaltres seguíem en aquell moment una línia, la continuem 
igual; agraïm i ens felicitem que l’alcaldessa en funcions i el grup que representa, 
s’haja sumat a entendre definitivament que l’única solució d’aquest tema és acabar-
ho i deixar que els propietaris passen el calvari que han estat passant. El que li torne 
a  repetir  el  mateix  de  l’últim plenari;  el  seu compromís,  no.  El  seu compromís 
hauria d’haver sigut la bona gestió; aqueix era el seu compromís, no el compromís 
de dir que jo vaig prometre als propietaris que posaria els diners. Crec que ací hi ha 
vint-i-un regidors, o vint perquè no tenim el Sr. alcalde per temes de malaltia, però 
el compromís el vam adquirir part de la corporació, ja fa molt de temps, i hui el 
recolzem tota  la  corporació;  almenys  aquest  grup municipal  que es  diu Projecte 
Oliva. Aqueix és el compromís. Vosté hauria de tindre el compromís de gestionar-
ho bé, que ens ha costat el doble del que val i el patiment dels propietaris.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Nosaltres,  per  suposat,  votarem  a  favor  de  la  modificació 
pressupostària. Per un costat ens alegrem que la modificació pressupostària es porte 
a terme, perquè se suma a les que s’han fet amb anterioritat, al milió d’euros que es 
va  aprovar  juntament  amb  els  pressupost,  fa  pocs  dies,  el  dia  17  si  no  recorde 
malament, que ve a sumar-se als diners que s’havien consignat amb anterioritat, per 
valor de 426.000 euros, tant per a despeses imputables al vial C, en compliment de 
l’acord de 21 de juny de 2003, com també en compliment de l’acord de 28 d’abril de 
2011;  tots  aqueixos  diners,  que  són  distints  dels  225.000  euros  que  aporta 
l’ajuntament com a propietari del deu per cent de l’aprofitament del sector; aqueixos 
diners, 1.800.000 euros, a banda dels altres 200.000 euros, són per a assumir els 
compromisos que l’ajuntament té en Aigua Blanca IV; compromisos que provenen, 
un del projecte d’homologació, de finançament d’un vial estructural, denominat vial 
C, i l’altre d’assumir les obres mal fetes o mal dirigides en el sector Aigua Blanca 
IV. Acord que es va aprovar en la sessió plenària de 28 d’abril de 2011. Per un 
costat ens alegrem. No ens agraden algunes de les partides de les quals es lleven els 
diners per dotar de consignació aquestos 438.000 euros; però com entenem que és 
necessari, posem la voluntat per davant i ho fem. Aquest grup entén que sempre hem 
intentat posar per davant la voluntat per a resoldre el tema d’Aigua Blanca IV. Ho 
hem fet en la modificació pressupostària de 100.000 euros que ha comentat abans el 
portaveu de Projecte Oliva, en el qual, efectivament ens van llegir l’article 404 del 
Codi  Penal,  una  modificació  pressupostària  que  va  costar  molt,  molts  informes, 
moltes  dificultats,  però  a  la  fi,  si  no  els  haguérem posat  en  aquell  moment,  en 
novembre de 2011, ara els hauríem d’afegir; o siga ara en lloc de 438.000 euros 
hauríem de posar-ne 538.000, gràcies al fet que ja vam fer la modificació en el seu 
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dia, ara no cal posar-los. Per un costat ens alegrem, però per un altre entenem que 
falta prou informació al voltant de la modificació que ara fem. És cert que ahir es va 
repartir en format digital, disc compacte, el nou projecte, o el que es pretén que siga 
el nou projecte modificat, o el projecte de les obres de finalització del sector Aigua 
Blanca IV; però aqueix projecte,  a  banda que no hem tingut  temps  material  per 
poder-lo estudiar, a banda que no està informat pels tècnics municipals, ni ha passat 
per cap Comissió Informativa d’Urbanisme, a banda d’això aqueix projecte recull el 
pressupost  per  sa  una  futura  licitació  de  les  obres;  però  no  entra  a  valorar  les 
despeses a qui són imputables, si són a l’ajuntament, si són als propietaris, si són en 
virtut del vial C, si són en virtut de reparacions que cal fer en compliment de l’acord 
de  28  d’abril;  i  jo  crec  que  tots  els  grups  municipals,  d’alguna  forma,  el  que 
voldríem vore és justament això, i no només els grups municipals, jo crec que els 
principals interessats, que són els propietaris, voldrien saber justament això, que és 
el més important en definitiva. I aqueixa falta d’informació, hem de reconèixer i 
hem de tirar en cara que no està present en aquesta votació. A pesar d’això tot els 
grups  municipals  posem la  voluntat  i  sense tindre  la  informació  tirem endavant. 
Anem a votar la modificació pressupostària, perquè entenem que és un bé necessari 
per a acabar la urbanització. Posem la voluntat i la responsabilitat per damunt dels 
defectes, però els defectes estan ahí, i  ho diem; sense ànim tampoc de tensionar, 
però ho diem. I per què ve això? Perquè en dos ocasions ens hem sentit, els grups 
polítics, un tant enganyats. En el pressupost de 2011, juntament amb el pressupost 
d’aquell exercici,  va haver una quantitat de 200.000 euros que anava destinada a 
Aigua Blanca IV; tots els membres que estaven presents en aquest fòrum pensaven 
que aqueixos diners eren com aquestos, per a esmenar els problemes que hi havia en 
la urbanització; però realment, aqueixos diners, en el cas que s’haguera produït la 
venda d’una parcel·la, que en el cas que el PMS, perquè ho era, puguera destinar-se 
a Aigua Blanca IV, anaven per a finançar el deu per cent de l’aprofitament del sector 
que li corresponia a l’ajuntament com a propietari. Hi ha moltes intervencions en 
l’acta d’aquell dia, en què els distints portaveus estan parlant que aqueixos 200.000 
euros eren per a les reparacions del sector, i no es va clarificar en cap moment. Ara 
tampoc  voldríem,  d’ací  uns  mesos,  sentir-nos  enganyats,  ni  nosaltres,  ni  els 
propietaris, en el sentit que les modificacions pressupostàries que fem tampoc són 
per al que ens pensàvem que estàvem fent-la. I per això demanem, des d’aquest 
grup, major informació al voltant això.”

 Sra. Manea: “Respecte a aquest punt el que vull comentar és el que hem dit també 
en la Comissió d’Hisenda, en la mateixa línia que el Sr. Canet, fa falta determinar 
què val el vial C, què valen els danys en la urbanització, i per acabar-la; perquè 
estem votant;  estem d’acord  per  fer  la  dotació;  però  no  sabem quant  és,  quina 
quantia és. I s’ha de saber. No podem anar prometent coses si no sabem exactament 
on estem.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Vaig a intentar contestar un poc. Aquest grup, en tots 
els  plenaris,  sempre  hem mantingut  la  mateixa  postura,  l’ajuntament  s’ha de fer 
càrrec del vial C, perquè hi ha un acord que ho deia així; l’ajuntament es farà càrrec 
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de  les  reparacions  i  del  deteriorament  de  les  obres,  sempre  aquest  grup  ho  ha 
manifestat.  No  ha  canviat  el  seu  posicionament.  Sempre  hem dit  que  allò  mal 
executat no ho han de pagar els propietaris, i el deteriorament de les obres tampoc 
l’han de pagar els propietaris. Sempre el Grup Socialista ha dit, el que queda per 
executar ho paga qui li correspon, qui li correspon; però sempre, les reparacions, i 
allò mal  executat,  sempre ha dit  el Grup Socialista que no ho han d’assumir els 
propietaris. Ara bé, farà un any, quan es va proposar fer la modificació de crèdits de 
600.000  euros,  l’interventor  en  aquell  moment  ens  va  dir  que  ens  posaria  una 
objecció de legalitat molt significatiu. Vam consultar amb Las Carmenes, que és un 
equip urbanístic d’advocades, que les han contractades el Partit Popular quan estava 
en el govern, com Bloc-Compromís quan estava en el govern, com nosaltres quan 
estem en el govern, per vore exactament les conseqüències que podíem tindre, via 
penal,  per  als  regidors;  i  ens  van  dir  que  no  se’ns  ocorreguera  iniciar  aqueixa 
modificació de crèdits, amb aqueixa objecció de legalitat; i va ser el Grup Socialista, 
a través del seu alcalde,  qui va decidir  fer  una consulta al  Consell  Jurídic de la 
Comunitat Valenciana per a salvar els il·legalitats que es pogueren produir, i salvar-
nos a tots els regidors que alcem la mà. Per prudència i per responsabilitat ho va fer. 
El Consell Jurídic va dir que sí, que endavant, que salvàvem la legalitat amb aqueix 
informe;  perquè  ara,  tant  el  pressupost  municipal  d’un  milió  d’euros  no  hauria 
vingut amb els informes favorables com ha vingut, hauria vingut amb una objecció 
de legalitat d’un milió d’euros; i ara ací tampoc hi ha objecció de legalitat.  S’ha 
salvat totes les objeccions, les possibles objeccions, gràcies a la consulta, que això 
ho va decidir i ho va votar el Grup Socialista Municipal i es va fer al Consell Jurídic 
de la Comunitat Valenciana; només perquè els regidors que alcem la mà tinguem 
garanties i no anar-nos-en, per via penal, a cap lloc. S’ha aconseguit? S’han fet les 
coses  bé?  Estem treballant  per  on toca?  Tenim el  projecte?  Per  què  s’ha  fet  la 
modificació  en  aquest  moment?  Jo  ho  entenc.  Es  va  donar  i  es  va  registrar  el 
projecte ahir, el tenen des d’ahir, jo entenc que no dóna temps a mirar-ho, però jo 
crec que és molt  important,  i  és un acte  de responsabilitat  d’aquestos regidors i 
d’aquesta corporació,  fer la modificació de crèdit  abans que hi haja un canvi de 
corporació; per què? Perquè tots sabem el que significa un canvi de legislatura, un 
canvi de corporació, i el que tarden a constituir-se. Si ja tenim els diners, i podem 
anar  avançant  feina,  el  que  no  anem a  esperar-nos  és  que  hi  haja  un  canvi  de 
corporació,  vinga  el  nou  alcalde  o  la  nova  alcaldessa,  sega  ací,  repartesca  les 
delegacions, i ací estem tardant tres mesos; tres mesos per a iniciar l’adjudicació del 
projecte;  i jo crec que ja està bé.  Anem a tirar-ho endavant.  Sé que no tenen la  
quantificació  exacta,  la  setmana  que  ve  els  tècnics  municipals  seuran  amb  la 
interventora, i miraran número per número per saber la quantitat exacta. Però és per 
un acte de responsabilitat. Per deixar els diners posats, deixar el projecte presentat i 
iniciar tota la tramitació; i que el canvi de corporació no afecte, o afecte el mínim el 
procediment d’adjudicació de la finalització de les obres. I ja està. I no hi ha res 
més,  i no s’amaga res, i  la voluntat  no és una altra,  i  nosaltres sempre ens hem 
mantingut  en el  mateix;  el  que està mal  fet,  no han de pagar-ho els  propietaris.  
Sempre ho hem dit. Hem salvat la legalitat, per tant jo crec que tots hem d’estar 
satisfets en aqueix punt. Jo estic d’acord; és a dir, a ningú li agrada; aqueixos diners 
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ens hauria agradat destinar-los a altres coses, però les coses s’han donat com s’han 
donat;  quan arribe  el  moment  de demanar  les  responsabilitats,  que demanen  les 
responsabilitats i que s’incie l’expedient de responsabilitat; però primer acabem les 
obres. I quan estiga acabat, demanem responsabilitats.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que a la fi no pretendrà que a sobre li donem les 
gràcies; dic jo; és que a la fi no sé si li hem de donar les gràcies damunt de tot, 
després de tants anys. Mire vosté, nosaltres ja fa temps que sabíem i teníem clar el 
que volíem. Independentment del Consell Jurídic Consultiu, nosaltres sabíem que 
era de responsabilitat intentar accelerar al màxim la finalització d’aquestes obres, 
encara que de vegades poguérem estar un poc arriscant la nostra votació, la nostra 
postura com a regidor, jurídicament parlant; però evidentment, davant d’una situació 
tan injusta, de vegades, per responsabilitat, s’han de prendre decisions valentes; i en 
aquell moment nosaltres teníem clar el que preteníem, i no era res més que accelerar 
al màxim la finalització,  i no perdre sis mesos més en tot  el  procés fins que va 
arribar l’informe; evidentment que això dóna més garantia jurídica, però en el seu 
moment això no llevava que els regidors que estàvem disposats a votar a favor que 
s’acabara,  que  s’aportara  aquesta  quantitat  econòmica,  teníem  clar  que  el  que 
preteníem era precisament això. Altres no ho tenien clar, ni ho pretenien. I durant 
tots els anys que hem arrossegat aquesta situació, jo no cal que tirem mà de les actes 
de  plenaris,  però  jo  crec  que  la  situació  ha  anat  allargant-se  més  del  necessari, 
perquè moltes vegades la voluntat política no ha estat on havia d’estar, al costat dels 
propietaris. I ara no em vinga vosté; m’alegra molt, de veritat, que hàgem arribat a 
aquesta situació; la situació de tants anys no, la situació d’estar tots junts ara per 
poder aportar,  modificar,  i  aportar la quantitat  econòmica perquè s’acabe el  més 
prompte  possible.  Però  al  mateix  temps,  escolte,  que  han  passat  molts  anys  de 
penúria i de calvari; nosaltres reivindicant sempre el mateix, almenys qui li parla; 
qui tenia les culpes i qui no, qui tenia la culpa d’aqueixa malíssima gestió, i qui no 
havia de pagar ni un duro. Per suposat que sempre defensaré que els propietaris no 
paguen  ni  un  euro  més  del  que  han  pagat,  perquè  considere  que  si  les  coses 
s’hagueren fet com cal i s’haguera acabat quan calia la urbanització, no tindríem per 
què haver tret ni un duro més de la butxaca perquè ja havien pagat per avançat tot el 
que valia d’urbanitzar aqueixa zona. Per tant no em vinga vosté ara com si vosté 
fóra la salvadora de la pàtria en aquest sentit. Jo crec que efectivament l’única cosa 
que ens podem felicitar és que hui tots estem d’acord, però no traguem encara pit, 
per l’amor de Déu; no pretendrà que li donem les gràcies a la fi; jo crec que no. Jo 
crec que cadascú en la mesura que li correspon, i en la responsabilitat; durant aquest 
temps  he  estat  reclamant  perquè  veia  una  situació  totalment  injusta,  i  hui  ens 
alegrem que hàgem arribat al que hem arribat; però això no lleva tot el que s’ha fet 
mal durant aquest temps, que ha sigut molt; i per suposat aquest que li parla no té la 
responsabilitat; vostés sí que la tenen.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Dues  coses  simplement.  Jo  entenc  que  vosté  estiga  molt 
preocupada, i que vulga demanar un informe al Consell Jurídic Consultiu;  el seu 
grup; vosté. Nosaltres consideràvem que no era necessari, perquè teníem clar que 
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era un tema de responsabilitat; per tant, no es preocupe tant dels regidors d’altres 
grups  polítics;  nosaltres  sabem  guardar-nos  les  esquenes  i  sabem  prendre  les 
decisions que considerem oportú, i en què les argumentem; per tant, els dubtes que 
tinga vosté no les trasllade com a salvadora de la resta de la corporació; cada regidor 
té la seua responsabilitat i ja som majorets per a prendre decisions. Aqueix és un 
tema. Agrair-li-ho, però no cal que es preocupe per nosaltres; no ens fa falta. I en 
segon lloc no repetiré el que ja ha dit el company de corporació; em felicite que 
almenys  s’haja  pres  la  decisió de tirar  endavant  i  posar  els  diners;  però no sóc 
optimista; els diners no són prou, s’ha de fer la feina. Ara vénen eleccions, canvi de 
corporació; no es tracta només de posar els diners; la feina del plec de condicions, 
de la contractació, jo estic segur que s’hauria pogut fer abans; però seguríssim; no 
s’ha fet perquè no s’ha fet la feina. Espere que la nova corporació, siga l’alcalde que 
siga, o siga l’alcaldessa que siga, o siga el grup municipal que mane, que no es 
conforme només a dir jo ja he posat els diners i he fet la meua promesa. No, s’ha de 
treballar i acabar-ho. Perquè està molt bé parlar, però a la fi ens ha demostrat el 
temps que tota aquesta prolongació ha sigut per una falta de voluntat i per no saber 
treballar; ho dic així; ja no és no voler, és que no saben treballar en el sentit d’estibar 
aqueixa urbanització. Ni pot ser que estiga nugada i empastrada tant de temps i que 
l’equip de govern no siga capaç de tirar-la endavant.  El poble jo crec que no es 
mereix això, per tant no vull ser tan optimista; espere que siga així i que es puga 
treballar i tirar-la endavant.”

 Sr. Canet Llidó: “Crec que tots coincidim que a pesar que hi ha qüestions que no 
ens  agraden  en  la  modificació,  tots  posem  la  voluntat  per  davant  per  dur-la 
endavant; nosaltres també. Jo simplement volia puntualitzat dues coses. Crec que les 
postures de cada grup municipal estan bé, i són respectables, la del Grup Municipal 
Socialista i la de tots, la de qualsevol altre grup municipal. Però les postures o les 
voluntats  de  cada  grup  municipal  han  d’adquirir  forma  a  través  d’actes 
administratius, en principi via moció, via acord plenaris, via propostes; i jo entenc 
que per donar cobertura a una modificació pressupostària,  i més una modificació 
pressupostària de l’entitat que estem fent, més enllà de les postures de cadascú, si es 
posen  diners  públics,  diners  municipals  per  a  finançar  una  actuació  en  una 
urbanització,  haurà  de  ser  perquè  alguna  cobertura  administrativa  té  aqueixa 
modificació. Jo entenc que cobertura administrativa n’hi ha dos; una que emana de 
l’acord plenari de 21 de juny de 2002, en el qual la corporació, el plenari assumeix i 
adopta  el  compromís  de  finançar  el  vial  estructural  vial  C,  una  cobertura 
administrativa; i l’altra que jo recorde és la de 28 d’abril de 2011, que diu el que diu; 
les  postures  de  cada  grup  municipal  no  donen  cobertura  a  les  modificacions 
pressupostàries,  entenc  jo.  Tenim  dos  actes  administratius  que  són  dos  acords 
plenaris, un de juny de 2002 i l’altre d’abril de 2011; i en base a aqueixa cobertura 
serà amb què estem fent la modificació pressupostària actual, i les que hem fet. En 
base a aqueixes dos; no en base a postures de cada grup municipal. Això el primer. I 
en  segon  lloc,  referent  al  que  comentava  abans  el  Sr.  Peiró,  la  tramitació  de 
l’expedient haurà de continuar en el moment que signem el conveni d’instal·lacions 
elèctriques amb Iberdrola; a partir d’ahí podrem informar el document que tinguem, 
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donar-li tràmit d’audiència, exposició pública, i aprovar o no el document perquè 
siga el document vàlid per procedir a una licitació i adjudicació de les obres.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “La  veritat  és  que  porte  temps  escoltant  com  tots  els 
portaveus  han  parlat  generalitzant,  inclús  incloent  la  decisió,  o  una  decisió  ja 
prevista d’aquest grup. Vull dir-los que de veritat escoltant-los pense que somnie, 
perquè  els  grups  majoritaris  d’aquesta  corporació  han  tingut  representació,  han 
tingut un alcalde assegut ahí. I parlen vostés de tots, tots. A mi m’hauria agradat que 
des del principi, que jo vaig seure ahí, aqueixa paraula s’haguera repetit. I era que 
cadascun de vostés anaven pel seu grup per aconseguir el que van aconseguir. Per 
ant, jo m’alegre que a la fi hàgem arribat a finalitzar aquesta legislatura i vostés 
s’hagen adonat que almenys s’havia de donar una solució; solució que s’ha perdut, 
perquè s’hauria pogut donar al llarg d’aquesta legislatura; i així no han volgut en cap 
moment. Jo recorde l’esperit, i no l’oblidaré mai. Jo recorde un alcalde assegut ahí, 
de Bloc-Compromís; recorde un alcalde socialista; i recorde quan estava asseguda jo 
ahí, i vostés no donaven el més mínim recolzament. Nosaltres sí que el donem. Ho 
tenim clar; ho tenim clar des del començament; i com que el que tenim clar és el que 
vam fer i vam decidir, vostés els va vindre super bé per fer una moció de censura, 
això és el que ha fet que aquesta urbanització,  i moltes altres coses, continuaren 
enquistades al llarg d’una llarga legislatura més.  I vull  anar més enllà;  perquè si 
aquesta portaveu continua de regidora, o d’alguna cosa més, en la legislatura vinent 
després de les  eleccions,  puc dir-los que encetarà  responsabilitats;  ja està  bé,  el 
ciutadà  no  viu  només  de  perdó,  viu  també  de  solucions;  per  tant  encetarà 
responsabilitats, en aquest tema i en molts altres. Per tant els qui han reconegut ja 
moltes coses, que es preparen.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per finalitzar aquest punt, només faré una matisació al 
Sr. Canet. Les modificacions de crèdit no se sustenten per mocions, i no se sustenten 
per voluntats; això se sustenta per informes que fiscalitza la Sra. interventora, no per 
acords, ni per mocions. Ho fiscalitza la Sra. interventora. La gran diferència que hi 
ha; justament fa poc, fa uns mesos, eixia una denúncia que feia un interventor, no 
recorde de quin ajuntament,  pública,  dels  problemes que està tenint  l’interventor 
perquè els  polítics  se’l  boten a la  torera,  i  acaben decidint  i  prenent  decisions  i 
acords econòmics sense tindre en compte la fiscalització i els informes que fan els 
interventors, que són habilitats nacionals, i ho fan perquè són diners públics, i el que 
intenten és fiscalitzar per saber si l’ús que s’està fent dels diners públics és correcte 
o no és correcte. Per tant, una modificació de crèdit no se sustenta d’una moció, se 
sustenta  d’un  informe  dels  senyors  i  senyores  interventores,  que  són  habilitats 
nacionals. Possiblement a vostés els faça igual que l’informe de la Sra. interventora, 
o dels interventors en general, siguen negatius perquè pensen que poden estar per 
sobre dels informes dels interventors. Jo sí que li done importància, i jo sí que li 
done pes, perquè jo per prendre una decisió sí que tinc en compte la fiscalització de 
la Sra. interventora o del Sr. interventor,  perquè són els qui custodien els diners 
públics. És cert que decideix el polític, però jo crec que si els informes vénen avalats 
positivament  pels interventors,  estiguem tranquils;  però si els informes no vénen 
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avalats pels interventors, possiblement podem tremolar un poc; si s’ha fet bé, i ara 
són  positius,  estiguem tranquils.  Però  jo  crec  que  hem de  tindre  clar  això.  Les 
modificacions de crèdit i quan adquirim compromisos econòmics, ho fiscalitzen els 
habilitats nacionals, que són els qui custodien els diners públics. Feta la matisació 
passem a votació. Pot efectuar la consulta, de totes formes, ja li dic, en qüestions 
econòmiques les consultes les hauríem d’haver fet en la Comissió d’Hisenda; perquè 
els habilitats  nacionals i  sobretot els  interventors,  els agrada contestar per escrit; 
però per suposat que la pot plantejar.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Entenc  que  les  qüestions  s’han  de  plantejar  en  la  Comissió 
d’Hisenda,  però és que aquesta  ha sorgit  ara,  ací.  vosté  està  dient  que hi  ha un 
informe favorable. Jo entenc que l’informe és desfavorable perquè ratifica l’informe 
que va fer la Sra. interventora amb data 5 de setembre. Es ratifica ara i la vegada 
anterior. Per tant, jo entenc que l’informe continua sent desfavorable. Entenc. Potser 
estic equivocat, i per això volia un aclariment.”

 Sra.  interventora: “L’informe  no  és  desfavorable  i  no  es  posa  l’objecció  a  la 
modificació.  Sí que es fa constar en l’informe que el  meu criteri  el  mantinc.  Jo 
entenc que les despeses de les urbanitzacions han de ser assumides pels propietaris; 
el mantinc. Però si hi ha un informe de l’òrgan consultiu, que és l’òrgan consultiu 
superior  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  avala  que  l’ajuntament  assumesca 
determinades despeses, les concreta, aquesta, l’altra i l’altra, en el meu informe es fa 
constar que no m’opose i per tant no pose objecció, a pesar que entenc que el meu 
criteri  el  mantinc.  Aqueix  informe no m’ha  fet  canviar  el  criteri;  però  d’alguna 
forma, no pose una objecció a la modificació, tot i que discrepe.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Feta la consulta passem a la votació.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables, (6 del Grup PP; 5 del Grup 
Socialista; 5 del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), 
i  1 abstenció (Sra.Cotaina Verdú 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  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  PROPOSTA 
D’APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS 
REX 02/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 02/2015

El dia 30 de març de 2015 es va proposar l’inici de l’expedient REX 02/2015 per a procedir a  
l’aprovació de la factura núm. 10 de Construcciones Just SA, per import de 56.510,78 € de les  
obres de finalització Iberdrola de la UA Canyades 10.

Vista la necessitat de procedir el més aviat possible a la seua aprovació i pagament.

Vist que s’està tramitant la modificació pressupostària S/01/2015 per a suplementar l’aplicació 
amb  38.614,70€  l’aplicació  pressupostària  45926  6090000  “UA  Canyades  10.-  INV.  Nova 
infraestructures i béns naturals” per tal de dotar-la del crèdit adequat i suficient per fer front a  
aquesta factura.

Vist l’informe de la interventora Municipal de data 30 de març del 2015, en relació amb aquest  
expedient REX 02/2015 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 500/90,  
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a què es refereix l’art. 60.2 del 
mateix  Reial  Decret,  atribuint  la  seua competència al  Ple de l’entitat,  per  al  reconeixement  
extrajudicial de crèdits sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant que en aquest informe es fa constar que “aquesta despesa s’aplicarà a l’aplicació  
pressupostària 45926 6090000 “UA Canyades 10.- INV. Nova infraestructures i béns naturals” 
que actualment té un crèdit  disponible de 17.896,08 €, si  bé s’està tramitant  la modificació  
pressupostària S/01/2015 per a suplementar l’aplicació en 38.614,70€ per a dotar-la del crèdit 
adequat  i  suficient  per  a  fer  front  a  la  despesa.  Aquesta  modificació  requereix  la  mateixa  
tramitació  que  l’aprovació  del  pressupost  municipal,  per  la  qual  cosa  l’aprovació  del  REX 
2/2015 pel Ple de la corporació quedarà condicionada, en tot cas, a l’entrada en vigor de les 
modificació pressupostària S/01/2015.

Per tant, una vegada entre en vigor la modificació S/01/2015 s’entendrà aprovat el Rex 2/2015 i  
podrà procedir-se a la seua aplicació al pressupost municipal”.

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

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 02/2015 per un import total de 56.510,78 
€, corresponent a la factura núm. 10 de Construccions Just SA, corresponent a les obres de  
finalització  d’Iberdrola  de  la  UA  Canyades  10,  condicionat  a  l’entrada  en  vigor  de  la  
modificació pressupostària S/01/2015. 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció.”

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Òbviament, per coherència amb el que ja he manifestat en 
el punt anterior, m’he d’abstindre, per la mateixa qüestió que ja he manifestat.”
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 Sra. Manea: “Aquest grup municipal votarà sí a aquest REX, amb una matisació, 
que es porte a cap cadascuna de les actuacions previstes en el pressupost.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, no es boten l’ordre, Sr. Peiró. Perquè l’ordre 
d’intervencions, en el Reglament Orgànic estan fixats de menor a major. Per tant 
evident  botar-se l’ordre de les  intervencions.  Obriré un segon torn perquè el  Sr. 
Peiró puga; no? Doncs passem a votació” 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables, ( 6 del Grup PP; 5 del 
Grup Socialista; 5 del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent 
d’Oliva),  i  1  abstenció  (Sra.  Cotaina  Verdú  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.

Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. Peiró Sanchis:  “Simplement dir que nosaltres votem a favor; ja he matisat en 
l’anterior punt quin és el nostre posicionament respecte a aquestes despeses que van 
apareixent, per aqueixa gestió que ha anat fent-se durant molt de temps i que va 
mermant cada vegada el funcionament de l’ajuntament.”

DESÉ.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  PROPOSTA 
D’APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS 
REX 03/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 03/2015

El dia 22 d’abril de 2015 es va proposar l’inici de l’expedient REX 03/2015 per a procedir a 
l’aprovació de determinades despeses que han tingut entrada en aquest ajuntament en l’exercici 
2015, i la despesa correspon a l’exercici anterior, per un import total de 1.856,39.-€, pels serveis

REX 
3/2015        
Nº REG CIF TERCERO  FRA PROV FUNC ECON IMPORTE CONCEPTO
F/2015/1097 E97947436 OLIVA NOTARIS, C.B. 01-14-003297 92000 2269900 71,64  HONORARIOS NOTARÍA PODER A PLEITOS PACO MARTÍNEZ.

F/2015/1744 B97846927 INGENIA SERVICIOS Y 
GESTION DE ENERGIA, S.L. 408000070 16500 2270000 1.784,75 OPTIMIZAC TARIFA, INVENTARIO, REVISIÓN, DETECC AHORROS 

ECNMCS Y CUANTIFICAC FRA ELÉCTRICA

     TOTAL 1.856,39  

Vist l’informe de la interventora Municipal de data 22 d’abril del 2015, en relació amb aquest 
expedient REX 03/2015 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 500/90,  
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a què es refereix l’art. 60.2 del 
mateix  Reial  Decret,  atribuint  la  seua competència al  Ple de l’entitat,  per  al  reconeixement  
extrajudicial de crèdits sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 19.III)”.
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Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquestes despeses amb càrrec al pressupost 
de  2015,  i  que  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer  front  a  aquestes  despeses  en  les 
corresponents  aplicacions  pressupostàries,  tot  incorporant-se  a  l’expedient  les  retencions  de 
crèdit  efectuades,  i  sense  perjudici  que  en  el  pressupost  que  està  pendent  d’aprovació  es 
consigne la quantitat necessària per a fer front a les despeses de l’exercici 2015 així com a les  
deseses l’aprovació de les quals es proposa.

La Comisió d’Hìsenda, 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),  Dª.  
Violeta Manea (representant del PP, 7 vots) i D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent  
d’Oliva, 1 vot) ), i l ‘abstenció de Dª. Yolanda Pastor Bolo (representant de Projecte Oliva, 2 
vots)es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial   REX  3/2015,  per  un  import  total  de 
1.856,39€, corresponents als serveis que es detallen

REX 
3/2015        
Nº REG CIF TERCERO  FRA PROV FUNC ECON IMPORTE CONCEPTO
F/2015/1097 E97947436 OLIVA NOTARIS, C.B. 01-14-003297 92000 2269900 71,64  HONORARIOS NOTARÍA PODER A PLEITOS PACO MARTÍNEZ.

F/2015/1744 B97846927 INGENIA SERVICIOS Y 
GESTION DE ENERGIA, S.L. 408000070 16500 2270000 1.784,75 OPTIMIZAC TARIFA, INVENTARIO, REVISIÓN, DETECC AHORROS 

ECNMCS Y CUANTIFICAC FRA ELÉCTRICA

     TOTAL 1.856,39  

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

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots favorables, (6 del Grup PP; 5  del 
Grup Socialista; 5 del Bloc-Compromís;  2 del Grup Projecte Oliva;  1 del Grup Gent 
d’Oliva),  i  1  abstenció  (Sra.  Cotaina  Verdú  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.

ONZÉ.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  PROPOSTA 
D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2014.
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“APROBACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014

Vist el Compte de Recaptació de 2014, que comprén l’informació relativa la gestió recaptatòria 
realitzada pel l’Ajuntament a l’exercici de 2013 del qual resulten els següents estats resumits:
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TOTAL REBUTS

Pendent a 1-1-14 Càrrecs Cobrament 
Total

%cob vol / 
pendent 
inicial

%cob exe / 
pend 

inicial
Baixes % Gestió Pendent a 31-

12-14

2010 i ant 653.197,39  75.522,58 1,84% 9,73% 47.002,74 18,76% 530.672,07

2011 432.605,34  47.610,39 0,90% 10,11% 22.862,94 16,29% 362.132,01

2012 600.290,47  141.560,83 9,37% 23,35% 30.217,29 39,71% 428.512,35

2013 887.523,12  306.842,96 6,79% 44,32% 32.807,48 56,58% 547.872,68

2014 12.002.449,02 10.857.564,61 86,05% 4,41% 216.471,28 85,91% 928.413,13

TOTAL 2.573.616,32 12.002.449,02 11.429.101,37  39,00% 349.361,73  2.797.602,24

REBUTS 2014

Pendent a 1-1-14 Càrrecs Cobrament 
Total

%cob vol / 
càrrecs

%cob exe / 
càrrecs Baixes % Gestió Pendent a 31-

12-14

IAE  305.787,49 291.012,81 94,15% 1,02% 1.482,41 95,65% 13.292,27

Fem  936.790,93 872.547,94 89,21% 3,94% 9.033,99 94,11% 55.209,00

IBI Car. Esp  351.483,28 351.483,28 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

IBI Rústica  433.650,01 382.069,15 83,67% 4,43% 12.290,47 90,94% 39.290,39

IBI Urbana  8.207.884,41 7.561.416,63 87,17% 0,04% 121.605,39 93,61% 524.862,39

Guals  235.176,20 224.279,40 90,68% 4,69% 4.353,51 97,22% 6.543,29

Guarderies  56.072,08 23.465,38 40,14% 1,70% 241,87 42,28% 32.364,83

Vehicles  1.459.420,21 1.140.070,17 74,58% 3,53% 67.463,64 82,74% 251.886,40

Mercat  13.974,51 9.009,95 64,47% 0,00% 0,00 64,47% 4.964,56

Quioscos  2.209,90 2.209,90 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00
TOTAL  12.002.449,02 10.857.564,61 86,05% 4,41% 216.471,28  928.413,13

TOTAL LIQUIDACIONS

Pendent a 1-
1-14 Càrrecs Cobrament 

Total
% 

voluntària
% 

executiva Baixes % Gestió Pendent a 31-
12-14

2010 i ant 926.498,36  49.577,26 0,85% 4,50% 130.478,25 19,43% 746.442,85

2011 305.210,34  26.990,53 0,20% 8,65% 65.533,25 30,31% 212.686,56

2012 617.439,83  128.119,86 1,87% 18,88% 42.305,56 27,60% 447.014,41

2013 624.030,90  225.794,87 12,40% 23,79% 195.944,09 67,58% 202.291,94

2014  1.464.561,08 886.558,28 53,53% 7,00% 36.119,59 63,00% 541.883,21

TOTAL 2.473.179,43 1.464.561,08 1.317.040,80  17,62% 470.380,74  2.150.318,97

LIQUIDACIONS 2014
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Pendent a 1-1-
14 Càrrecs Cobrament 

Total
% 

voluntària
% 

executiva Baixes % Gestió Pendent a 31-
12-14

IAE  39.203,58 38.161,58 97,34% 0,00% 0,00 97,34% 1.042,00

Fem  22.999,69 14.939,41 56,54% 8,42% 456,00 66,94% 7.604,28

IBI Rústica  8.674,26 6.029,38 64,04% 5,47% 18,15 69,72% 2.626,73

IBI Urbana  153.730,11 78.500,58 31,35% 19,71% 6.989,16 55,61% 68.240,37

Cementeri  631,35 631,35 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00
Concessions 
admtves  2.693,40 897,96 0,00% 33,34% 0,00 33,34% 1.795,44

Guals  1.195,14 374,32 31,32% 0,00% 0,00 31,32% 820,82

ICIO  100.564,54 76.383,22 67,83% 8,12% 0,00 75,95% 24.181,32

Vehicles  25.460,01 23.702,35 92,76% 0,34% 1.573,64 99,28% 184,02

IIVTNU  658.428,48 539.414,49 78,76% 3,17% 4.603,97 82,62% 114.410,02

Interessos  3,62 3,62 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00
Interessos 
demora  6.252,56 6.252,56 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00
Taxa Llicència 
Obertura  4.834,00 1.764,76 15,10% 21,41% 0,00 36,51% 3.069,24
Mercat  63.130,94 53.312,36 67,18% 17,26% 0,00 84,45% 9.818,58
Multes trànsit  216.250,00 17.712,33 0,00% 8,19% 6.490,00 11,19% 192.047,67
Multes 
Urbanístiques  89.775,56 15.717,12 13,37% 4,14% 15.780,18 35,08% 58.278,26
Multes i 
Sancions  21.374,15 2.076,90 2,81% 6,91% 0,00 9,72% 19.297,25
Altres Ingressos  8.125,89 3.610,84 4,92% 39,51% 0,00 44,44% 4.515,05
Sancions Gestió  39.767,12 6.048,30 12,42% 2,79% 208,49 15,73% 33.510,33
Taxa Oc. Via 
Pública  251,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 251,95
Taules i cadires  1.214,73 1.024,85 28,35% 56,02% 0,00 84,37% 189,88

TOTAL  1.464.561,08 886.558,28 53,53% 7,00% 36.119,59  541.883,21

Càrrecs Cobrament 
voluntària 

%cob 
vol / 

càrrecs

Baixes de 
l’exercici % Gestió Pendent a 31-

12-14

ICIO 363.119,86 156.350,77 43,06% 181.853,96 93,14% 24.915,13
Taxa Clavegueram 134.226,57 75.591,23 56,32% 477,09 56,67% 58.158,25
Taxa Serv Esportius 196.971,89 196.795,23 99,91% 176,66 100,00% 0,00
Taxa Cementeri 138.648,33 132.088,58 95,27% 1.167,20 96,11% 5.392,55
Taxa Lic. Urbanística 64.308,78 61.489,41 95,62% 2.032,30 98,78% 787,07
Taxa Lic. Ocupació 18.868,69 18.533,50 98,22% 83,24 98,66% 251,95
T. Ret.Vehicles 38.734,40 38.734,40 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Conc.proves selec 9.609,00 9.540,00 99,28% 69,00 100,00% 0,00
Taxa bodes 2.884,65 2.884,65 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Entrada museus 1.025,00 1.025,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Lic obertura estab 93.221,40 90.541,16 100,00% 0,00 97,12% 2.680,24
T. Lic. Taxi 30,05 30,05 100,00% 0,00 100,00% 0,00
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T. direcció obres mun 4.257,59 3.995,79 93,85% 261,80 100,00% 0,00
T. Serv. Urbanístics 4.105,00 4.085,00 99,51% 20,00 100,00% 0,00
T. Taules i Cadires 33.176,52 32.986,64 99,43% 0,00 99,43% 189,88
T. Ocup dom públic 244.044,47 244.044,47 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Ocup . Telefònica 40.468,44 40.468,44 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Mercat 17.513,61 12.546,05 71,64% 0,00 71,64% 4.967,56
T. Dom Públic Obres 6.944,79 6.944,79 100,00% 0,00 100,00% 0,00
T. Dom Públic/Venda 
ambulant. 224.691,27 212.284,32 94,48% 975,80 94,91% 11.431,15
PP Guarderia 107.669,87 74.706,85 69,39% 598,19 69,94% 32.364,83
PP Escola d’Estiu 4.929,00 4.909,00 99,59% 20,00 100,00% 0,00
PP Ludoteca 490,00 490,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00
PP Vda. Publicacions 68,19 68,19 100,00% 0,00 100,00% 0,00
PP Act. Culturals 5.360,00 5.360,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00
PP Act. Joventut 100,00 100,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00
Infracc Urbanístiques 257.154,00 97.857,48 38,05% 27.140,73 48,61% 132.155,79
Infracc Trànsit 387.534,26 187.362,02 48,35% 7.203,01 50,21% 192.969,23
Multes coercitives 23.819,89 1.073,43 4,51% 0,00 4,51% 22.746,46
Infracc Ordenances 12.255,10 7.449,10 60,78% 0,00 60,78% 4.806,00
Cànon Costes 11.411,42 10.628,83 93,14% 707,89 99,35% 74,70
Ing. Exe. Subsidiària 59.427,14 0,00 0,00% 0,00 0,00% 59.427,14

TOTAL 2.507.069,18 1.730.964,38 69,04% 222.786,87  553.317,93

Vist l’informe emés per la Tresorera Municipal.

Vist que el Compte és conforme i no conté errors o altres defectes que procedisca esmenar.

La Comisió d’Hìsenda, 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),  Dª.  
Yolanda  Pastor  Bolo  (representant  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 el Compte de Recaptació corresponent a la gestió recaptatòria realitzada per  
la empresa Gestión Tributaria Territorial a l’exercici de 2013, que pressenta el següent resum:

Pendent inicial 5.046.795,75

Càrrecs 2014 13.467.010,10

Ingressos 2014 12.746.142,17

Baixes 2014 819.742,47

Pendent 31-12-14 4.947.921,21

Segon.- Done’s trasllat del pressent acord als Serveis Econòmics.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 13 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 5 
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del  Bloc-Compromís;  2  del  Grup  Projecte  Oliva;  1  del  Grup  Gent  d’Oliva),  i  7 
abstencions (7 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.

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

DOTZÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DEL 
SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST REVISAT. PRIMER TRIMESTRE 2015.
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT NOU PLA D’AJUST REVISAT 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Mitjançant acord Plenari de data 17 de juny de 2014, aquest Ajuntament d’acord amb la seua 
situació econòmica,  va  sol·licitar  acollir-se  a  una reducció del  tipus  d’interés  en 140 punts 
bàsics,  que  es  referix  la  Resolució  de  13  de  maig  de  2014,  de  la  Secretaria  General  de 
Coordinació Autonòmica i Local, que publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per 
a  Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  de  2014,  per  la  qual  s’establix  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 i així mateix 
aprofitant  que  les  instruccions  del  Ministeri  permetien  confirmar  el  Pla  d’Ajust  existent  o  
elaborar un nou Pla d’Ajust que atenguera a la situació econòmica actual i les previsions de 
futur, va aprovar en eixa mateixa sessió Plenària, un nou Pla d’Ajust revisant l’anteriorment  
aprovat. 

El  Ministeri  d’Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretària  general  de  coordinació 
autonòmica i local, en data 14 de juliol de 2014 va emetre un informe favorable al nou Pla 
d’Ajust  revisat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  conseqüentment  a  modificar  les  condicions 
financeres de l’operació de préstec a llarg termini formalitzada en aplicació del Reial Decret  
Llei 4/2012, en els termes sol·licitats."

D’acord  amb l’article  10 del  Reial  Decret  Llei  7/2012,  de març,  amb caràcter  general,  les  
Entitats locals que concerten les operacions d’endeutament previstes en este Reial Decret Llei,  
hauran  de  presentar  trimestralment  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  un 
informe sobre l’execució dels plans d’ajust previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer. D’aquest informe es donarà trasllat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, mitjançant la plataforma telemàtica habilitada pel propi Ministeri.

Considerant  que,  de conformitat  amb aquest  article,  de l’informe de l’interventor es donarà  
compte al Ple de la Corporació Local.

PROPOSTA D’ACORD
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A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals de  
l’informe  d’Intervenció  de  seguiment  del  nou Pla  d’Ajust  revisat  corresponent  al  PRIMER 
trimestre de 2015, que s’adjunta a aquesta proposta.

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: informe Seguiment nou Pla d’Ajust revisat corresponent al PRIMER trimestre de l’exercici  
2015.

I. NORMATIVA APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes locals (d’ara en avant RDL 2/2004).
• RDL 500/1990,  de 20 d’abril,  pel  que es desenvolupa el  capítol  primer del  títol  sisé de la Llei  

39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 

entitats locals.
• Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions  d’informació  i  

procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors  
de les entitats locals.

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per a la finançament dels pagaments  
a proveïdors.

• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model  
per a la seua sol·licitud i el model de pla d’ajust, previstos en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

• Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

II. ANTECEDENTS DE FET
En compliment d’allò que s’ha regulat en l’article 7 del RD Llei 4/2012, es va emetre un informe en data 
26 de març del 2012 de la Intervenció Municipal relatiu al Pla d’Ajust de l’Ajuntament d’Oliva, per a una 
duració de 10 anys.
Mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el Pla d’Ajust  
elaborat per l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del RD Llei 4/2012, i  
era d’acord amb el model previst en l’Orde HAP/537/2012, de 9 de març, pel qual s’aprovava el model de 
certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d’ajust.
El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i  
Local,  amb data 30 d’abril  del  2012 va emetre un informe favorable al Pla d’Ajust de l’Ajuntament 
d’Oliva.
Mitjançant  un  acord  Plenari  de  data  17/06/2014,  este  Ajuntament  d’acord  amb  la  seua  situació 
econòmica, va sol·licitar acollir-se a una reducció del tipus d’interés en 140 punts bàsics, que es referix la  
Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General  de Coordinació Autonòmica i Local, que 
publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril del 2014,  
per  la  qual  s’establix  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 i així mateix aprofitant que les instruccions del Ministeri permetien confirmar el Pla d’ajust 
existent o elaborar un nou Pla d’Ajust que atenguera a la situació econòmica actual i les previsions de  
futur, va aprovar en eixa mateixa sessió Plenària, un nou Pla d’Ajust revisant l’anteriorment aprovat. 
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El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i  
Local,  en  data  14 de  juliol  del  2014 va  emetre  un informe favorable  al  nou Pla  d’Ajust  revisat  de 
l’Ajuntament d’Oliva, i conseqüentment a modificar les condicions financeres de l’operació de préstec a 
llarg termini formalitzada en aplicació del Reial Decret Llei 4/2012, en els termes sol·licitats.
Per la seua banda, l’article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de març, regula que;
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament previstes en este 
Reial Decret Llei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un 
informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei  
4/2012, de 24 de febrer.
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei  Reguladora de les Hisendes locals, s’haurà de presentar l’informe anterior amb periodicitat 
trimestral.
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació Local.
El dit informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del  
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  la  valoració  pels  òrgans  competents  d’este,  que 
informaran del resultat de la dita valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Així  mateix,  a  fi  de  garantir  el  reembossament  de  les  quantitats  derivades  de  les  operacions 
d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagen concertat podran ser sotmeses a actuacions de 
control  per  part  de  la  Intervenció  General  de  l’Administració  de  l’Estat.  La  Intervenció  General 
concretarà els controls a realitzar i el seu abast, en funció del risc que es derive del resultat de la valoració  
dels informes de seguiment.
Per a l’execució de les dites actuacions de control, la Intervenció General podrà demanar la col·laboració 
d’altres  òrgans  públics  i  d’empreses  privades  d’auditoria,  que  hauran  d’ajustar-se  a  les  normes  i 
instruccions  que determine  aquella.  El  finançament  necessari  per  a  això es  realitzarà  amb càrrec  als 
recursos "
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i  
Administracions  Públiques,  a  través  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  que  en  l’article  10, 
arreplega que;
"1. L’Administració que compte amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, durant la seua vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri abans del dia quinze de cada  
mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre en el 
cas de la corporació Local, informació sobre, almenys, els punts següents:
Avals  públics rebuts  i  operacions  o línies de crèdit  contractades  identificant  l’entitat,  total  del  crèdit 
disponible i el crèdit disposat.
Deute  comercial  contret  classificat  per  la  seua  antiguitat  i  el  seu  venciment.  Igualment,  s’inclourà  
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
2. En el cas que siga una Comunitat............
3. Les corporacions locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans 
del dia quinze de gener de cada any o abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, si es tracta  
de corporacions  locals  incloses  en l’àmbit  subjectiu  dels articles  111 i  135 del  text  refós  de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes locals, l’informe sobre l’execució del pla d’ajust, amb el contingut següent  
mínim:
Resum trimestral  de l’estat d’execució del pressupost.  Si es tracta de corporacions locals incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals també 
s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici, considerant l’execució trimestral  
acumulada.
Execució de les mesures d’ingressos i gastos previstes en el Pla i, si és el cas, de les mesures addicionals  
adoptades.
Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a eixe any i  
explicació, si és el cas, de les desviacions."
El  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  ha  alliberat  la  plataforma  de  captura  de  dades 
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relatives al "informe de seguiment del pla d’ajust aprovat i una altra informació addicional (article 10 
Orde HAP/2105/2012 d’1 d’octubre)".
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent:

III. INFORME
PRIMER.- De  conformitat  amb  allò  que  s’ha  regulat  en  l’article  10  del  Reial  Decret  Llei  7/2012,  
l’interventor municipal ha d’emetre un informe anual sobre l’execució del pla d’ajust. Del dit informe es 
donarà compte al Ple, i del contingut del mateix es traslladarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions  
Públiques, a través de la plataforma telemàtica que habilita el propi Ministeri.
El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en l’Ordre  
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. Per al cas de l’Ajuntament d’Oliva, per no ser una corporació local dels 
articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació ha de remetre’s de manera anual abans del quinze de gener  
de cada exercici i referida al precedent.
A pesar que l’informe - per al cas de l’Ajuntament d’Oliva - ha de realitzar-se anualment, es realitza el 
present informe trimestral sobre les dades que s’exigixen per a este Ajuntament trimestralment.
SEGON.- L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 
10, apartat  1o, de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,  ha de contindre informació sobre els punts 
següents:
Avals  públics rebuts  i  operacions  o línies de crèdit  contractades  identificant  l’entitat,  total  del  crèdit 
disponible i el crèdit disposat.
Deute  comercial  contret  classificat  per  la  seua  antiguitat  i  el  seu  venciment.  Igualment,  s’inclourà  
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar en la plataforma del MHAP per a este trimestre, posseïx el 
següent índex de continguts:
1.- Informació d’Ingressos.
2.- Informació de gastos.
3.- Informació d’avals rebuts del sector públic.
4.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit  
per a facilitar el pagament a proveïdors.
5.- Informació sobre el deute comercial.
6.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
Si bé, esta informació respecte als ingressos i gastos es referix únicament a les mesures d’ingressos i 
estalvi en gastos, sense que es complimente l’execució trimestral - que es realitza al final de l’exercici - .

S’adjunten les dades que s’obtenen de la plataforma del Ministeri degudament emplenades.

Cal assenyalar que:
Atés que les dades i informació de què es disposa està referides al primer trimestre de l’exercici, es pren  
com a projecció anual estimada a 31 de desembre del 2015, la dada del Pla d’Ajust.
Ha d’advertir-se les dificultats existents per al càlcul de l’execució de les mesures en matèria d’ingressos i 
de gastos, havent-se optat per consignar només aquelles sobre les quals es té certesa i estan contrastades  
en comptabilitat.
Així mateix, per tractar-se de mesures del primer trimestre de l’exercici, no es pot determinar la desviació  
en el cas que existira, per la qual cosa l’anàlisi de l’execució de les dites mesures hauria de fer-se si és el  
cas,  sempre  que  es  continue  amb  el  Pla,  en  l’informe  anual  que  es  realitze,  que  contempla  també 
l’execució del pressupost.
En matèria d’Ingressos, es considera la mesura 3, referent a la inspecció tributària, en la qual es comprova 
que, respecte a l’ICIO s’han reconeguts drets a la data d’emissió d’este informe per import de 7.892,37.-€ 
que corresponen a les liquidacions derivades dels treballs corresponents als expedients d’inspecció. 
No es disposa d’informació per a poder determinar els ingressos pels treballs d’inspecció de l’IBI.
Les mesures d’ingressos a 31 de març del 2015 han tingut un impacte econòmic de 7.892,37.-€, si bé 
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segons  es  desprén  de  les  notes  aclaridores  i  informació  publicades  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions Públiques en la web de l’Oficina virtual per a la coordinació amb les entitats locals, la 
quantificació de l’execució trimestral realitzada (acumulada) del primer trimestre respecte a l’any anterior 
per les mesures d’ingressos prevista en el Pla ha sigut de -9.937,86.-€

Respecte  dels  gastos,  les  mesures  que  s’han  pogut  comprovar  es  referixen  a  l’estalvi  produït  per  
renegociació i la licitació de nous contractes:
1.- Contractes d’assegurances de danys a edificis públics, responsabilitat civil/patrimonial, assegurances  
vehicles  titularitat  municipal  i  de  vida  i  d’accident  d’empleats  públics,  que  han  suposat  un  estalvi 
acumulat en el 1r trimestre de 3.113,81.-€.
2.- Revisió preus del servici de l’Ecoparc, ha suposat un estalvi acumulat en este 1r trimestre de 2.193,76.-€.
3.- El nou contracte de neteja viària del nucli urbà s’ha adjudicat per un preu menor, prestant el servici la  
nova adjudicatària a partir de març, la qual cosa ha suposat un estalvi acumulat en el primer trimestre de 
6.694,31.-€.
4.- La renegociació amb l’empresa que presta la neteja de platges fins a la nova licitació, ha suposat fins  
al primer trimestre de l’any, respecte al 2012 un desestalvi de -10.930,00.-€
Les mesures de gastos a 31 de març del 2015 han tingut un impacte econòmic de 1.071,88.-€, si bé segons 
es desprén de les notes aclaridores i informació publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en la web de l’Oficina virtual per a la coordinació amb les entitats locals, la quantificació de 
l’execució  trimestral  realitzada  (acumulada)  del  primer  trimestre  respecte  de  l’any  anterior  per  les 
mesures de gastos prevista en el Pla ha sigut de -16.486,12.-€.
Respecte la informació facilitada sobre el seguiment del deute comercial contret classificat per la seua 
antiguitat i venciment, figuren obligacions reconeguts pendents de pagament en el capítol 6 pertanyents a  
exercicis anteriors al 2012 per import de 36.617,31.-€, entre les que s’inclouen :
- Indemnitzacions d’urbanitzacions antigues anteriors al 2002 per import de 6.877,31.-€, que no s’han fet  
efectives  per  raons  que  es  desconeixen  per  esta  Intervenció  (probablement  per  falta  de  les  dades 
bancàries), i de les quals s’ha formulat consulta en data 13 d’octubre del 2014 al Ministeri d’Hisenda i  
Administracions Públiques, sobre l’exclusió de les mateixes, per entendre que les dites indemnitzacions 
No formen part  del  deute comercial  per  no correspondre  a factures  de proveïdors,  la  resposta en la 
redirigix a la Intervenció General de l’Estat assenyalant s’eleve la dita consulta a la mateixa, formulada 
consulta es troba pendent de resposta a la data d’este informe.
Dos factures per la direcció d’una obra mal executada per import en conjunt de 20.637,95.-€, de la que 
s’està  tramitant  un expedient  de responsabilitat  contra esta  direcció  d’obra,  paralitzant-se en 2009 el 
pagament  de  les  dites  factures  en  advertir-se  deficiències  en  l’obra,  i  que  s’han  inclòs  en  el  deute 
comercial, formulant igualment en data 13 d’octubre del 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions  
Públiques,  la  resposta  en  la  redirigix  a  la  Intervenció  General  de  l’Estat  assenyalant  s’eleve  la  dita  
consulta a la mateixa, formulada consulta es troba pendent de resposta a la data d’este informe.
Finalment, s’ha d’advertir que este Pla d’ajust revisat (plan8_mejora_condiciones_10_años) vigent des 
del  tercer  trimestre  de  2014,  ha  arribat  al  seu  terme  en  data  30  de  març  del  2015,  després  d’haver 
concertat una operació de refinançament a l’empara de l’art. 3 del RDL 8/2014, de 4 de juliol, complint  
tots els requisits exigits en la Llei 18/2014, i procedir a la cancel·lació de la totalitat del préstec concertat  
amb càrrec  al  FFPP en data 30 de març del  2015 Mitjançant  Un Decret  de l’Alcaldia núm. 833/15, 
deixant sense efecte el Pla d’Ajust aprovat basant-se en el Reial Decret Llei  4/2012, d’acord amb les 
instruccions establertes per l’última circular del MINHAP, tal com s’arreplega en informe independent 
emés per esta intervenció en data 7 d’abril, relatiu a la cancel·lació de l’operació endeutament i del Pla  
d’Ajust revisat concertat basant-se en el Reial decret llei 4/2012.
Com a conseqüència de deixar sense efecte el Pla d’Ajust en data 30 de març del 2015, queda alliberada  
esta  entitat,  de  l’obligació  de  l’emissió  de  l’informe  de  seguiment  anual  del  Pla,  així  com  del  
subministrament d’informació trimestral  del Pla, -junt amb la qual s’emetia un informe de seguiment 
trimestral – encara que no és obligat en el cas d’Oliva, per la qual cosa serà este l’últim trimestre en què  
es remetrà informació de seguiment del Pla al Ministeri i s’emetrà un informe, havent de remetre’s la  
informació de seguiment d’este PRIMER trimestre a través de l’aplicació habilitada a este efecte pel propi 
Ministeri abans de les 18 hores del dia 30 d’abril, data límit establerta per a remetre la informació.
Del present informe es donarà compte al Ple de la corporació. És el que s’ha d’informar.
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Oliva, a 21 d’abril del 2015.
LA INTERVENTORA,”

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

TRETZÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
CANCEL·LACIÓ D’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT I PLA D’AJUST.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE LA CANCEL·LACIÓ DE LOPERACIÓ D’ENDEUTAMENT I 
DEL PLA D’AJUST DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012

Mitjançant acord plenari de 29 de març del 2012, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el pla d’ajust 
elaborat per l’ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del RD Llei  
4/2012, i que és d’acord amb el model previst en l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la  
qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de 
pla d’ajust.

El  Ministeri  d’Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretaria  general  de  coordinació 
autonòmica i local, amb data 30 d’abril del 2012 va emetre informe favorable al pla d’ajust de 
l’Ajuntament d’Oliva.

Després de seguir els tràmits previstos en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, el Ple de 
l’Ajuntament  d’Oliva  va  acordar,  en  data  15  de  maig  del  2012  concertar  operació 
d’endeutament per un import de 2.631.879,41€ acordant, posteriorment, concertar una segona 
disposició de l’operació d’endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012, per import de 
2.251,44€.  Ambdues  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.

Posteriorment,  per  acord  Plenari  de  data  17/06/2014,  este  ajuntament  d’acord  amb  la  seua 
situació econòmica,  va  sol·licitar  acollir-se  a  una reducció del  tipus  d’interés  en 140 punts 
bàsics,  a  què es  referix la  Resolució de 13 de maig  del  2014,  de la  Secretaria  General  de  
Coordinació Autonòmica i Local, que publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per 
a  Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’establix  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 i així mateix 
aprofitant  que  les  instruccions  del  Ministeri  permetien  confirmar  el  pla  d’ajust  existent  o  
elaborar un nou pla d’ajust que atenguera a la situació econòmica actual i les previsions de 
futur,  va aprovar en eixa mateixa sessió plenària, un nou pla d’ajust revisant  l’anteriorment 
aprovat. 

El  Ministeri  d’Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretària  general  de  coordinació 
autonòmica i local, en data 14 de juliol del 2014 va emetre un informe favorable al nou pla 
d’ajust revisat de l’Ajuntament d’Oliva, i conseqüentment a modificar les condicions financeres 
de l’operació de préstec a llarg termini formalitzada en aplicació del Reial Decret Llei 4/2012,  
en els termes sol·licitats.
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El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència establia en l’article 3.1 la possibilitat 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, la possibilitat que les entitats locals durant el 2014 pogueren 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 compliren una sèrie de requisits 

El  Ple  de  la  corporació,  en  sessió  de  data  10  de  novembre  del  2014  va  aprovar  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 presentaren ofertes, 
havent  de  sotmetre’s  l’expedient  als  tràmits  legalment  establerts  i  aprovació  de  l’òrgan 
municipal competent, per un import total de 2.464.716,47 €, si es concertava a partir del 30 de 
novembre, a fi de cancel·lar en la seua totalitat el préstec concertat amb càrrec al fons per al  
finançament  dels  pagaments  a  proveïdors,  si  bé  esta  operació  de  refinançament  de  deute 
requeria  autorització  del  MINHAP,  autorització  que  va  tindre  entrada  en  el  Registre  de  
l’Ajuntament d’Oliva amb data 11 de març, d’acord amb el que establix l’art.3.2 de la Llei  
18/2014, per a la formalització de l’operació de préstec en les condicions sol·licitades.

Formalitzat  el  préstec de substitució autoritzat  per l’import  viu de l’operació concertat  amb 
càrrec al FPP, dia 26 de març del 2015 amb l’entitat financera adjudicatària el Banc Santander, 
SA,  amb  data  30  de  març,  per  decret  d’Alcaldia  núm.  833/15  es  va  resoldre  procedir  a  
l’amortització anticipada dels préstecs concertats amb el Banc Popular basant-se en el RD-Llei 
4/2012 pel total de l’import pendent, cancel·lació que es va fer efectiva el passat 14 d’abril.

De conformitat amb les instruccions establertes per l’última circular del MINHAP, correspondrà 
a l’òrgan de control intern de les entitats locals valorar els efectes sobre el pla d’ajust.

A la vista de l’anteriorment exposat 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  de  l’informe  d’Intervenció  relatiu  a  la  cancel·lació  de 
l’operació  endeutament  i  del  pla  d’ajust  revisat  concertat  basant-se  en  el  Reial  Decret  llei 
4/2012.

SEGON.- Remetre este informe el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de 
la plataforma telemàtica que habilita el mateix Ministeri

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: cancel·lació de l’operació d’endeutament i del Pla d’Ajust revisat concertat en base al Reial 
Decret Llei 4/2012.
I. NORMATIVA APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes locals (d’ara en avant RDL 2/2004).
• RDL 500/1990,  de 20 d’abril,  pel  que es desenvolupa el  capítol  primer del  títol  sisé de la Llei  

39/1988.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 

entitats locals.
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• Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  obligacions  d’informació  i  
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors  
de les entitats locals.

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per a la finançament dels pagaments  
a proveïdors.

• Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model  
per a la seua sol·licitud i el model de pla d’ajust, previstos en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

• Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

• Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i  
l’eficiència. 

II. ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el Pla d’Ajust  
elaborat per l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del RD Llei 4/2012, i  
era d’acord amb el model previst en l’Orde HAP/537/2012, de 9 de març, pel qual s’aprovava el model de 
certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d’ajust.
El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i  
Local,  amb data 30 d’abril  del  2012 va emetre un informe favorable al Pla d’Ajust de l’Ajuntament 
d’Oliva.
Després  de  seguir  els  tràmits  previstos  en  el  Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  el  Ple  de  
l’Ajuntament d’Oliva va acordar, amb data 15 de maig de 2012, concertar operació d’endeutament per  
import  de  2.631.879,41€,  i  posteriorment  es  va  acordar  concertar  una  segona  disposició  d’operació 
d’endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012, per import de 2.251,44€. Ambdues operacions 
d’endeutament  es  van  concertar  a  través  del  Fins  per  al  Finançament  per  al  pagament  a  proveïdors, 
constituït per Reial Decret Llei 7/2012.
Mitjançant  un  acord  Plenari  de  data  17/06/2014,  este  Ajuntament  d’acord  amb  la  seua  situació 
econòmica, va sol·licitar acollir-se a una reducció del tipus d’interés en 140 punts bàsics, que es referix la  
Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General  de Coordinació Autonòmica i Local, que 
publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril del 2014,  
per  la  qual  s’establix  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 i així mateix aprofitant que les instruccions del Ministeri permetien confirmar el Pla d’ajust 
existent o elaborar un nou Pla d’Ajust que atenguera a la situació econòmica actual i les previsions de  
futur, va aprovar en eixa mateixa sessió Plenària, un nou Pla d’Ajust revisant l’anteriorment aprovat.
El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i  
Local,  en  data  14 de  juliol  del  2014 va  emetre  un informe favorable  al  nou Pla  d’Ajust  revisat  de 
l’Ajuntament d’Oliva, i conseqüentment a modificar les condicions financeres de l’operació de préstec a 
llarg termini formalitzada en aplicació del Reial Decret Llei 4/2012, en els termes sol·licitats.
El  Reial  Decret  Llei  8/2014,  de  4  de  juliol,  d’aprovació  de  mesures  urgents  per  al  creixement,  la 
competitivitat i l’eficiència disposava, en l’article 3 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:
• 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.
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• Amb la nova operació d’endeutament es genere una disminució de la càrrega financera que supose un 
estalvi financer.

• 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.

• 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 establerts  en els  contractes  subscrits  per  les  entitats locals  amb l’esmentat  
Fons.”

El  Ple  de  la  corporació,  en  sessió  celebrada  el  passat  10  de  novembre  del  2014 va  aprovar  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, per un import 
total de de 2.464.716,47 €, si es concertava a partir del 30 de novembre, a fi de cancel·lar en la seua 
totalitat el préstec concertat amb càrrec al fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, si bé esta 
operació  de  refinançament  de  deute  requeria  autorització  del  MINHAP,  havent  de  realitzar-se  esta 
sol·licitud per correu postal en l’exercici 2014.
Després  de les sol·licitud d’ofertes,  el  dia 20 de novembre, es va emetre un informe per la tresorera 
Municipal, en el que a la vista de les ofertes presentades que es resumix en el quadro que s’adjunta es 
conclou  que  les  condicions  economicofinanceres  de  l’oferta  de  Banco  Santander,  SA.  Són  més 
avantatjoses que la resta ja que el diferencial a aplicar sobre el tipus d’interés és el més reduït dels oferits,  
sent el diferencial proposat del 0,99, per la qual cosa 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 SANTANDER, SA.
Tal com es va fer constar en l’informe d’Intervenció de data 3 de novembre,  la competència per a la seua 
concertació  d’esta  operació correspon al  Ple  de la corporació,  exigint  l’art.  47.2 de la  Llei  7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local exigix majoria absoluta del nombre legal de membres de la  
corporació per a la concertació d’estes operacions, així el Ple de la corporació, en sessió celebrada el 27  
de novembre del 2014, va acordar adjudicar l’operació de crèdit de substitució dels préstecs concertats  
amb el FPP al Banco Santander, SA, per oferir el tipus d’interés és el més reduït dels oferits, sent el  
diferencial proposat del 0,99.
El dia 11 de març va tindre entrada en el Registre de l’Ajuntament d’Oliva l’Autorització del Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització prèvia, establida en l’art.3.2 de la Llei 18/2014, per  
a la formalització de l’operació de préstec en les següents condicions sol·licitades.
El dia 26 de març del 2015 es va formalitzar amb el BANCO SANTANDER, SA el préstec de substitució  
autoritzat per l’import viu de l’operació concertada amb càrrec al FPP.
En data 30 de març, per decret d’Alcaldia núm. 833/15 se va resoldre procedir a l’amortització anticipada  
dels préstecs concertats amb el banc popular basant-se en el RD-Llei 4/2012 pel total de l’import pendent, 
cancel·lació que es va fer efectiva el passat 14 d’abril.
La concertació d’esta operació de préstec suposa a més de l’estalvi en interessos calculat en 289.583,75€,  
que l’operació de préstec No està garantida amb la Participació en els Tributs de l’Estat.
En relació a la vigència del  Pla d’Ajust,  a  l’efecte  del  que establix l’apartat  3r  de l’art.  3 de la  llei 
18/2014, de 15 d’octubre, per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i a la vista de la circular sobre  
la seua aplicació del MINHAP de data novembre, l’Ajuntament d’Oliva a 31 de desembre del 2013 tal  
com consta en l’informe de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, tenia un Estalvi Net positiu, el 
nivell d’endeutament inferior al 75% i complia la Regla de gasto i l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, el període mitjà de pagament del tercer trimestre de l’exercici 2014 (últim calculat a la data 
de la sol·licitud) segons el que disposa el Reial Decret  635/2014 és de 2,45 dies, per la qual cosa es  
complixen tots els requisits legals per a deixar sense efecte el Pla d’Ajust a partir del 30 de març del 2015, 
segons consulta formulada al MINHAP.
De conformitat amb les instruccions establertes per l’última circular del MINHAP, correspondrà a l’òrgan 
de control intern de les entitats locals valorar els efectes sobre el Pla d’Ajust, per tant, considerant que es  
donen tots els requisits exigits en la Llei 18/2014 i que s’ha procedit a la cancel·lació total del préstec 
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concertat  amb càrrec al FFPP,  procedix deixar sense efecte el Pla d’Ajust aprovat basant-se en el 
Reial Decret Llei 4/2012, amb efectes 30 de març del 2015.
D’altra banda, a la vista que l’últim PMP calculat de conformitat amb el RD 635/2014 de l’Ajuntament 
d’Oliva amb anterioritat a la sol·licitud a l’autorització així com també l’últim remés a l’Oficina Virtual  
de Coordinació amb les Hisendes locals, és inferior al màxim legal permés, No cal destinar l’estalvi es 
desprén de la substitució d’esta operació a reduir el deute comercial.
A causa de la data en què es procedix a la formalització d’esta operació, segons el parer d’esta Intervenció 
procedirà donar quanta al Ministeri a través de la plataforma telemàtica del compliment d’este Pla en el  
primer trimestre de l’exercici 2015.
D’este informe es donarà compte al Ple, i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de  
la plataforma telemàtica que habilita el propi Ministeri.

És el que s’ha d’informar. Oliva, 20 d’abril de 2015. Marta Milvaques, interventora.

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. Tots 
seguit es realitzen les manifestacions que s’indiquen:

 Sra. alcaldessa accidental: “Ací faré una intervenció molt  curta.  És una notícia 
molt  positiva.  Com a  regidora  d’Hisenda estic  molt  satisfeta,  ja  ho  he  anunciat 
públicament,  però  hui  es  dóna  compte  en  la  sessió  plenària.  En  l’any  2012 
l’Ajuntament d’Oliva es va adherir a un préstec per pagar a tots els proveïdors; això 
obligava a fer un pla d’ajust, una sèrie de mesures econòmiques molt restrictives, 
que  condicionaven  les  arques  municipals  i  les  polítiques  econòmiques  de 
l’Ajuntament d’Oliva des de l’any 2012 a l’any 2022. El Grup Socialista en aquell 
moment ja vam votar en contra, perquè consideràvem que aqueix pla d’ajust anava a 
atacar directament les butxaques dels ciutadans d’Oliva, i un dels objectius de la 
nova corporació va ser intentar deixar sense efecte aqueix pla d’ajust. La gran gestió 
que  s’ha fet,  des  de  tots  els  membres  que  formen  part  d’aquest  govern,  podem 
anunciar,  perquè  durant  tres  anys  consecutius  hem  liquidat  amb  romanent  de 
tresoreria  positiu,  estem pagant  als  proveïdors  en  un  termini  de  30  dies,  i  hem 
recuperat l’estabilitat pressupostària. És a dir, tenim una economia sanejada. Per tant 
aquest ajuntament deixarà, tres anys després d’haver aprovat el pla d’ajust, sense 
efecte aquest pla d’ajust que es va aprovar en l’any 2012. Per tant Oliva ja no depén 
i no està intervinguda, entre cometes, pel ministeri. Per tant, és un motiu d’alegria, 
és  un  motiu  de  satisfacció,  perquè  Oliva  deixa  sense  efecte,  per  fi,  qualsevol 
condicionament econòmic que ens va imposar el ministeri en l’any 2012.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “La  paraula  intervinguda  és  un  poc  forta.  M’agradaria 
explicar alguna cosa. Aquest ajuntament tenia un deute de 15 milions d’euros, al 
voltant dels 15 milions, que venia arrossegat de darrere, per suposat, d’un govern 
que no era del Partit Popular. Tot el món sap aqueix pacte de govern que governava 
aqueixos vuit anys enrere de qui era. En l’actualitat tenim un deute de la meitat, al 
voltant de set milions, set milions i poc. I hem de tindre clar que si això s’ha pogut  
rebaixar és gràcies a l’exigència, a les mesures imposades pel govern d’Espanya del 
Partit  Popular.  I  ha  obligat  a  prendre  aqueixes  mesures  perquè  els  ajuntaments 
rebaixaren els gran deutes que tenien. El pla d’ajust, no em cansaré mai de repetir, 
que  va  ser  extremadament  necessari  per  poder  pagar,  quan  el  Partit  Popular  va 
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entrar, a aqueixa quantitat de proveïdors, que se’ls devia moltíssim diners; i vull 
recordar  novament  que  molts  d’ells  no  podíem,  ni  trobar-los,  per  pagar-los,  del 
temps que se li devien aqueixos diners, i que a molts d’ells els va enfonsar la seua 
vida. I després ací ens hem desfet d’aqueix pla d’ajustos, perquè novament el govern 
d’Espanya, amb les seues mesures per sanejar les economies locals, el que ha fet ha 
sigut permetre que es fera un préstec que en l’actualitat, els interessos estan per baix 
del que els tenia el pla d’ajust. Per tant es fa un préstec, més baix d’interés que el pla 
d’ajust, es liquida el pla d’ajust i es queda el préstec. Per tant, nosaltres també ens 
alegrem, de les mesures dolentes perquè les han hagudes de patir tots els ciutadans, 
per  sanejar  aqueixes  economies  que  venien  de  governs  que  no  havien  tingut  la 
consciència de portar i gestionar com cal.”

 Sr. González Martínez: “Jo faré una intervenció molt curta; no agrairé ni al govern 
d’Espanya,  ni  em posaré  cap  medalla.  Jo  agrairé  realment  als  qui  han sigut  els 
protagonistes d’això que han sigut, ni més ni menys, els ciutadans, que amb pujades 
d’impostos, diguem-ho clar; ha hagut una disciplina pressupostària, que per suposat 
s’ha complit  en grans termes per part de tots els regidors delegats; ha hagut una 
gestió del departament  d’Intervenció,  no seré jo qui ho negue; però realment els 
protagonistes  han  sigut  els  ciutadans  que  han  fet  front  a  les  seues  obligacions 
tributàries. Per tant si a algú hem de reconéixer i li hem d’agrair, es als ciutadans 
d’Oliva, que s’han esforçat per fer front a aqueixes obligacions tributàries.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Només una matisació. Independentment que es fa un 
préstec de substitució a un interès més baix, ho podem fer per les xifres sanejades 
que  dóna l’ajuntament.  Per  suposat  que  supose  que  l’Ajuntament  de  Gandia  no 
haurà  deixat  sense  efecte  el  seu  pla  d’ajust,  perquè  tots  coneixem com està  la 
situació de l’Ajuntament de Gandia.”

CATORZÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DEL 
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,  DE 
LA  REGLA  DEL  GASTO,  SOSTENIBILITAT  FINANCERA.  PRESSUPOST 
2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 27 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,  DE LA REGLA DE GASTO I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA. PRESSUPOST 2015

Assumpte:  Donar  compte  de  l’informe  d’Intervenció  relatiu  avaluació  del  compliment  de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de gasto i del nivell d’endeutament Pressupost 
General per a l’any 2015. 

L’article 11.4 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat  
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financera, establix que les corporacions locals hauran de mantindre una posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari aplicable a les corporacions locals.

L’Orde  HAP/2015/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establix en el seu art. 15.2 l’obligació de 
comunicar abans del 31 de gener de cada exercici, la següent informació anual:
a) Els  pressupostos  aprovats  i  els  estats  financers  inicials  de  tots  els  subjectes  i  entitats 

compresos  en  l’àmbit  d’aplicació  d’esta  Ordre,  de  les  inversions  previstes  realitzar  en 
exercici i en els tres següents, amb la seua corresponent proposta de finançament i els estats 
de previsió de moviment i situació del deute.
Si a 31 de gener no s’haguera aprovat el Pressupost, s’haurà de remetre el prorrogat amb les 
modificacions derivades de les normes reguladores de la pròrroga, fins a l’entrada en vigor  
del nou Pressupost.

b) La  informació  que  permeta  relacionar  el  saldo  resultant  dels  ingressos  i  gastos  del  
pressupost amb la capacitat o necessitat finançament, calculada d’acord amb les normes del 
Sistema Europeu De Comptes.

c) L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat,  de la 
regla de gasto i del límit del deute.

d) La informació relativa a personal recollida en els apartats 1 i 2 de l’article 7.

L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, modifica l’Ordre HAP/2105/2012, establint nous 
requeriments  d’informació,  incloent  informació  relativa  als  Passius  contingents  i  Beneficis 
fiscals i eliminant Informació per a l’aplicació de la Regla del Gasto i l’informe de compliment  
de la Regla del Gasto.

Conseqüència de no haver-se aprovat el Pressupost 2015 a data 31 de gener del 2015, amb 
motiu  de l’aprovació de la pròrroga del  pressupost  2014 a l’exercici  2015 es va procedir  a 
realitzar  la  comunicació  de  les  dades  corresponents  a  l’informe  esmentat  d’Avaluació  del 
compliment  d’objectiva  i  resta  de  documentació  que  contempla  l’assenyalada  Ordre 
HAP/210572012 i la firma del mateix en data 26 de febrer del 2015 a través de la web de  
l’Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals, remetent-se al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local.

En compliment del que disposa l’esmentada Ordre, amb motiu de l’aprovació del pressupost per 
a l’exercici 2015, s’ha procedit a realitzar informe d’Avaluació en relació amb el compliment  
del principi d’estabilitat pressupostària del pressupost del 2015, el compliment de la regla de 
Gasto i  el  límit  de deute,  a preparar informació a comunicar relativa a personal  exigida,  el  
pressupost  i  la  informació  que permet  relacionar  el  saldo resultant  d’ingressos  i  gastos  del 
pressupost amb la capacitat o necessitat finançament d’acord amb les normes SEC. 

Esta mateixa Orde en l’article 5.1 disposa que la informació haurà de comunicar-se per mitjans 
electrònics a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habilite 
a l’efecte.

La  dita  comunicació  de  les  dades  corresponents  a  l’informe  esmentat  d’Avaluació  del 
compliment  d’objectiva  i  resta  documentació  que  contempla  l’assenyalada  Ordre 
HAP/210572012 i la firma de l’informe es durà a terme a través de la web de l’Oficina Virtual 
per  a  la  coordinació  financera  amb les  entitats  locals,  remetent-se  al  Ministeri  d’Hisenda  i  
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Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local (de tota la 
documentació remesa es guardarà còpia en l’expedient de pressupost exercici 2015).

Examinat el Pressupost de l’exercici 2015 i amb data 9 d’abril del 2015, s’emet un informe 
d’Intervenció que avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de 
gasto i del nivell d’endeutament Pressupost General per a l’exercici 2015. 

Considerant  que,  de  conformitat  amb  allò  preceptium de  l’informe  d’Avaluació  es  donarà 
coneixement al Ple de la corporació Local.

A la vista del que s’ha exposat anteriorment i en virtut de les atribucions conferides, es proposa 
previ coneixement de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals:

PROPOSTA
PRIMER:- Donar  compte  al  Ple  de  l’informe  d’Avaluació  de  compliment  d’objectius  que 
contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposa que el Pressupost 2015 d’esta corporació:

1-  Complix  l’objectiu  d’Estabilitat  pressupostària  que  contempla  el  Pla  Econòmic  Financer 
aprovat.

2- Complix l’objectiu de Regla del Gasto.

3- Que complix l’objectiu de deute públic.

SEGON.- Remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica Local les dades corresponents a l’informe esmentat d’Avaluació del 
compliment  d’objectiva  i  resta  de  documentació  que  contempla  l’assenyalada  Ordre 
HAP/210572012 a través de la web de l’Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les 
entitats locals.

INFORME INTERVENCION GENERAL
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE  
LA REGLA DE GASTO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTO GENERAL  PARA EL  
AÑO 2015

MARTA MILVAQUES CUCART, Interventora del  Ayuntamiento de Oliva (Valencia), en cumplimiento  
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y  
en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de  
la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, informa lo siguiente en  
relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del  
nivel de deuda, en relación con el Presupuesto General del ejercicio 2015:

PRIMERO.- Legislación aplicable
La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por:
□ Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  
(LOEPSF).
□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la  
estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de  
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley  
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Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos  
54.7 y 146.1).
SEGUNDO.- Ámbito subjetivo de aplicación
a) En general
El Reglamento tiene un ámbito de aplicación subjetivo muy importante, que incluye,  en lo que nos afecta  
(art.2):
- Los Ayuntamientos
- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de los  
ayuntamientos.
- Las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
o Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, participen en su  
capital social, directa o indirectamente de forma mayoritaria.
o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local,  
disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos  
con otros socios de esta última.
o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local,  
tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno de la  
sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última.
o  Que  el  administrador  único  o  la  mayoría  de  los  miembros  del  consejo  de  administración  de  la  
sociedad, hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la entidad local, organismo  
o sociedad mercantil dependientes de la entidad local
A estos efectos, a los derechos de voto, nombramiento o destitución mencionados, se añadirán los que la  
entidad local, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la entidad local, posea a  
través de otras sociedades. 
- Las instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas mayoritariamente por alguno  
o varios de los sujetos enumerados.
- Los consorcios que las entidades locales hayan podido constituir con otras administraciones públicas  
para fines de interés común o con entidades privadas que persigan fines de interés general, siempre que  
la participación de la o las entidades locales en dichos Consorcios sea mayoritaria, o bien que en caso  
de igualdad de participación con otras entidades que no sean de carácter local, se cumpla alguna de las  
siguientes características:
o Que la o las entidades locales dispongan de mayoría de votos en los órganos de gobierno.
o  Que  la  o  las  entidades  locales  tengan  facultades  para  nombrar  o  destituir  a  la  mayoría  de  los  
miembros del órgano de gobierno.
- Aquellos entes no incluidos en los párrafos anteriores,  que se clasifiquen como agentes del  sector  
público local por las instituciones con competencia en materia de contabilidad nacional citadas en el  
artículo 3.1 del Reglamento.
A efectos de la inclusión en alguna de las categorías mencionadas, el artículo 3 del Reglamento regula la  
competencia para la clasificación de los agentes,  atribuyéndola al  Instituto Nacional de Estadística,  
junto con la Intervención General de la Administración del Estado y la colaboración técnica del Banco  
de España.
b) Aplicación en el Ayuntamiento de Oliva
Dado  que  el  Ayuntamiento  de  Oliva  no  tiene  organismos  autónomos  locales  ni  empresas  públicas  
dependientes, las normas descritas son aplicables exclusivamente  a la Entidad Local.

TERCERO.- CONCEPTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del R.D.L. 2/2007, para las Entidades Locales, se  
entiende  por  estabilidad  presupuestaria   la  situación  de  equilibrio  o  de  superávit  en  términos  de  
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas  
Nacionales y Regionales (comúnmente denominado SEC95 y SEC2010). Que en la práctica supone que  
la previsión de ingresos no financieros (capítulos del 1 al 7 del estado de ingresos) sea igual o mayor  
que los gastos no financieros (capítulos 1 al 7 del estado de gastos).
De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de  
aquéllas,  que  presten  servicios  o  produzcan  bienes  no  financiados  mayoritariamente  con  ingresos  
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comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio  
de estabilidad definida. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de estabilidad  
presupuestaria  cualquier  alteración  de  los  presupuestos  iniciales  definitivamente  aprobados  de  la  
entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los  
negocios respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art. 4.1 del  
Reglamento).
La normativa que analizamos distingue dos tipos de Entes Locales:
- Las incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
Esto es, las que les es aplicable  el régimen de cesión de recaudación de impuestos del Estado.
- Las restantes entidades locales.
Hay que señalar que el Ayuntamiento de Oliva  no es una entidad a la que le sea aplicable el régimen de  
cesión de tributos del artículo 111 de la LRHL. 

CUARTO.- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
Respecto de las entidades para las que el principio de estabilidad presupuestaria se asocia al ciclo  
económico, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponde (art.  
16.1 del Reglamento):
- En cuanto a la Liquidación del Presupuesto o la aprobación de la Cuenta  General, corresponderá a la  
Intervención General de la Administración del Estado.
- En cuanto al Presupuesto inicial y sus modificaciones, a la Intervención local.
En las restantes entidades locales (art. 16.2 del Reglamento), la Intervención local elevará al Pleno un  
informe sobre el  cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos  
y entidades dependientes.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4,  
177.2  y  191.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  referidos,  
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus  modificaciones y a su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la  
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos  
de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una  
vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del  
presente reglamento.
Cuando  el  resultado  de  la  evaluación  sea  de  incumplimiento,  la  entidad  local  remitirá  el  informe  
correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano  
competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días  
hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.
En este momento, el Ayuntamiento de Oliva, se encuentra en el segundo caso, es decir, corresponde a la  
Intervención local  la evaluación del  cumplimiento del objetivo de estabilidad.  En consecuencia,  el  
presente informe da cumplimiento a la normativa vigente en los términos expuestos.

QUINTO.-  CALCULO  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  EL  
PRESUPUESTO DE 2015.
Como  se  ha  indicado,  a  continuación  se  procede  realizar  los  cálculos  que  deben  efectuarse  para  
determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es imprescindible determinar en qué  
consisten  los  ajustes  en  términos  de  Contabilidad  Nacional.  Así  la  Intervención  General  de  la  
Administración del  Estado ha elaborado un Manual  de cálculo del  déficit  en contabilidad nacional  
adaptado a las Corporaciones Locales, a los que hay que añadir los nuevos ajustes que el Ministerio  
mediante diferentes Notas va publicando en su web. Aunque los ajustes que figuran en dicho Manual se  
refieren a la liquidación, el Ministerio contempla expresamente los mismos ajustes en la aprobación del  
Presupuesto  (Nota  del  Ministerio de  19/11/2012),  por ello  se  van  a realizar  dichos  ajustes  con  las  
matizaciones que se indican.
Siguiendo el Manual y las Notas del Ministerio mencionados, los cálculos efectuados, cuyo detalle figura  
como anexo, son los siguientes:
1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.
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De conformidad con el Manual, el criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos  
fiscales y asimilados es el de devengo. No obstante puede haber ingresos devengados en un ejercicio y  
que no lleguen a recaudarse, por lo que, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los  
ingresos devengados y no cobrados,  se debe ajustar en función del importe cobrado en cada ejercicio,  
ya sea de corriente o de cerrados, ello afecta a Capítulos 1 (Impuestos directos), 2 (impuestos indirectos)  
y 3 (tasas y otros ingresos). 
Tratándose de la aprobación del presupuesto,  este ajuste se calcula sobre la base del porcentaje de  
ajuste que se produjo en la liquidación del ejercicio 2014.
2 Tratamiento de las entregas a cuenta de la Participación de Tributos del Estado.
En  Contabilidad  Nacional,  los  pagos  mensuales  se  registran  en  el  período  en  que  se  pagan  y  la  
liquidación definitiva en el momento en que se determina y se satisface. Este mismo criterio, en general,  
es el que se aplica al presupuesto, por lo que, la coincidencia de ambos criterios de contabilización no  
origina la práctica de ajuste alguno.
3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional
En  contabilidad  presupuestaria,  los  intereses,  diferencias  de  cambio,  así  como  cualquier  otro  
rendimiento derivado del  endeudamiento,  se aplican al  presupuesto en el  momento del  vencimiento,  
mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio,  
con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia de criterios da lugar a la realización  
del correspondiente ajuste por intereses.
Dado que estamos en sede de aprobación del presupuesto, no se observan datos que puedan dar lugar a  
este tipo de ajustes.
4 Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”
Este Ayuntamiento no ha realizado inversiones de esas características.
5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local
La justificación del ajuste se debe a que la Corporación Local, en ocasiones, encomienda a una empresa  
pública de ella dependiente, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación Local, que  
será traspasada a balance de dicha Administración a su término. Se trata de empresas que no tienen la  
consideración de administración pública.
En Contabilidad Nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en  
que comienza su ejecución.
Como se ha comentado, el Ayuntamiento de Oliva no tiene entes dependientes, ni ha encomendado a otra  
Administración la realización de inversiones,  por lo que no procede realizar ningún ajuste por este  
motivo.
6 Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas
Distingue el manual dos tipos de consolidación:
- Consolidación interna, la realizada entre el Ayuntamiento y los entes dependientes
- Consolidación externa, la realizada entre el Ayuntamiento y el resto de Administraciones Públicas.
El objetivo que se pretende es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto,  
importe y período de contabilización.
En contabilidad nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los  
que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el  
gasto por el  pagador, el  perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y  por el  
mismo importe, en caso contrario procederá el ajuste correspondiente.
Respecto a las transferencias recibidas y pagadas a otras Administraciones Públicas, no se dispone de  
los datos necesarios para saber si proceden o no ajustes.
7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones
Este Ayuntamiento no posee acciones, por lo que no procede este ajuste.
8 Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios
Este Ayuntamiento no ha tenido en el ejercicio que se liquida dividendos ni participación en beneficios.
9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea
De la contabilidad del ejercicio no se deducen ajustes de estos ingresos
10 Operaciones de permuta financiera (swaps)
Este Ayuntamiento no tiene formalizadas operaciones de permuta financiera, ni consta que sus entes  
dependientes hayan realizado este tipo de operaciones.
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11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales
El posible ajuste se refiere al caso de que el Ayuntamiento haya concedido avales, y éstos se ejecuten,  
con el posible reintegro posteriormente del importe.
En este ejercicio, el Ayuntamiento de Oliva no ha realizado operaciones de las que se indican en este  
apartado. Tampoco consta en sus entes dependientes
12 Aportaciones de capital a empresas públicas
Como se ha indicado, el Ayuntamiento no tiene empresas públicas.
13 Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas
Como se ha indicado, el Ayuntamiento no tiene empresas públicas.
14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la Corporación  
Local
En contabilidad nacional el principio del devengo se utiliza para el registro de cualquier flujo económico  
y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier  
gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que  
tiene lugar su imputación presupuestaria.
La aplicación práctica de este ajuste supone que hay que deducir los gastos realizados en el ejercicio  
anterior  y  aplicados  al  presupuesto  que  se  liquida,  y  hay  que  añadir  los  gastos  realizados  en  el  
presupuesto que se liquida pero que se imputarán al presupuesto del año siguiente (saldo de la cuenta  
413).
Además se ha tenido en cuenta aquellos pagos realizados que se encuentran pendientes de aplicar a  
presupuesto  y  que  no  se  encuentran  en  la  cuenta  413.  Así  como  las  facturas  registradas  que  se  
encuentran en fase R (firmadas de conformidad) que no están aplicadas a presupuesto ni se encuentran  
en la cuenta 413.
A continuación,  se  relacionan los  ajustes  que  aparecen  en las  Notas  del  Ministerio de  Hacienda y  
Administraciones Públicas:
15 Ajustes por Liquidación de la Participación de Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009,
Este  ajuste  aparece  en  las  Notas  e  impresos  de  la  web  del  Ministerio,  y  –aunque  no  se  indica  
expresamente–  parece  justificarse  en  que  se  trata  de  un  ajuste  positivo,  dada  la  técnica  de  
contabilización que se utiliza (mediante devolución de ingresos indebidos), por lo que al no figurar en el  
estado de gastos, se considera un ajuste positivo.
16 Ajuste por grado de ejecución del gasto
Según la Guía para la determinación de la regla de gasto, 3ª edición, realizada por la Intervención  
General de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones  
respecto a los créditos iniciales del presupuesto; por este motivo para el cálculo del gasto computable en  
los presupuestos iniciales se realizará un “ajuste por grado de ejecución del  gasto” que reducirá o  
aumentará los empleos no financieros.
El resultado del ajuste será el de aplicar el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto  
al  importe  por  operaciones  no  financieras  (capítulos  1  a  7)  del  presupuesto  de  gastos,  calculado  
mediante la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones  
no financieras de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados los valores atípicos.
Si la media aritmética es negativa, implicará una ejecución inferior a los créditos iniciales y el ajuste  
disminuirá los empleos no financieros en el importe de aplicar el porcentaje de la media aritmética.
En el caso contrario, es decir si la media aritmética es positiva, quiere decir que se ha producido una  
ejecución  superior  a los  créditos  iniciales,  dando lugar  a  un  ajuste que  aumentará  los  empleos  no  
financieros.
Mediante una Circular de COSITAL, el IGAE entiende por valor atípico, un valor muy distinto del resto,  
que hace  que la  media  aritmética  no sea representativa  del  grupo de valores  considerados,  y  cuya  
inclusión desvirtúe la media aritmética. 
Concretamente considera, entre otros, como valores atípicos los siguientes:
-  Los gastos  de  naturaleza extraordinaria,  derivados  de situaciones  de emergencia,  acontecimientos  
catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
-  Los  gastos  financiados  con  subvenciones  finalistas,  procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  
Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen en el cálculo del gasto computable para  
la determinación de la regla de gasto.
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- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales,  
reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera inversión  
neta.
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores
17 Adquisiciones con pago aplazado
No consta adquisiciones con pago aplazado
18 Arrendamiento financiero
No existen ajustes por este concepto, tal y como parece que el  SEC95 configura los arrendamientos  
financieros  (como  préstamos  por  la  formación  bruto  del  capital  sobre  un  bien  que  al  final  del  
arrendamiento revierte a la Corporación Local), puesto que todos los arrendamientos financieros de los  
que se tiene constancia, en ningún se adquiere el bien al final del período.
19 Contratos de asociación público privada (APP’s)
No consta contratos de asociación público privada
20 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones Públicas
No  consta  inversiones  realizadas  por  la  Corporación  Local  por  cuenta  de  otras  Administraciones  
Públicas
21 Préstamos
No constan ajustes por este concepto
22 Otros
No constan otros ajustes.
De los ajustes expuestos, los cálculos efectuados en función de la información de la que se dispone, han  
sido los siguientes:
En  consecuencia,  el  proyecto  de  presupuesto  de  2015  cumple  la  estabilidad  presupuestaria  en  los  
términos expuestos.

SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
El artículo 12 de la citada Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera, exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la  
tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. 
El Consejo de Ministros,  en reunión de 27/06/2014, ha fijado la tasa de referencia para el  período  
2015/2017, en los siguientes importes:
 Por otro lado,  la  Orden Ministerial  que desarrolla las  obligaciones  de suministro de  información,  
establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a  
esta fase de aprobación del presupuesto: 
a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la  
regla  de  gasto  con  las  previsiones  del  presupuesto  del  año  siguiente.  (Art.  15.1  d)  Orden  
HAP/2105/2012).   
b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla  
de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).   
La Intervención General de la Administración del Estado ha editado una Guía para la determinación de  
la regla de gastos para las Corporaciones Locales, estableciendo los criterios y ajustes que hay que  
realizar para efectuar dicho cálculo.
El  incumplimiento  de   la  regla  de  gasto  conllevará  la  obligación  de  aprobar  un  plan  económico-
financiero (art.21.1 Ley Orgánica 2/2012).
No obstante, la modificación de la Orden HAP/2105/201 2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las  
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de  
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  mediante  Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de  
noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es preceptivo el  
Informe del  Interventor  local  sobre  el  cumplimiento  de  Regla de  Gasto  en  fase  de  elaboración  del  
Presupuesto  de  2015,  estando  sólo  previsto  como  informe  en  fase  de  liquidación  del  presupuesto.  
Trimestralmente deberá hacerse una valoración de cumplimiento de la Regla de Gasto al  cierre del  
ejercido.
En este sentido, el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los formularios de remisión  
de información habilitados  en la propia plataforma  liberada para la  captura de datos relativa al  
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Presupuesto 2015, no exige dicho cálculo con motivo de su remisión, si bien por esta Intervención de  
Fondos se ha procedido a efectuar el cálculo y valoración del cumplimiento de la regla de gasto.
 Cálculo del gasto computable

Se establece en el artículo 12.2 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cómo se determina el  
volumen de gasto computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no  
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos  
los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto  
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas  
y  las transferencias  a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales  vinculadas a los  
sistemas de financiación.
Consideraciones 
a) El cálculo del gasto computable del año 2014, se realiza a partir de la previsión de  liquidación del  
presupuesto de dicho ejercicio, utilizando los datos facilitados al Ministerio correspondientes al tercer  
trimestre.
b) Se parte de las previsiones del presupuesto que se pretende aprobar para el ejercicio  2015.
c) Se considera gasto no financiero la suma de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos
d) Tal  y  como establece  la  Ley,  se excluyen  los intereses  de la  deuda,  minorada con los gastos  de  
emisión,  formalización,  modificación  y  cancelación  de  préstamos,  deudas  y  otras  operaciones  
financieras.
e) Tal y como establece la Ley, se excluyen en el cálculos el importe de las subvenciones finalistas de los  
capítulos 4 y 7 de ingresos.
f) La tasa de referencia de  crecimiento del PIB se considera el acuerdo del  Consejo de Ministros, en  
reunión de 28/06/2013, en el que se fija la tasa de referencia para el período 2014/2016, que para este  
ejercicio es el 1,5.
g)  El  artículo  12.4  de  la  citada  Ley  Orgánica  2/2012,  dispone   que  cuando  se  aprueben  cambios  
normativos  que  supongan  aumentos  permanentes  de  la  recaudación,  el  nivel  de  gasto  computable  
resultante  de  la  aplicación  de  la  regla  de  gasto  en  los  años  en  que  se  obtengan  los  aumentos  de  
recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. A sensu contrario cuando se aprueben cambios  
normativos que supongan disminuciones permanentes  de la recaudación deberían considerarse para  
minorar el cálculo. 
h) Los ajustes que se contemplan, son los que figuran en la Guía para la determinación de la Regla de  
Gasto, 3ª edición, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado:
- Enajenación de terrenos y demás inversiones reales: se consideran menos empleos no financieros los  
derechos reconocidos del ejercicio 2014 y las previsiones de enajenación del ejercicio 2015.
-  Inversiones  realizadas  por  empresas  que  no  son  Administraciones  Públicas  por  cuenta  de  una  
Corporación Local: básicamente se corresponde con las encomiendas de gestión, y nos remitimos a lo ya  
dicho respecto a dicho ajuste en la estabilidad presupuestaria.
- Ejecución de avales
- Aportaciones de capital, tanto a favor de las unidades incluidas en el artículo 2.1 como en el artículo  
2.2 de la Ley Orgánica 2/2012
- Asunción y cancelación de deudas, en el caso de que la Entidad Local asuma, condone o cancele una  
deuda que una unidad tiene hacia ella.
- Gastos realizados en el  ejercicio pendientes  de aplicar al  presupuesto,  ajuste ya comentado en la  
estabilidad presupuestaria.
- Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones Público Privadas según el Sistema  
Europeo de Cuentas.
- Adquisiciones con pago aplazado
- Arrendamiento financiero
- Préstamos que conceda la Entidad
- Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012, relativo a los gastos no contabilizados ni en el  
Presupuesto  ni  en  la  cuenta  413,  y  pagados  a  través  del  mecanismo  extraordinario  de  pago  a  
proveedores.  En nuestro caso,  todas las facturas estaban incluidas en la cuenta 413, por lo que no  
procede este ajuste.
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- Ajuste por grado de ejecución del gasto, ya comentado anteriormente
Como se puede observar,  de los cálculos anteriores el presupuesto del ejercicio 2015, con los ajustes  
expuestos si se comparan los gastos no financieros realizados en el ejercicio 2015, con los del 2014,  
superan la tasa de crecimiento prevista para el ejercicio (en un 6,18%).Sin embargo, si se considera el  
gasto computable según las previsiones del Plan Económico – Financiero para el ejercicio 2015, las  
obligaciones reconocidas se sitúan por debajo de las previsiones (un – 24,74%), es decir en este caso de  
cumpliría la regla de gasto. A estos efectos, cabe señalar que el artículo 12.1, párrafo segundo, de la Ley  
Orgánica 2/2012, dispone que cuando exista un desequilibrio estructural de las cuentas públicas o una  
deuda superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la  
senda establecida en los respectivos planes económico – financieros y de reequilibrio, por tanto debe ser  
éste el gasto computable a considerar.
En consecuencia se cumple con la regla de gasto, no obstante, debe advertirse, que para el año 2015 y  
como novedad la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan  
las obligaciones de suministro de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril,  de  
EPSF mediante orden HAP/2082/2014, de 7 de Noviembre, concretamente la modificación de los art.  
15.3c) y 16.4 supone que no es preceptivo el Informe del interventor Local sobre el cumplimiento de la  
regla de Gasto en fase de elaboración del presupuesto de 2015, estando solo previsto como informe en  
fase de liquidación del presupuesto. Trimestralmente deberá hacerse una valoración del cumplimiento de  
la regla de gasto al cierre del ejercicio.

SÉPTIMO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
La LOEPSF (art.  13) establece la obligación de no rebasar el  límite de deuda pública, definido de  
acuerdo con el  Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo,  del conjunto de Administraciones  
Públicas,  no   pudiendo  superar  el  60%  del  PIB.  Este  límite  se  distribuirá  entre  las  distintas  
Administraciones Públicas, de forma que se fija en el 3% para el conjunto de Corporaciones Locales.
El acuerdo del  Consejo de Ministros, en reunión de 28/06/2013, también fija los objetivos de deuda  
pública del conjunto de las Administraciones Públicas, y para el caso de las entidades locales sería:
El incumplimiento determinará la obligación de aprobar un plan de reequilibrio financiero.
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo  
que  resulta  imposible  determinar  el  límite  de  deuda  como  prevé  el  citado  artículo,  resultando  de  
aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento. 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  se  han  efectuado  los  cálculos  legales  consolidados  de  
conformidad con los criterios de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente al ahorro neto y  
al volumen de la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados del ejercicio anterior.
 
OCTAVO.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO
El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también a las Entidades Locales  
la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los años un  
techo de gasto no financiero, y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con  
la regla del gasto. 
En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no  
financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el  
techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
No se establece plazo para su aprobación, ni cuál es el órgano competente para ello.   Por lo que podría  
considerarse que el órgano competente es la Alcaldía en virtud de la cláusula de competencia residual  
establecida en el artículo 21 de la Ley 7/1985, y  con anterioridad a la aprobación del Presupuesto de  
2015, aunque no parece que exista ningún inconveniente en que se apruebe el techo de gasto con motivo  
de  la  aprobación  del  presupuesto  del  ejercicio.  Tampoco  se  establece  en  la  Orden  Ministerial  la  
obligación de remisión de información sobre el techo de gasto. No obstante, tal y como se ha señalado  
anteriormente, en este ejercicio no existe obligación del cumplimiento de la regla de gasto en la fase de  
elaboración del presupuestoy, por tanto, esta intervención entiende que tampoco de aprobar un techo de  
gasto no financiero.
En cualquier caso, se realizan los cálculos correspondientes, que, como se pueden observar, el límite de  
gasto no financiero para 2015 es  coherente  con el  objetivo de estabilidad y con la  regla de gasto,  
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considerando  como  límite  máximo  el  gasto  objetivo  del  PEF  para  el  ejercicio  2015  que  es  de  
20.736.364€.

NOVENO.-CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD  
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.
El Presupuesto de la entidad local del ejercicio 2015, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria,  
la regla de gasto y el objetivo de la deuda en los términos expresados.

Oliva, 9 de abril de 2015. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart”

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

QUINZÉ.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 683/15 AL 1110/15.

La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 683/15, 
de 12 de març de 2015, fins el Decret núm. 1110/15, de 24 d’abril de 2015.

Una vegada conclosos  els  assumptes  de l’ordre  del  dia,  i  abans  d’entrar  en  precs  i 
preguntes, la Sra. alcaldessa anuncia la presentació de dos assumptes no inclosos en 
l’ordre del dia.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  ACORD  ENTRE 
L’AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL  TURISME,  I  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA 
PER L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE LA INFRAESTRUCTURA HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA A LES 
PLATGES D’AQUEST MUNICIPI.

Prèvia  declaració  d’urgència  adoptada  per  unanimitat  dels  membres  assistents  a  la 
sessió, es passa a examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia.

Per  part  del  Sra.  Imma Ibiza  Cots,  Regidora Delegada de  Turisme i  Platges es 
formula PROPOSTA sobre el següent:

“ASSUMPTE:  Aprovar  l’ACORD  ENTRE  L’AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL 
TURISME, I L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA 
REPARACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  HIGIÈNICA  I 
LÚDICA INSTAL·LADA A LES PLATGES D’AQUEST MUNICIPI

VIST  l’Acord  d’Encomanda  de  Gestió  del  Manteniment,  Reparació  i  Conservació  de  la 
Infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges del municipi d’Oliva, per al periode 
que compren entre el 1 de març de 2015 i 15 d’octubre de 2015
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VIST, que l’import total de la present encomanda de gestió es fixa amb un màxim de 42.000, 00 
EUROS  (QUARANTA  DOS  MIL  EUROS)  IVA  incluit,  que  es  pagarà  amb  càrrec  a 
l’Agència Valenciana del Turisme per a 2015.

VIST, l’Annexe I referent a les infreaestructures propietat de l’Agència Valenciana del Turisme

VIST, l’Annexe II 1; referent a la  infraestructura higiènica, on es detallen les obligacions 
dels  equipaments  de  reparació  i  manteniment  referides  a  tarees  genèriques,  papereres, 
pasarel·les, dutxes, rentapeus i estacions de bombeig.

VIST, l’Annexe  II  2;  referent  a  la  infraestructura  ludicoesportiva,  on  es  detallen  les 
obligacions per als equipaments de les àrees ludicoesportives i als seus cartells de senyalització

SOL·LICITA la següent, PROPOSTA D’ACORD

Primer- Aprovar l’Acord entre l’Agència Valenciana del Turisme, i l’Ajuntament d’Oliva per 
l’Encomanda de Gestió de la Reparació i Manteniment de la Infraestructura Higiènica i Lúdica  
instal·lada a les platges del municipi d’Oliva

Segon- Aprovar la gestió, control, conservació i manteniment de la infraestructura turística del 
litoral per part de l’Ajuntament d’Oliva i obtindre de l’Agència Valenciana del Turisme els 
recursos econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació

Tercer- Que es faculte o autoritze a la Sr. Alcalde, per a la signatura i formalització d’aquest  
Acord d’Encomanda de Gestió

Quart- Que es traslladen tots els documents necessaris al Departament d’Intervenció-Tresoreria 
i a l’Organ Gestor de Platges per tal de dur a terme les operacions pertinents.”

En l’expedient consta informe de Secretaria, de data 28 de abril de 2015, en relació amb 
l’assenyalat en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAP i PAC, i en 
l’article 47.2 de la Llei RBRL.

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

 Sra. Ibiza Cots: “La veritat és que no té res de nou; és un conveni que ve tots els 
anys. Sí que podem dir que enguany s’ha mantingut la mateixa quantitat de l’any 
passat; cada any anava baixant, i enguany s’ha mantingut la mateixa quantitat; són 
42.000 euros que van destinats  al manteniment de les estacions de bombeig i de 
totes les infraestructures de la platja, que com bé saben, en principi les mantenia 
directament  l’Agència Valenciana de Turisme,  després va passar a mantindre-les 
l’ajuntament amb una subvenció, aqueixa subvenció cada any ha anat disminuint, 
però és veritat que enguany s’ha mantingut la mateixa quantitat, de 42.000 euros, 
que l’any anterior.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assitents, acorda:
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Primer-  Aprovar  l’Acord  entre  l’Agència  Valenciana  del  Turisme,  i  l’Ajuntament 
d’Oliva per l’Encomanda de Gestió de la Reparació i Manteniment de la Infraestructura 
Higiènica i Lúdica instal·lada a les platges del municipi d’Oliva

Segon- Aprovar  la  gestió,  control,  conservació  i  manteniment  de  la  infraestructura 
turística del litoral per part de l’Ajuntament d’Oliva i obtindre de l’Agència Valenciana 
del Turisme els recursos econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació

Tercer- Que es faculte o autoritze a la Sr. Alcalde, per a la signatura i formalització 
d’aquest Acord d’Encomanda de Gestió

Quart- Que es traslladen tots els documents necessaris al Departament d’Intervenció-
Tresoreria i a l’Òrgan Gestor de Platges per tal de dur a terme les operacions pertinents.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ CONJUNTA DELS 
GRUPS  MUNICIPALS  SOBRE  PLA  PLURIANUAL  DE  MILLORA  I 
REVITALITZACIÓ DEL RAVAL I CENTRE HISTÒRIC 2015-2020

La Sra. alcaldessa accidental, manifesta:

 Sra. alcaldessa accidental: “El segon assumpte fora de l’ordre del dia és una moció 
que  es  va  registrar  en  l’ajuntament  d’Oliva  el  dia  20  (registre  d’entrada  núm. 
2015004103); és una moció conjunta de tots els grups polítics; no s’ha incorporat 
directament  en  l’ordre  del  dia  perquè  es  va  quedar  per  tractar  en  la  Junta  de 
Portaveus, perquè s’havien de fer una sèrie de correccions i matisacions, des del 
punt de vosté jurídic, perquè així ho havia parlat també amb els tècnics escaients; 
per  tant  el  que  anem  a  fer,  per  donar  un  poc  d’explicació,  primer  votarem  la 
urgència de la moció que es va registrar el dia 20, després es repartirà l’esmena, 
votarem, l’esmena, i després votarem la moció amb les esmenes incorporades. Per 
tant inicialment el que farem és votar la urgència de la moció que es va registrar el 
dia 20.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de la  moció  que es  proposa,  el  Ple  de l’Ajuntament 
acorda aprovar-la i en conseqüència entra en el seu estudi i debat.

La Sra.  secretària  dóna compte  de l’esmena  presentada,  que consisteix  a  canviar  la 
redacció dels punts tercer i quart de les propostes d’acord de la moció per les que tot 
seguit s’indica:

Segon. L’Ajuntament  d’Oliva  adopta  el  compromís  d’iniciar  una 
modificació de crèdit amb la consignació suficient per contractar els serveis 
d’una oficina tècnica amb capacitat i experiència en la matèria, que elabore 
un  Pla  director  del  "Pla  plurianual  de  millora  i  revitalització  del  raval  i 
Centre  Històric  2015-2020".  Compromís  que es materialitzarà,  en primer 
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lloc, en la redacció del plec de clàusules tècniques que hauran de regir el dit 
contracte; i que serà presentat a la comissió de seguiment del pla plurianual 
(establerta segons el punt QUART de les presents propostes d’acord) abans 
del 13 de juny del 2015.

Tercer. L’Ajuntament d’Oliva adopta el compromís d’estudiar anualment, i 
a  la  vista  de  la  normativa  en  vigor,  la  possibilitat  d’incloure  en  els 
pressupostos municipals  del  2016,  2017, 2018,  2019 i  2020, la  quantitat 
necessària en funció del "Pla plurianual de millora i revitalització del raval i 
Centre  Històric  2015-2020".  Destinant  una  part  significativa  d’esta 
consignació  a  la  generació  de  places  d’aparcament,  i  la  resta  a  altres 
actuacions que es consideren oportunes en el dit àmbit.
Inicialment, i per a l’exercici 2015, es té previst iniciar una modificació de 
crèdit  de  500.000  euros,  de  la  partida  PMS,  per  a  destinar-la  al  "Pla 
plurianual de millora i revitalització del raval i Centre Històric 2015-2020", 
sota la normativa existent.

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

 Sr. Canet Llidó: “Més que llegir la moció, explicaré un poc la gènesi i el contingut. 
En el plenari de juliol de l’any passat vam aprovar una moció que venia tall d’unes 
preocupacions que havien manifestat les persones del raval i centre històric, a través 
de les seues associacions veïnals; aqueixa moció es va aprovar per unanimitat en 
aquest mateix fòrum, i d’alguna forma determinava una inquietud o una voluntat 
d’aportar  iniciatives,  aportar  voluntat,  valga  la  redundància,  per  millorar  una 
situació que tots entenem preocupant en el raval i centre històric, i a partir d’aqueix 
punt  d’inici  es  van  encetar  diverses  línies  de  treball.  Des  de  la  delegació 
d’Ordenació del Territori, des de l’àrea d’Ordenació del Territori, millor dit, vam 
considerar convenient vore quines qüestions de caràcter urbanístic podien estudiar-
se, millorar-se en el tema del raval i centre històric, i això es va treballar a través  
d’una mesa conjunta,  en la qual estaven representats  tots  aquells  membres de la 
corporació dels distints  grups polítics,  que tenien interès de participar,  juntament 
amb tots aquells membres de les associacions veïnals que també tenien interès de 
participar  en  elles.  A  mi  el  que  m’agradaria,  per  damunt  de  tot,  és  agrair  la 
contribució, la col·laboració i la participació de les persones que han assistit a les 
distintes sessions de treball,  crec que n’hem fet sis o set, tant de les associacions 
veïnals com de tots els grups polítics que amb les lògiques divergències i diferents 
punts de vista en algunes de les qüestions, tots hem coincidit a aportar per invertir 
d’alguna  forma  la  situació  preocupant  en  què  es  troba  el  centre  històric,  i 
concretament  l’àmbit  més  particular  del  raval.  Després  de  distintes  sessions  de 
treball  i  després  d’abordar  diversos  temes,  es  va  plantejar  que  un  dels  aspectes 
urbanístics més important que hi havia en el raval i centre històric, que era la qüestió 
de  la  generació  de  places  d’aparcament,  i  en  origen  va  eixir  la  idea  d’un  pla 
plurianual  de  generació  de  places  d’aparcament.  A  conseqüència  d’esmenes, 
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addicions,  suggeriments,  va acabat  modificant-se aqueix objectiu  únic,  destinat a 
places  d’aparcament  per  un  àmbit  més  genèric  de  totes  aquelles  qüestions  que 
puguen  contribuir  a  millorar  i  revitalitzar  el  raval  i  centre  històric;,  prioritzant 
evidentment la qüestió de la generació de les places d’aparcament, perquè era una 
qüestió  que  havia  eixit  de  les  meses  de  treball,  però  sense  tancar-se  única  i 
exclusivament a aqueixa qüestió; i després d’aqueixes sessions de treball, i després 
d’algunes propostes, que s’han esmenat i modificat, finalment arriba ara al plenari la 
moció esmenada que tenim ara per a votació. El que es proposa, bàsicament, és una 
consignació  inicial  per  a  poder  redactar  un  pla  director  del  que  seria  un  pla 
plurianual de millora i revitalització del raval i centre històric, per al període 2015-
2020, i després un compromís de consignació pressupostària, en la mesura de les 
possibilitats,  de la legislació,  etc.  durant aqueixos exercicis,  per tal  que allò que 
determine  el  pla  director  siga  una  realitat,  i  vaja  implementant-se.  I  finalment 
s’aporta un sistema de seguiment d’aqueix pla plurianual, en què continue el mateix 
esperit de treball conjunt entre membres de la corporació, en principi els membres 
nats  serien els  membres  de la  Comissió Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  i 
membres de les distintes associacions veïnals, que dues vegades a l’any, ja estan 
d’alguna forma fixades les dates, vagen fent unes reunions de seguiment, com va 
desenvolupant-se aqueix pla plurianual.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que ens alegra, encara que gran part del mèrit 
que hàgem arribat a aquesta situació és dels veïns que han estat sempre reivindicant 
la situació que travessava el  centre històric,  i el raval per suposat, la situació de 
precarietat,  d’abandonament  i  de deixadesa per  part  de l’ajuntament  durant tants 
anys;  jo crec que hem estat  vivint  d’esquenes al  nucli  vell  durant trenta  anys.  I 
m’alegra moltíssim que hàgem arribat a aquest nivell de compromís, perquè a més 
sabem tots  la  necessitat,  perquè tenim un centre  històric  que  ben empleat  i  ben 
cuidat és un potencial econòmic important, i abandonat com anava quedant era tot el 
contrari, un niu de problemes i preocupacions, i d’inseguretat per als veïns que hi 
viuen, i també de mala imatge per a la mateixa població d’Oliva. Per tant estem 
parlant d’intentar revitalitzar, com ja s’ha dit bé ací, una zona molt concreta de la 
nostra ciutat, que a més per les seues característiques és molt emblemàtica, i per la 
seua història no cal ni parlar, i per tant jo crec que són uns diners molt ben emprats; 
pense que ja era hora que prenguérem una mesura d’aquestes característiques; pense 
que  si  es  compleix  aquesta  previsió  i  aquest  compromís,  en  pocs  anys  podem 
disposar d’un centre històric que pot ser l’enveja, per les seues dimensions, i per les 
seues característiques, i també per la seua història, l’enveja de qualsevol població 
d’ací, de la Comunitat Valenciana; i per a això fa falta, efectivament, no només el 
compromís sinó els diners; diners que en aquest cas vindran del PMS, i uns diners 
que com he dit estaran molt ben empleats. Pense que, com també he dit, ja era hora, 
encara que hem estat durant tants anys, per part de l’ajuntament, vivint d’esquenes 
al  mateix  centre  històric,  però val  més  tard  que mai,  i  en aquest  sentit  hem de 
congratular-nos i per suposat votar a favor d’un moció que de totes, totes, vindrà a 
fer justícia en una part important de la nostra població, com és el centre històric i 
nucli vell.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva, ahir, en la Junta de Portaveus, li va manifestar 
que nosaltres recolzàvem la moció inicial, que aquesta moció que ve amb algunes 
modificacions  li  demanàvem,  i  li  pregàvem,  que  es  traslladara  aqueixes 
modificacions a l’associació i a les persones que han estat treballant en la Comissió 
de Seguiment; crec que és de justícia escoltar la gent que és realment l’afectada, i 
qui  a  la  fi  ha  de  portar  endavant,  juntament  amb  l’ajuntament,  aquest  pla  de 
revitalització. Jo voldria dir dos coses simplement. Aquest pla de revitalització està 
molt bé, però continue dient que ha de ser ambiciós. Un pla de reforma interior, tant 
de bo s’haguera plantejat en la modificació del Pla General, que es podria haver fet, 
i no es va fer; tant de bo s’haguera pogut posar alguns edificis públics, que s’han 
quedat tots amuntonats al passeig, tant de bo se n’hagueren pogut posar alguns allí i 
que serviren de locomotora per a aqueix centre històric; tant de bo. Però bé, mai és 
tard; ara de moment sembla que per fi ens n’adonem que el centre històric i el nucli 
vell és un valor important per a l’Ajuntament d’Oliva i per al poble d’Oliva; però li 
dic més, no ens equivoquem, el nucli vell, almenys aquest Grup Municipal Projecte 
Oliva, vol que se sanege, que es revitalitze, que hi haja seguretat, que hi haja neteja;  
allò bàsic perquè la gent puga viure; no volem un circ de nucli vell. Volem un lloc 
on les persones, que han viscut allí durant anys, continuen vivint. Aqueixa serà la 
nostra condició. No pensem que hem de fer un plató de cinema, com alguna vegada 
en algun grup municipal es va dir, que Oliva seria un plató de cinema, no; el que 
anem a fer en el centre històric, aquest grup municipal vol que siga per a viure les 
persones; i a la millor fent-ho de forma quotidiana, i solucionant els problemes reals, 
amb unes mires de conjunt, amb un pla de reforma interior, que s’aplicarà en molts 
anys, això no va a fer-se, el que no s’ha fet en trenta-cinc anys, no podem fer-ho en 
quatre, però sí que hi haja una continuació d’actuacions,  una d’elles, xicoteta,  la 
compra de la casa que hui hem acordat ací, una d’elles, aparcaments? Sí, se’n poden 
fer, es va dir que es podia plantejar buidar illes i que hi haja aparcaments sense 
trencar l’estructura del nostre nucli vell; però sobretot, i el que demana aquest grup 
municipal,  és que aqueix compromís que s’adopta ací, i està un poc agarrat amb 
pinces, de plurianual, i que els diners que facen falta s’invertiran, tinguen l’acord 
dels veïns, perquè ells seran, a la fi, els qui el porten endavant, nosaltres estarem, no 
estarem, ens n’anirem, vindrem, però ells són els qui porten tota la vida vivint allí, i 
aqueixa reforma ha de ser per a ells, no perquè siga un plató de cinema.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Conec pobles molt més xicotets que el nostre que es roden 
pel·lícules i que vertaderament el poble viu perquè aporta moltíssims diners, perquè 
aqueix rodatge aporta molts diners; va ser una proposta del Partit Popular, que no 
era descabellada, era molt ambiciosa, que no s’ha pogut portar a terme com altres 
propostes que tenia el Partit Popular, perquè gent que no va guanyar les eleccions va 
voler estar asseguda en aqueixa cadira; però bé. Jo ací, hui, vull donar les gràcies, 
sobretot, a dos persones que un dia de forma molt valenta, molt decidida, i cansades 
ja que no se’ls fera cas van vindre al despatx del Partit Popular, es van reunir amb 
mi, i em van dir volem això per al nostre barri; i amb molt de gust, no vaig dubtar a 
dedicar totes les hores, que en van ser moltes, per intentar plasmar en uns quants 
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fulls aqueixa necessitat que ells em van traslladar, la necessitat que era simplement 
el dia a dia de la seua vida en aqueixos barris. Per tant, si hui podem estar parlant  
d’aqueix pla de revitalització del nucli vell és gràcies a aqueixes persones que van 
vindre, i que a mi em va semblar, de veritat, una decisió molt forta i molt valenta, i 
van  poder  plasmar  totes  aqueixes  vivències,  perquè  d’una  vegada  per  totes  ací 
s’arribara a la moció que s’ha arribat hui. Jo he fet intervencions molt realistes; a mi 
no m’agrada enganyar ningú mai, i l’última sessió que vam tindre ja vaig dir que la 
veritat és que aquesta moció a mi m’agradaria que poguera portar-se a terme en la 
seua totalitat, però que depèn de moltes variants, de moltes variants que estan en 
l’aire. Per tant, per suposat que la recolzarem, que la votarem, com no; estem en els 
barris, estem en la gent que viu als barris i que vol millorar-los, i treballa per això. 
Recolzarem aquesta moció amb el nostre vot a favor, per tal que tot vaja endavant, 
poder continuar, i que aqueix fum que detectem poder-lo apartar i que puga anar tot 
a bon terme.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Jo m’alegre moltíssim, perquè s’ha treballat molt, tots 
els  grups  polítics,  juntament  amb els  membres  de  les  associacions  veïnals,  com 
l’Agenda Local 21,  que també ha participat.  Allò positiu  és vore com tots units 
volem fer una cosa positiva per a Oliva; per tant jo pense que és una oportunitat. El 
que hui ve, i em ratifique, és una oportunitat. Oliva ja no pot viure, perquè això no 
seria just, ni per als nostres ciutadans, ni per als nostres fills, no pot tornar a viure de 
la rajola, ni de l’urbanisme; hem de canviar el model econòmic, perquè si no estem 
una  altra  vegada  hipotecant  el  futur  dels  nostres  fills.  Canviar  el  model  suposa 
buscar alternatives, i jo crec que el turisme és una gran alternativa, independentment 
que una millora,  un pla  de revitalització  de barris,  suposa una millor  vivència  i 
convivència dels ciutadans que estan i viuen dia a dia en aqueixos barris, suposarà 
una oportunitat econòmica per a aquesta ciutat, una oportunitat per a crear ocupació, 
perquè si revitalitzem, i hi ha llocs, hi ha places, on hi ha una plaça ix un comerç, 
dos comerços, tres comerços, això genera ocupació; i quan es genera ocupació i les 
zones són transitables i la gent pot passejar, suposa moviment econòmic, despesa, 
consum.  I  això  és  el  model  de  ciutat  que  estem  buscant.  Per  tant  jo  també 
compartesc amb el Sr. Peiró que ha de ser alguna cosa ambiciosa, un pla estratègic 
fort; que es puga parlar, i per això així s’ha encomanat i s’ha contractat una persona 
especialista  en fons  europeus,  perquè faça  aqueix  pla  estratègic,  que tractarà  no 
només el nucli vell des del punt de vista urbanístic, de crear coses urbanístiques, 
sinó  també  l’educació,  l’absentisme  escolar,  el  turisme,  el  comerç,  totes  les 
disciplines són molt importants per poder impulsar un nucli vell, un centre històric; 
perquè a la fi el que hem d’aconseguir és que es transforme en un eix principal de la 
nostra economia; igual que són les platges, però també hem d’aconseguir això en el 
centre històric. Per tant, és molt positiu que tots els grups polítics estiguem units; és 
molt  positiu que hem treballat tots junts per a intentar aconseguir un objectiu en 
comú, que és en benefici dels nostres ciutadans, i en benefici dels nostres fills. Per 
suposat que no és una cosa, perquè transformar un barri tan gran, perquè el centre 
històric i el nucli vell té una superfície molt ampla, això no s’aconseguirà ni en dos 
anys, ni en tres anys; s’aconseguirà en molts anys, en cinc anys, vuit, deu, però serà 
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un treball anual, un treball diari. Però bé, allò important és que tots estiguem units 
en això; jo crec que això és un pas molt important, que estiguem units pel futur 
d’Oliva, i per construir una ciutat.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement reitere l’agraïment a tots els grups polítics i a les 
persones que han participat, i agafe una idea que ha comentat algú, que els vertaders 
protagonistes  del  desenvolupament  d’aquest  pla  plurianual,  a  la  fi  seran  els 
ciutadans i els veïns que visquen en el raval i centre històric; a través de la seua 
presència  en  les  distintes  reunions  de  seguiment,  que  es  faran  d’aqueix  pla 
plurianual,  aconseguiran  d’alguna  forma  espoletjar-nos  a  tots  els  grups  polítics 
perquè el  pla plurianual  siga una realitat.  I  aqueix treball  que ells  fan de forma 
constant a través de les activitats que desenvolupen com a membres de les juntes 
directives  de  les  associacions,  es  vorà  d’alguna  forma  potenciat  d’aquesta 
ferramenta que és el seguiment del pla plurianual, per tal que amb aqueixa injecció 
de diners anual es facen coses que siguen vertaderament útils per al raval i per al 
centre històric.” 

Sotmesa a votació l’esmena per tal de canviar la redacció dels punts tercer i quart de les 
propostes  d’acord  de  la  moció  per  les  que  s’han  transcrit  anteriorment,  el  Ple  de 
l’Ajuntament acorda aprovar-la, i en conseqüència s’incorpora a la moció.

Sotmesa a votació la moció,  amb l’esmena incorporada,  el  Ple de l’Ajuntament,  per 
unanimitat, acorda aprovar-la, en els termes que s’indica:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la sessió plenària de data 31 de juliol del 2014 es va aprovar per unanimitat una 
moció  registrada  pel  Partit  Popular  el  17  del  mateix  mes,  a  petició  de  les  tres 
associacions  veïnals  que  conformen  el  barri  del  raval  (Associació  Veïnal  Raval-
Gerreria, Associació de veïns el Pinet, i Associació de Veïns el Raval).

La  corporació  municipal,  en  aprovar  per  unanimitat  la  dita  moció,  assumia  com a 
pròpies  les  aspiracions  i  preocupacions  de  les  associacions,  adquirint  tàcitament  el 
compromís  de treballar  conjunta i  consensuadament  per  a aconseguir  les legítimes  i 
justificades aspiracions d’este barri tan singular i emblemàtic de la nostra ciutat.

Per  eixe  motiu,  des  de  l’àrea  d’Ordenació  del  Territori  es  va  posar  en  marxa  una 
dinàmica de treball que va buscar en tot moment el consens polític i la participació de 
les associacions veïnals del raval.

El 22 d’octubre del 2014 es va presentar en la Comissió Informativa d’Ordenació del 
Territori un document base per a dur a terme dita dinàmica de treball. Document amb 
què es pretenia fer complir l’acord del Ple de  l’Ajuntament de data 31 de juliol del 
2014, i que comprenia els apartats següents:
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1) Proposta d’una metodologia de treball.
2) Identificació de problemàtiques del barri del raval.
3) Proposta d’iniciatives de caràcter global.
4) Propostes per a pal·liar el deteriorament de les cases.
5) Propostes d’iniciatives de caràcter puntual.
Annex 1) Esborrany de text d’ordenança de Registre de Solars.
Annex 2) Ordres d’execució i expedients de ruïna en l’àmbit del Centre Històric.

A  partir  d’eixe  moment,  es  van  succeir  diverses  reunions  de  treball:  dijous  13  de 
novembre i 18 de desembre del 2014, i els dimarts 13 de gener, 10 de febrer i 10 de 
març del 2015.

Ja en la  sessió del  dijous 13 de novembre  del  2014, quan es va donar  lectura  a  la 
identificació de problemàtiques del barri del raval que figuraven en les pàgines 7 i 8 del 
document de treball abans esmentat, d’entre totes les problemàtiques referides, una va 
destacar per damunt de totes les altres: l’escassetat de places d’aparcament en el barri 
del raval, i en el Centre Històric en general.

De fet, el número 4 de la revista local El Portalet, de març del 2009, ja va incidir en esta 
problemàtica, i inclús oferia una anàlisi casolana, però prou rigorós, de la situació de 
l’aparcament en el raval.

En ell es deia que existien unes 578 places d’aparcament que complien plenament amb 
la normativa vigent (aparcament sobre la calçada, sense invadir les voreres), unes 262 
places  d’aparcament  "consentides"  (és  a  dir,  invadint  en major  o  menor  mesura  les 
voreres), i uns 84 guals aproximadament. O siga, un total aproximat de 1.000 places 
d’aparcament per a unes 1.700 vivendes.

Tenint en compte, es deia, "que la mitjana valenciana de cotxes per vivenda l’hem de 
situar  en  1,5 vehicles  per  vivenda (molts  índexs  de motorització  parlen  d’una  ràtio 
encara major), estem parlant que en el raval faria falta un pàrquing automobilístic de 
2.664 places, per a cobrir les necessitats de la població que podria viure en el dit barri 
amb un nivell òptim d’ocupació i revitalització" (El Portalet núm. 4, març 2009, p. 4).

Així doncs, en la sessió de treball de data 18 de desembre del 2014 es va abordar esta 
qüestió tan important, i després d’una primera anàlisi dels possibles emplaçaments de 
futurs espais destinats a aparcament, es van apuntar els següents:

- Pàrquing del CPC El Pinet: 1.148 m2.
- Parcel·la  Hermanitas Ancianos Desemparados que dóna al C/ En projecte 21: 

2.300 m2.
- Delimitació de les places en la pineda posterior (baixant) del CPC El Pinet.
- Part superior del carrer Rausell: 740 m2.
- Parcel·la  de titularitat  municipal  de la  muntanya  de Santa Anna -  C/  Fondo: 

1.200 m2.
- Plaça de la Font del Merder, en el C/ Barranc: 589 m2.
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I,  posteriorment,  en  la  sessió  de  treball  de  10  de  febrer  del  2015 es  va  adoptar  el 
compromís  d’elevar  al  Ple  una  proposta  de  pla  plurianual  de  generació  de  places 
d’aparcament en el barri del raval i Centre Històric, arreplegant totes les possibilitats 
anteriors,  junt  amb  altres  possibles  propostes  com són l’optimització  dels  espais  ja 
existents (Zona Esportiva Sant Vicent,  "plaça" de la Cooperativa,  cantó C/ Barranc-
C/Les Tendes, etc.), així com incentius fiscals per als que generen places d’aparcament, 
modificació de les Normes Urbanístiques del PGOU per a facilitar l’obtenció de guals, 
etc.

Junt  amb  esta  problemàtica  de  l’aparcament  es  van  assenyalar  altres,  com  ara  el 
progressiu  deteriorament  de  molts  immobles,  especialment  visibles  quan  el  dit 
deteriorament afecta les seues façanes. Així com la necessitat elaborar un Pla Especial i 
de Reforma lnterior del Centre Històric, etc.

Per tot això que s’ha exposat, s’acorda:

Primer. L’Ajuntament  d’Oliva  aprova  la  creació  del  "Pla  plurianual  de  millora  i 
revitalització del raval i Centre Històric 2015-2020", un dels principals objectius del 
qual serà la generació de places d’aparcament en l’àmbit del raval i Centre Històric, 
zones de la nostra ciutat que pateixen especialment d’elles.

Segon. L’Ajuntament d’Oliva adopta el compromís d’iniciar una modificació de crèdit 
amb  la  consignació  suficient  per  contractar  els  serveis  d’una  oficina  tècnica  amb 
capacitat i experiència en la matèria, que elabore un Pla director del "Pla plurianual de 
millora  i  revitalització  del  raval  i  Centre  Històric  2015-2020".  Compromís  que  es 
materialitzarà, en primer lloc, en la redacció del plec de clàusules tècniques que hauran 
de  regir  el  dit  contracte;  i  que  serà  presentat  a  la  comissió  de  seguiment  del  pla 
plurianual (establerta segons el punt QUART de les presents propostes d’acord) abans 
del 13 de juny del 2015.

Tercer. L’Ajuntament d’Oliva adopta el compromís d’estudiar anualment, i a la vista de 
la normativa en vigor, la possibilitat d’incloure en els pressupostos municipals del 2016, 
2017, 2018, 2019 i 2020, la quantitat necessària en funció del "Pla plurianual de millora  
i revitalització del raval i Centre Històric 2015-2020". Destinant una part significativa 
d’esta consignació a la generació de places d’aparcament, i la resta a altres actuacions 
que es consideren oportunes en el dit àmbit.
Inicialment, i per a l’exercici 2015, es té previst iniciar una modificació de crèdit de 
500.000 euros,  de  la  partida  PMS,  per  a  destinar-la  al  "Pla  plurianual  de  millora  i 
revitalització del raval i Centre Històric 2015-2020", sota la normativa existent.

Quart. L’Ajuntament d’Oliva constituirà una comissió de seguiment del Pla plurianual 
de millora i revitalització del raval i Centre Històric 2015-2020, la qual estarà formada 
pels  membres  de  la  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  territori,  més  dos 
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representants  de  cada  una  de  les  associacions  veïnals  del  raval  i  Centre  Històric 
legalment constituïdes a la data de la celebració de cada sessió.

Cinqué. La dita comissió de seguiment es reunirà dos vegades a l’any: el tercer dimarts 
del mes de febrer i el tercer dimarts del mes de setembre, a les 19.00 hores, en la Sala de 
comissions de l’Ajuntament, durant els exercicis en què dita Pla estiga en vigor (2015-
2020), amb la finalitat de realitzar el seguiment del Pla, valorant el grau de compliment 
del mateix, i aconsellant respecte de les prioritats a escometre en cada exercici.

Sisé. Traslladar  el  present  acord  als  Departaments  d’Intervenció,  Urbanisme  i 
Contractació perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

Acabada la votació, la Sra. alcaldessa accidental anuncia el següent:

 Sra. alcaldessa accidental: “S’ha presentat una moció. No s’ha presentat amb els 
deu dies d’antelació,  tampoc el  dia  anterior  abans de les 14.00,  per  tant  la seua 
urgència no hi ha obligació d’incorporar en l’ordre del dia; per no entrar ni en el 
debat, ni el contingut, aquest tipus de compromisos requereixen d’informes; per tant 
no admet la moció en l’ordre del dia, perquè la urgència no esta justificada, i perquè 
requereix informes previs,  perquè el  compromís que apareix és obligatori  que hi 
haja informes amb anterioritat. Per tant continuem en la sessió plenària i passem a 
precs i preguntes.”

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ha passat ja octubre, novembre, març, set mesos quasi des 
de la primera moció que es va aprovar en el sentit de la modificació de l’ordenança 
que regula el tema de les llicències de guals; s’hauria d’haver modificat; i la veritat 
que des d’aleshores cap ací, a banda d’aquesta moció també se’n va aprovar una 
altra  perquè  es  paralitzara,  de  forma  momentània,  els  expedients  fins  que  es 
modificara l’ordenança, a més d’altres precs en diferents Plens que hem tingut, com 
ara  en  l’últim  plenari;  la  veritat  és  que  pensàvem  que,  esperaria  a  tindre  la 
modificació  feta  abans  de  continuar  atabuixant  administrativament  als  mateixos 
propietaris d’immobles situats en una zona concreta de la nostra població, que estan 
patint aqueix atabuixament per part d’aquest ajuntament, per part de responsabilitat 
seua, i fins i tot d’un funcionari, evidentment manat per qui està amb capacitat de 
manar,  ordenar-li  les  funcions,  i  la  veritat  és  que  està  sent  una  situació 
esquizofrènicament parlant per la forma que s’està actuant. No és normal que un 
funcionari,  per  exemple  el  que va passar  ahir  o  abans d’ahir,  que un funcionari 
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d’aquest ajuntament, no és massa normal, perquè hi ha una altra persona que tenim 
ací  a  l’ajuntament  que  es  dedica  a  notificar  qualsevol  situació  requerida  per 
l’ajuntament,  que  hauria  d’haver  sigut  el  mateix  notificador  i  no  ser  el  mateix 
funcionari que ha obert l’expedient i treballa en ell, que es dedique a les 8.15 del 
matí  a  buscar  a  les  persones  afectades  per  aquesta  forma  de  procedir  de 
l’ajuntament. Em sembla una falta de respecte per a totes les persones que estan 
patint  aquestes  conseqüències,  abans  d’haver  modificat  aqueixa  ordenança,  com 
s’havia compromés a modificar-la, i fins a hui encara no s’ha modificat; això no 
obstant,  sí  que  continuen  pressionant  i  atabuixant  administrativament  als  veïns 
afectats pel seu procedir, i més la voluntat política des que vostés estan governant, 
en el sentit que ostenten l’Alcaldia en aquest moment. No s’ha respectat la majoria 
dels qui van aprovar aquestes mocions, la majoria de grups polítics. Jo crec que, 
crec no,  s’hauria  d’haver  fet,  perquè moltes  vegades  ací  agarrem el  compromís, 
aprovant mocions, i en aquest cas certes mocions, pel motiu que siga, vostés se la 
passen per on se la passen. Pense, torne a dir, que és una falta de respecte no només 
als  veïns,  sinó  també  a  tots  els  qui  van  votar  a  favor  d’aqueixa  modificació 
d’ordenança,  que  a  dia  de  hui,  després  de  tants  mesos,  encara  no  s’ha  produït,  
després  de  vàries  promeses  que  es  faria.  Per  tant,  li  pregue  altra  vegada  que 
reconsidere la seua postura, i que fins que no estiga modificada l’ordenança que faça 
el favor de paralitzar momentàniament aqueixos expedients.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Dos preguntes. Per què la Presidència deixa sobre la mesa, i no 
vol que entre la moció de deixar sense efecte la quarta i última derrama prevista en 
el  padró  cobratori,  de  data  14  d’agost  de  2006,  quota  actualment  suspesa  per 
resolució de l’Alcaldia 2107/08, de data 16 de juny, de la mateixa forma que es va 
fer amb data 8 d’agost de 2005 en les Unitats d’Actuació Canyades 7, Canyades 8 i  
Bomba; per què no passa la moció presentada per Bloc-Compromís, Projecte Oliva i 
Gent d’Oliva. I segona pregunta és, la moció que hem aprovat fa un moment, del 
centre històric, no he vist tampoc els informes jurídics, ni d’Intervenció, i això no 
obstant l’hem aprovada; per què no es tracta de la mateixa manera?”

 Sr. Escrivá Tormo: “Jo voldria fer-li una pregunta al Sr. Blai Peiró –no diga mira, 
que em té al seu costat i m’escolta massa bé– Jo voldria saber si vosté és sabedor de 
totes les reclamacions que els usuaris que utilitzen la piscina coberta, que dipositen 
dins la bústia; si vosté és sabedor d’aqueixes reclamacions, o es queden allí; perquè 
ens han arribat informes, i sobretot de la persona afectada, que va tindre una reacció 
molt al·lèrgica, basant-se en un producte blanc que es va dipositar dins de la piscina, 
supose que serà per a un tractament de la piscina; aquesta dona, a dia de hui, no ha 
tingut resposta; tampoc ha fet la reclamació en el consistori, en l’ajuntament. L’altra 
pregunta és si vosté és coneixedor que mentre alguns usuaris estan dins la piscina 
nadant s’introdueix el robot de neteja. Parlem d’un aparell elèctric, i no parlem de 
200 500 vats; és saber si vosté és sabedor d’això. I a mi també m’agradaria, aqueixa 
moció que hem aprovat, si els diners estan consignats, si es poden destinar del PMS 
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els 500.000 euros, que en teoria l’ajuntament ha de dipositar des de l’any 2015 fins a 
l’any 2020. També s’ha parlat de responsabilitats, que ha fet esment el Sr. Salazar 
Cuadrado. Responsabilitats; jo també voldria responsabilitats; responsabilitat, quin 
és la responsabilitat del trinquet d’Oliva, i a qui el trinquet nou. Responsabilitat de 
la Tourist-info i a qui també responsabilitat.  I  responsabilitat  de Martí de Veses, 
també, a qui.”

 Sr.  Sánchez  Gámez: “És  l’últim plenari  ordinari  i  hem escoltat  durant  aquesta 
legislatura moltes paraules boniques, com modificació de crèdit, REX, finques de 
PMS de més de tres milions d’euros, factures fora de termini, superàvit, pla d’ajust, 
estabilitat pressupostària; però el que no hem vist és que en el pressupost de 2013 es 
va posar en la  partida d’Obres i  Serveis un camió,  una màquina  agranadora,  un 
elevador telescòpic, una retroexcavadora mixta; de què ens serveix tindre nucli vell, 
o Rabdells, Oliva Nova, Sector 5, Kiko, Bomba, si no som capaços de mantindre-ho. 
L’altre dia anaven dos jardiners tallant la gespa del Sector 5 amb dos tallagespa 
manuals, i en teníem un gran, que anava el treballador damunt; allí tot el que es 
trenca no s’arregla. Allí hi havia tres màquines excavadores, de tres en queda una 
que té setze anys o disset,  i  està totalment  obsoleta;  camions de la segona gerra 
mundial; de què ens serveix tindre un nucli vell o unes urbanitzacions de primera, si 
no tenim valor de mantindre-ho. I una altra pregunta és, en l’altre plenari vaig fer 
una pregunta sobre una ordre d’execució,  i una multa coercitiva que per part  de 
ningú  s’ha  contactat  amb  el  particular,  ni  amb  ningú;  no  sé  per  què,  si  és 
incompetència del departament d’Urbanisme, o tanta feina hi ha, no ho sé; però és 
increïble  que  una  persona  que  ha  telefonat  vint  vegades,  que  ha  vingut  a 
l’ajuntament deu vegades, que ho he dit jo en el plenari, i ha passat un mes i no ha 
hagut per fer-li una notificació a aqueixa persona, com va dir vosté, que era un error, 
que això no s’havia de pagar; i a dia de hui no s’ha fet res. M’agradaria saber per 
què.”

 Sr. Morera Romaguera: “En primer lloc, va aparèixer una informació el dia 15 
d’abril, sobre la nova pàgina web de gastronomia, mostra gastronòmica Oliva. Per 
què no s’ha presentat  aquesta pàgina web davant del Consell  de Turisme, i s’ha 
donat  a  conéixer  als  regidors,  simplement  per  cortesia.  Per  cert,  només  està  en 
castellà i valencià. Es recullen, i es guarden, tots aquells utensilis que s’han pogut 
desmuntar  de  la  Tourist-info  de  la  platja?  És  a  dir,  portes,  vidrieres,  sostres 
desmuntables; perquè pense que es podria aprofitar per a una futura Tourist-info a la 
platja. Per què no s’ha muntat ja alguna cosa provisional, o bé definitiu per a la nova 
Tourist-info que s’haurà de muntar  a la platja,  com ja es va proposar en el  nou 
Consell  de Turisme,  i  es van definir?  En el  Ple  de febrer  ja vaig comentar  que 
estàvem  contrarellotge,  venien  falles,  i  pasqua,  i  per  als  nostres  turistes  era  el 
moment per donar des d’allí la informació que necessitaven de restauració, comerç, 
hospedatges, per a aquest estiu. I de moment estem ahí, tot paralitzat.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Dues qüestions; o dos raonaments més bé. Sabem que es va 
fer ahir una reunió referent als guals, i que temps enrere, prou de temps enrere, per 
part  dels  representants  o  afectats,  tant  d’Oliva  Nova  com  del  Sector  2,  es  va 
sol·licitar mitjançant un mitjà de comunicació, no directament, que cada grup polític 
es manifestara i diguera el que pensava fer o el que creia al respecte, després d’haver 
aprovat ja aquella moció.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Només una matisació, Sra. Escrivá. Estem en precs i 
preguntes. Facen un prec, plantegen qüestions, però per favor són precs i preguntes.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per fer un prec he de fer una argumentació. Per tant estic en 
l’argumentació, i en acabar faré el prec. Continue dient que en aqueix temps el Partit 
Popular sí que vam aportar a cadascun dels representants dels dos sectors una carta 
explicativa. I hui volem dir, per qui la trobara del tot ambigua, volem deixar les 
coses molt clares, perquè a banda d’ambigüitats pensem que ací l’oportunisme està 
latent, i hi ha qui manifesta coses que són totalment incertes. El període de tretze 
mesos d’Alcaldia del Partit Popular, a cap dels dos sectors, ni a cap del poble, es va 
fer arribar un requeriment de posar un gual; tot el contrari, en aqueixos tretze mesos. 
I he de continuar dient que aquesta persona, que era l’alcaldessa, no ho va fer, i tinc 
clar que si tornara a entrar tampoc ho tornaria a fer; perquè un gual el sol·licita qui el 
necessita; no se li imposa; per molt de rebaix o el que s’haja de fer. Per tant, dit 
això, sí que m’agradaria dir per què si aquella moció es va portar a terme, es va 
aprovar ací, per què no se’ns ha requerit per portar-la endavant, per treballar-la i 
portar-la endavant. Ja li vaig dir, Sr. Salazar, que vosté que l’havia proposada, i tots 
li  l’havien  recolzada,  pense  que  hauria  d’haver  forçat  a  seure  tots  per  portar-la 
endavant. Un no pot manar la feina i seure perquè li la facen els altres. Aquesta 
regidora i aquest grup polític, encara que no tenen alliberaments i altres, no ens hem 
fet mai  enrere a res.  Per tant  pense que hem arribat  a aquest extrem per aqueix 
motiu. I li pregunte per què s’ha arribat ahí. Després hi ha una altra qüestió que és 
referent als xiringuitos. No sabem quin pla s’ha fet, de quina forma s’adjudicarà; sí 
que sabem que l’altre dia va haver una reunió, reunió que va ser del tot dolenta; però 
a aquest grup ni se li requereix, ni se li explica, ni sabem res del que ha passat amb 
aqueix camí que s’ha tallat, com s’adjudicarà el xiringuito i com ha d’entrar, si és un 
xiringuito  al  qual  accedirà  gent  d’elit  amb  helicòpter;  no  sabem  res.  Per  tant, 
preguntem què és el que passa respecte als xiringuitos, perquè considerem que ja 
que tots remem i parlem de turisme, el 2011, l’estiu de 2011 on el Partit Popular,  
aquest Grup Popular ostentàvem l’Alcaldia, no vam tindre cap denúncia, i vam saber 
perfectament conjugar el que era l’oci amb el descans.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No sé per què ha fet al·lusió a per què s’ha arribat ahí; em 
preguntava a mi en lloc de preguntar-li a la Sra. alcaldessa en funcions em pregunta 
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a mi per què s’ha arribat ahí? No sé, vosté mateix. Jo crec que la feina sí que s’ha 
fet; sí. El que passa és que no es compleix amb els terminis, ni tan sols en els acords  
que es van prendre. Qui té las postestat per poder fer-hio, que és qui té l’Alcaldia, no 
vol fer-la, i no vol complir l’acord que es va prendre ací en aquest plenari. I en lloc 
d’encarar-se a mi per què no s’ha fet, hauria d’encarar-se a qui ostenta l’Alcaldia, li 
ho repetesc altra vegada. El que no sé per què, quina por d’encarar-se a qui pertoca, 
i encarar-se a mi; és a dir, a més que propicie el fet que es modifique l’ordenança, 
encara la culpa serà meua; per l’amor de Déu. Jo no sé com li ho he de dir ja, per 
l’amor de Déu. No s’ha fet perquè no hi ha voluntat política perquè es modifique 
l’ordenança. Així de clar. Si per mi fóra, ja estaria fet. Demà. Evidentment no sóc jo 
qui ha de firmar el que haja de firmar, un decret perquè es porte endavant, o fer la 
feina  que  s’haja  de  fer  perquè  es  modifique.  No  em correspon  a  mi,  a  mi  em 
correspon fer el que vaig fer en el seu moment; i el que he fet després també. I  
encara vosté vol carregar-me la culpa a mi. Bona nit; apaga i anem-nos-en. Jo crec 
que vosté sap massa qui té la responsabilitat  en aquest tema; no vulga donar les 
culpes a qui no li correspon. A la fi, encara s’haurà de matar el missatger.”

 Sr. Peiró Sanchis: “A la pregunta del regidor Salvador Escrivá, li he de contestar 
que efectivament conec totes les reclamacions; la meua responsabilitat, ja ho vaig 
dir  ací,  és  Esports,  Polígons,  i  li  regidora  Consum.  Les  conec,  i  li  puc  dir  que 
efectivament he demanat un informe al gerent municipal, que és la persona que està 
allí  treballant  i  supervisant  les  instal·lacions  i  els  serveis,  perquè  em  faça  un 
aclariment  de què ha passat;  això li  puc dir.  També he de dir-li  que he cridat  a 
l’empresa que porta la concessió, que estem pagant tot el poble, dels serveis de la 
piscina municipal, perquè ens explique algunes coses que aquest regidor, que no és 
biòleg, ni és tècnic de manteniment de piscines, no les entén; la feina s’ha fet, i la 
preocupació per suposat que està feta. Dit això, dir-li que en el moment que tinga 
l’informe en la mesa, i s’haja produït la reunió que està ordenada i demana amb 
l’empresa, li donaré informació a aquest plenari i al regidor que ha fet la pregunta.”

 Sra.  Ibiza  Cots:  “En  contestació  al  Sr.  Morera,  el  tema  de  la  pagina  web 
gastronòmica, és cert que no hem fet una presentació al Consell de Turisme, però 
també és cert que en l’últim Consell de Turisme, que vosté va fer un poc tard, es va 
dir  que  es  presentaria;  no  l’hem  feta  pomposa,  ni  amb  els  moments  que  la 
necessitàvem, però sí que es veritat que s’ha convocat al sector de la gastronomia, i 
se’ls  ha  presentat  també  a  ells.  El  Consell  de  Turisme  era  sabedor  que  estava 
treballant-se en aqueixa línia, i no hem fet una presentació oficial, però bé, està ahí. 
Pel que fa als utensilis de la Touris-info, ja li ho vam dir, també es va comentar en el 
Consell de Turisme, l’Agència Valenciana de Turisme, tot el que és el mobiliari és 
de  l’AVT;  nosaltres  ho  hem  embalat  tot,  hem  buscat  un  baix  que  no  fóra  e 
magatzem municipal, perquè consideràvem que el magatzem no està en condicions 
de guardar aqueix tipus de mobiliari, i ho vam ubicar en lantic Hort de Palau; està 
completament embalat, inventariat, com ens ha exigit l’AVT, i la setmana passada 
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va vindre, també ho vaig comunicar al Consell de Turisme,  a mirar  què havíem 
inventariat,  quin  era  el  material,  i  en  quines  condicions  estava.  Dir-li  que  hem 
aprofitat tot el que hem pogut, els vidres, les portes, les finestres, els lavabos, les 
portes de lavabos, els endolls, ela aires condicionats; i està tot el material guardat. 
Precisament els vidres no es van poder desmuntar fins que no vam iniciar l’obra 
d’enderrocament, perquè no anàvem a deixar allò tot obert; i en aquest moment els 
té Cristaleria Serra, que els custòdia, fins que iniciem l’altre projecte. Dir-li sobre 
l’altre projecte que està ja en marxa; vosté va vore els plànols; sí que es veritat que 
vam decidir,  o  vam dir,  de  posar  alguna cosa  provisional,  però  és  que  en  breu 
iniciarem el projecte que anem a portar, que és un punt d’informació, com vosté sap, 
que també ha passat pel Consell de Turisme; i en breu, ja li dic, segurament en un 
parell de setmanes iniciarem, i serà molt breu perquè ja sap, a més, que aquest punt 
d’informació no és una obra en si, es pot desmuntar, i anirà on vostés van dir, on el 
Consell de Turisme va dir; sap que el departament d’Urbanisme va presentar una 
altra  proposta,  alguna  associació  de  veïns  una  altra  proposta,  vostés  es  van 
mantindré, en el Consell de Turisme es va mantindré en el lloc, i a la fi la ubicació  
serà la que va determinar el Consell de Turisme. Pel que fa al xiringuitos, dir que 
vull  fer  un poc d’història;  els  xiringuitos  porten  un  procés;  en 2013,  quan vaig 
entrar, el plec de condicions, en llegir-lo, en general els anys anteriors, no un any 
anterior sinó en generals els anterior, sense centrar-me en un any ni en dos, la praxis 
dels xiringuitos, no hi havia ni llicència d’activitat; el 2013 vam posar la llicència 
d’activitats,  qualsevol activitat  econòmica ha d’estar regulada,  i així  ho vam fer. 
L’any  següent  vaig  tornar  a  notar  que  ho  havia  unes  certes  anomalies,  o 
irregularitats, en el plec de condicions, així ho vaig comunicar, en una reunió en què 
estava present el Sr. Salvador Fuster, estava present la Sra. secretària, l’interventor 
d’aleshores, i el TAG d’Urbanisme, Sr. Mansanet; com que allò no portava informes 
favorables, ni de la secretària, ni de l’interventor en qüestió, jo vaig decidir retirar-
me, i així ho vaig comunicar, del que va ser el procediment d’adjudicació. A més 
d’aquella reunió, i durant aquest any, s’havia parlat que continuàvem amb una mala 
praxis,  que  era  el  que  denominàvem  instal·lacions  temporals,  l’avanç  de  les 
instal·lacions temporals. Doncs bé, l’avanç de les instal·lacions temporals constava 
de tres adjudicacions, una esportiva i dos xiringuitos, que començaven a treballar al 
mes de febrer, uns al mes de febrer i els altres al mes de març. Això juntament amb 
la nova normativa, el nu reglament de Costes, i amb una nova normativa que ha 
entrat  del  Servei  de la  Vida Silvestre,  de la  Conselleria  de Medi Ambient,  vam 
organitzar  que  les  platges  haurien  d’obrir-se  com a  molt  tard  el  mes  de  març; 
aleshores, ens vam posar les piles per vore si el plec de condicions podia eixir, en 
temps i forma, per a obrir les nostres platges, ja que com vosté bé diu, parlem tots de 
turisme, però a l’hora de posar-se les piles no aconseguim tindre les instal·lacions en 
temps i forma. He de dir que el pla de temporada, que no és el plec de condicions, el 
pla de temporada fins l’any anterior el plec de condicions i  el pla de temporada 
anava tot junt; no calia. El plec de condicions no cal que vaja a Costes, només el pla 
de temporada. El 30 de gener estava el pla de temporada en Costes. El 30 de gener 
de  2015.  Què pretenia  aquest  pla  de  temporada?  Crear  un  model  a  vore  si  ens 
podíem esclarir; un model en el qual es podia conciliar el descans amb l’oci, per 
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això designàvem unes instal·lacions  en les zones urbanes,  on no es podia tindre 
ambient musical, a més a més també preteníem que tancaren més prompte, i deixar 
fora del que són les zones urbanes els xiringuitos d’oci amb ambient musical. Què 
més pretenia? Pretenia també la desestacionalització, i per això, per primera vegada, 
l’ajuntament agarrava,  decidia  què és el  que volia per al  seu municipi,  per a les 
seues platges, i marcava una temporalitat, i segons en quin lloc, perquè les platges 
no les tenim totes iguals, es podia tindre més prestació de servei durant més temps 
que en altres; i així ho vam fer, vam posar alguns xiringuitos que podien obrir de l’1 
de març fins el 30 d’octubre, i altres des de l’1 de juny fins el 15 de setembre; per 
qüestions  de la  platja.  Què més  pretenia?  Pretenia  també  respectar  la  normativa 
mediambiental;  com  vostésap,  que  ho  he  explicat  incansables  vegades,  tant  en 
reunions veïnals com del Consell de Turisme, tenim una normativa que les platges 
estan catalogades pel Ministeri de Medi Ambient en la Red Natura 2000 i per la 
Conselleria  de  Medi  Ambient  a  través  del  Servei  de  Vida  Silvestre,  estan 
catalogades  amb  la  protecció  dunar  com a  platges  naturals.  Per  tant  tenim una 
normativa específica i també s’havia de respectar; i es presenta un pla de temporada. 
Respecte a la reunió de la setmana passada, Sra. Escrivà, crec que li podrà contestar 
millor  la  Sra.  Ana Morell,  perquè jo ni sabia  res de la  reunió,  és més,  em vaig 
assabentar perquè m’ho van dir algunes de els persones dels xiringuitos; em van 
cridar quan estaven a meitat de reunió, em vaig personar, és veritat també, en nota 
de premsa, el Sr. Blai Peiró; que estava allí, el Sr. Mengual, no entenc tampoc massa 
bé exactament què feia allí el Sr. Mengual, però estaven algunes de les persones dels 
xiringuitos, el Sr. Mengual i la Sra. Ana Morell, i volien saber per què no posàvem 
més temporalitat, i no havíem donat més xiringuitos a la platja d’Oliva, cosa que 
se’ls va explicar,  ja se’ls havia explicat anteriorment,  ja s’havia tractat  també en 
permanents de treball de turisme; bé, és molt llarg el que estic contant, però si no ho 
explique. Espere que li haja contestat.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Jo  tancaré  les  contestacions  de  les  qüestions  que  s’han 
plantejat.  Sr.  Salazar,  vosté  m’ha  parlat  i  m’ha  plantejat  la  modificació  de 
l’ordenança  guals;  cert  que  hi  ha  dues  mocions  que  es  van  presentar,  una  que 
demanava la modificació de l’ordenança de guals, i una segona que vosté proposa, 
que és la suspensió del procediment d’inspecció.  Quan es vota la modificació de 
l’ordenança,  l’endemà o als  dos  dies,  jo  firme una providència  d’Alcaldia  per  a 
iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança. A mi m’agrada fer les coses bé; i 
a mi m’agrada que, ja que vaig a modificar l’ordenança, fer una bona ordenança. El 
mateix  vaig  fer  amb les  famílies  nombroses,  i  el  mateix  vull  fer  ara  en  aquest 
moment, i li  diré per què. Actualment l’ordenança de guals només contempla un 
preu per a tota la població d’Oliva, excepció feta de la platja que se li aplica un 
coeficient de temporalitat. Jo vull aprofitar, i així ho dic perquè és la idea, es va fer 
una  revisió  cadastral  en  què  s’aplicava  unes  zones  de  valor,  perquè  el  preu  és 
diferent en funció de la zona en què s’habita; el preu de la zona és diferent; no és el 
mateix preu per metre quadrat en el nucli vell que en el passeig; i no és el mateix la 
primera línia del passeig que estar en Monges Clarisses, per exemple. Vull aprofitar 
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aqueixes zonificacions per a establir un preu en funció del valor de la zona. Aqueix 
estudi econòmic no és fàcil, i porte molt de temps treballant en ell: molt de temps, 
però es cert  que darrere de l’un va el dos i el tres; el meu compromís,  i  vaig a 
intentar  fer  tot  el  possible,  perquè  vosté  tinguen  l’esborrany  abans  que  s’acabe 
aquesta legislatura;  vaig a fer tot el possible, perquè a més crec que la gent està 
pagant massa diners pel gual, i jo crec que és important en funció dels estudis que 
apareguen, faça el perit o el tècnic competent, crec que s’està pagant massa per a 
una  població  com  Oliva;  i  la  idea  és,  a  través  del  procediment  d’inspecció, 
aconseguir que la gent tribute, s’incorpore al padró de guals, i aconseguir baixar la 
taxa per a tots. Això és el que estic intentant fer, però això porta molta feina. La 
segona moció de la qual vosté parlava, la presenta vosté, demanant la suspensió del 
procediment d’inspecció; no jutjaré com es presenta la moció, ni qui la presenta, 
perquè jo crec que es va incórrer en motius d’abstenció, perquè un regidor que està 
dins d’un procediment d’inspecció no pot demanar que se suspenga el procediment 
d’inspecció en el qual ell està dins del dit procediment d’inspecció; per tant crec que 
això va incórrer en motius d’abstenció. Es va emetre un informe de la Sra. tresorera, 
es va repartir a tots els grups municipals, en el qual deia, per un costat que el plenari 
no  es  competent  i  no  pot  prendre  la  decisió  de  suspendre  un  procediment 
d’inspecció;  i  segona  deia  que  el  procediment  d’inspecció  en  aquest  cas,  i  per 
aquestes raons no es pot suspendre per llei, és un acte regulat, i només en algunes 
ocasions que marca la normativa es pot interrompre un procediment d’inspecció; 
que no és aquest,  i  està  en l’informe.  Jo ara,  perquè conste en acta,  els  passaré 
l’informe  de  la  tresorera,  i  l’informe  que  ha  fet  el  tècnic  municipal  respecte  a 
l’obligatorietat o no del gual. Perquè quede clar, aquest ajuntament en cap moment 
té la intenció, en cap moment, d’obligar a tot el món que pague el gual; no. Qui no 
l’usa que no el pague, i qui l’usa que el pague; perquè hi ha 1.600 persones que 
actualment estan pagant el gual; i si 1.600 persones d’Oliva estan pagant el gual, no 
entenc per què un altre ciutadà, que l’usa, perquè qui no l’usa no té per què pagar-lo, 
no ho entenc això. Per tant aqueixa és a idea. Cap altra. Hi ha molta gent que quan 
van rebre la primera notificació, i també estan ací presents, es van donar d’alta; i van 
vindre ací i van sol·licitar el seu gual; amb el compromís que el veí del costat que no 
estiguera pagant-lo, no se l’haguera tret, i estiguera usant-lo que també el pagara; 
perquè hi ha molta gent que ha complit; i estan ací. Per tant, si uns el paguen els 
altres ho han de pagar, si l’usen; si no l’usen, per suposat que aquest ajuntament no 
demanarà a ningú que es traga el gual. Per tant aquest és el raonament, qui l’usa que 
se’l traga, i qui no l’usa que no se’l traga; amb la idea que a major gent que hi ha 
tributant, més es reparteix la despesa i més es pot baixar la atxa del gual. Aqueixa és 
la idea. I estic treballant tots els dies per aconseguir que finalitze l’estudi econòmic, 
perquè ja li dic, un canvi de criteris tan gran que suposarà que zones com el nucli 
vell paguen molt poc, o zones com la platja paguen poc, i en general que tots paguen 
menys. Aqueix és l’objectiu que està aconseguint-se, però això costa un temps per 
aconseguir-ho. Per tant els  faré lliurament  d’aquestos documents,  perquè tinguen 
clar el que diu la normativa. Respecte al Sr. Peiró, ha plantejat dues qüestions. Per 
què la Presidència decidia deixar sobre la mesa la moció que es presentava; es deixa 
per l’article 91.2 del Reglament Orgànic Municipal; però m’ha plantejat, si l’altre 
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acord s’ha pres, per què aquest no; és que en l’altre acord, l’altre punt, l’altra moció, 
no ha pres cap acord en concret, és una declaració d’intencions; si haguera anat la 
modificació; escolte, Sr. Peiró, vosté ho sap; no va cap modificació de crèdit, ni del 
PMS a la partida, i tots ho sabem; haurà de vindre amb posterioritat una modificació 
de  crèdit  que  en  aquest  noment  no  s’ha  iniciat.  També  per  fer  el  pla  director 
d’aparcaments, tampoc ve la modificació; no ha vingut; quan vinga ha de tindre els 
informes de fiscalització.  Aqueixa és la diferència,  perquè en aquest moment no 
s’acorda  la  modificació  efectiva  en  una  partida  pressupostària  efectiva,  i  una 
quantitat econòmica efectiva. Però això ja ho sabem vostés que porten tant de temps 
ací en política. Respecte als xiringuitos, sí que vull manifestar una cosa, van ser els 
mateixos membres del sector que van demanar la reunió. Totes les persones alienes 
a mi van ser convidades directament per les persones dels xiringuitos. Directament; 
cap persona que no fóra jo, no estava allí per decisió meua, va ser per les mateixes 
persones que van convocar la reunió, a mi em van convocar ells; jo no he portat 
convidat a ningú. Jo vaig cridar a la Sra. Ibiza, perquè la Sra. Ibiza baixara perquè 
estaven  plantejant  una  série  de  qüestions  respecte  al  pla  de  temporada;  però  jo 
estava convocada perquè ells m’havien convocat la reunió. Crec que no em deixe 
cap resposta. Sí que és veritat,  el Sr. Sánchez, que vam estar en l’anterior sessió 
plenària, i així es va manifestar que quan es van instaurar les multes coercitives, 
l’objectiu no era anar per la persona que havia complit, i em semblava injust que 
fóra així; de fet fa uns dies o fa una setmana vaig coincidir amb el Sr. Canet per vore 
si es podia modificar el preu, perquè a més la valoració que s’havia posat era de 
7.000 euros. Jo crec que la valoració era excessiva. De totes formes, la setmana que 
ve convocaré una reunió amb el regidor d’Urbanisme, i els tècnics corresponents, 
per a intentar parlar d’aquest tema. Perquè també entenc a les persones. Crec que no 
em deixe res; sí que podeu, en cas d’al·lusions, contestar, però no anem a generar 
debat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per al·lusions del Sr. Salazar; Sr. Salazar, jo no vull que 
vosté s’enfade. Simplement m’hauria agradat que ja que vosté va tindre la iniciativa 
de  presentar  aqueixa  moció,  i  ja  que  vosté  és  el  president  de  la  Comissió 
d’Urbanisme, haguera forçat que això haguera arribat a solventar-se; i hauríem estat 
ahí al seu costat; i això és així, per això li pregunte a vosté; i vosté també forma part 
de la Comissió d’Hisenda, exactament igual que un membre del Grup Popular. I la 
vam recolzar i hauríem volgut vore aqueixa iniciativa per portar-la endavant. Jo vull 
recordar que el dia que jo al Sr. Roig li vaig demanar per favor que l’ordenança del 
Mercat la deixara per treballar-la, la va deixar sense cap problema; per a mi no se’m 
va arrugar el  melic  de cridar-lo i  dir-li  si  séiem, i  em va dir  que sí.  Vam seure 
ràpidament, la vam portar a comissió totalment treballada i tancada. I això és el que 
jo  estava  dient-li  a  vosté.  Simplement  això,  que  hauria  d’haver  forçat,  i  podria 
haver-ho forçat vosté des d’un punt coma president de la Comissió d’Urbanisme; de 
la  Comissió  d’Hisenda,  no,  però ja  hauríem estat  ahí  tots  a  una  per  forçar-ho i 
portar-ho endavant. I vull dir una cosa. Tot el món que no utilitza el gual se’l lleva; 
però de tant  en tant,  on m’incloc,  entre  el  cotxe pel  que siga,  per al  que calga. 
L’entre i el trac ràpidament, o me’l deixe. Si després vaig a traure’l i no puc, doncs 
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m’aguante; i he de reconéixer-ho. I si d’això volen passar-me el rebut, que me’l 
passen, però jo vull dir que a cap persona, i si algú de veritat diu que ha rebut un 
rebut d’aquesta  regidora quan era alcaldessa,  de veritat  que jo li  demane que el 
traga; casualitat, només un. No és així; però hem de ser conscients.”

 Sra. alcaldessa accidental: “He dit contestar les al·lusions. No continuem el debat, 
perquè el debat genera més debat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “D’acord. Ja no genere més debat, i simplement dir-li això al 
Sr. Salazar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté sap massa, o hauria de saber a estes altures, i no 
estic enfadat per a res; altra cosa és que vosté diga que ho estic; aqueix no és el meu 
estat d’ànim; tot el contrari, estic indignat. Però indignat de vore que d’una forma o 
altra ens estan passant amb cançons i amb raons. I vosté hauria de saber, jo crec que 
hauria  de saber-ho,  que els  guals  no es  tracten  en la  Comissió  d’Ordenació  del 
Territori, on sóc jo el president, és en la Comissió de Foment Econòmic; allí no es 
tracten;  vosté  ho  sap  massa.  Vosté  té  representant  en  la  Comissió  de  Foment 
Econòmic;  a la  seua esquerre té  un regidor  que està  en la  Comissió  de Foment 
Econòmic, que sap que en les comissions de Foment Econòmic és on es tracten els 
temes  dels  guals,  no  en  la  Comissió  d’Ordenació  del  Territori.  Però 
independentment d’això, jo he fet el que havia de fer. Què vol que faça més? I no 
serà perquè no hi he dit cinquanta mil vegades ja; què he de fer més del que faig? 
Home, per l’amor de Déu. No diga aqueixes coses si vosté sap que no ho és. A la fi 
serà culpa meua que aquestes persones estiguin; no? Està carregant-me a mi el mort. 
Vosté sap que això no és.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, són al·lusions. I molt concret i acabem, per 
favor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Sí. Són al·lusions. vosté sap massa que això no es tracta en 
la Comissió d’Ordenació del Territori,  es tracta en la Comissió de Foment.  Però 
independentment d’això la feina s’ha fet ací en el Ple, aprovant dues mocions, i de 
les dues no se n’ha complit cap. Aqueixa és la qüestió, a més de diversos precs que 
s’han fet. Per tant, qui li correspon, qui té l’obligació, en aquest cas, que ha fet que 
no es complirà això és qui ostenta l’alcaldia, que vosté ho sap massa. I ja està. I per 
suposat que per part meua, qui vulga gual, el tindrà i qui no el vulga no se l’obligarà 
a tindre’l; per suposat que no, faltaria més.” . 
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 Sra. alcaldessa accidental: “Vaig a donar per finalitzada la sessió plenària; crec 
que tots han tingut el seu torn de paraula; fins i tot d’al·lusions. Donar les gràcies; és 
l’últim plenari ordinari.”

I no havent més assumptes a tractar, la senyora presidenta accidental 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 de 
la senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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