AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 8/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 2015.
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 15.20
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sra. ALCALDESSA ACTAL:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
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

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,

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS

els membres expressats al marge, els
quals

integren

la

majoria

de

l’Ajuntament, per dur a terme sessió

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO

extraordinària i pública.

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
Sent l’hora indicada la Presidència

ABSENTS EXCUSATS:
SALVADOR FUSTER MESTRE
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
ROSANNA TORRES PÉREZ

declara obert l’acte.

SR. SECRETARI ACCTAL.:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT
SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART
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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. També excusar l’absència del Sr. Jesús Aparisi, i de la Sra.
Rosanna Torres, que per diversos motius, laborals i familiars, no podran assistir hui
a la sessió plenària.”

PRIMER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 13 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4
del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva; i 1 de la Sra.
Cotaína Verdú del Grup Partit Popular), i amb 5 en contra (del Grup PP), ACORDA
ratificar la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua
el desenvolupament de l’ordre del dia.
PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA
SEGON.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE GOVERNACIÓ
SOBRE LA MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent de
Governació: de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
“Dictamen ratificació modificació estatuts del consorci per al servei de prevenció extinció
d’incendis i de salvament de la província de València.
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de data 12 de maig de 2015, per a la
ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i de Salvament de la Província de Valencia, així com del informe jurídic emes per la
Sra. Secretaria amb data 11 de maig de 2015.
La proposta presentada que es sotmet al dictamen de la comissió, es la que tot seguit es
transcriu:
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PROPOSTA D'ACORD
RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL
SERVICI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Considerant el que disposa la disposició transitòria sexta de la llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que assenyala que els consorcis que ja
estigueren creats en el moment de la seua entrada en vigor hauran d'adaptar els seus estatuts al
que preveu la mateixa en el termini d'un any des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc
el 28 de desembre de 2013.
Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències establides en la llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la
que s'assenyala que els òrgans de les entitats locals disposaran d'un termini màxim de dos anys
per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la dita llei.
Atés que la 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa, regula diversos aspectes dels consorcis, referents al dret de separació,
dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu article 15 que els consorcis que ja
estigueren creats en el moment la seua entrada en vigor hauran d'adaptar els seus estatuts a l'en
ella previst en el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el passat
18 de setembre.
Resultant que l'assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de 2014, va
aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci per al servici de prevenció extinció
d'incendis i de salvament de la província de valència
Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitjà d'anunci en el
butlletí oficial de la província de valència núm. 295 de 12 de desembre de 2014, pel termini d'un
mes a l'efecte de reclamacions i suggeriments davant de l'assemblea general del consorci.
Resultant que per l'advocacia general de la generalitat, la conselleria d'educació, cultura i esport,
la direcció general de desenrotllament autonòmic i per la conselleria de presidència i
agricultura, pesca, alimentació i aigua de la generalitat, es van presentar al·legacions i
suggeriments al text modificat d'estatuts al text modificat d'estatuts.
Vist l'acord de 25 de febrer de 2015, de l'Assemblea General del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València pel qual es resolen
les al·legacions i suggeriment presentades per la Generalitat i s'aprova provisionalment la
modificació d'Estatuts Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament
de la Província de València
Vist l'informe favorable del Secretari General de la Corporació, de data 11 de maig de 2015,
relatiu a la modificació dels Estatuts del Consorci, i que obra en l'expedient
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Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g) , i 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim local, Art 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d'abril,por el que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.
S'ACORDA:
PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada provisionalment per
acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015.
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció Extinció
d'Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns.”
Els membres de la Comissió municipal informativa, previ estudi, i amb els vots ponderats
favorables de la Sra. Ana Morell (6/21) i les abstenció de la Sra. Imma Ibiza (5/21) i del Sr. Blai
Peiró (2/21), dictamen favorablement el següent:
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada provisionalment per
acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015.
Segon: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció Extinció d'Incendis i
de Salvament de la Província de València als efectes oportuns.
Tercer.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament, per a l’adopció d’acord.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. alcaldessa accidental: “Només per fer un aclariment, és una modificació
d’estatuts per adaptar-se a la normativa que va eixir en el mes de desembre; només
és una modificació, una adaptació a la reglamentació.”
Sotmesa a votació la proposta indicada, el resultat de la mateixa es el següent: 9 vots
favorables (5 del Grup Socialista, i 4 del Bloc-Compromís), i 9 abstencions (6 del Grup
PP, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Gent d’Oliva), conseqüentment no prospera
per no haver obtingut la majoria requerida per la legislació vigent (article 47-2 de la Llei
7/85, de 2 d’abril).
TERCER.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE
GOVERNACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL 2015.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent de
Governació de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
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“Dictamen sobre al·legacions i si escau aprovació definitiva modificacions relació llocs de
treball 2015.
Es dóna compte de la proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. de data 15/05/2015
sobre desestimació al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de relació de llocs de
treball i que tot seguit es transcriu:
“PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL EXERCICI 2015.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 17 d’abril de 2015, va aprovar inicialment la
modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2015.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 74, de data 21 d’abril i el termini per a presentar al·legacions finalitzava el
dia 9 de maig.
Dins del termini d'exposició pública, s’han presentat reclamacions a la Relació de Llocs de Treball i
plantilles del Pressupost de 2015, per les següents persones.
Maria Asunción Cotaina Ibiza (núm. Reg. 2015005006), es dedueix que sol·licita una modificació del seu
lloc i plaça similar a la realitzada en el lloc d’informador.
Sra. Enriqueta Gilabert Escriva (núm. Reg. 2015005009) presenta reclamació contra l’aprovació inicial
del pressupost municipal, bases d’execució i modificació de la relació de llocs de treball i plantilla del
personal, en base a la falta de una efectiva negociació incompliment de terminis per a la convocatòria,
falta de documentació etec.
Sr. Juan Alfredo Miralles López (núm. Reg. 2015005011), demana la modificació del lloc de treball de
Treballador Social en sentit que li siga assignat en rang 8 i el complement de destinació 24.
Sra. Rosa Milagros Pellicer Soler (núm. Reg. 2015005032), alega sobre la modificació de llocs de treball
en l’àrea de Benestar Social i Igualtat, sobre funcions d’atenció al públic, creació de places noves,
sol·licitant que es tinguen per presentades les al·legacions que es deixen dites, en el tràmit d’exposició al
públic.
Vistos els informes del Cap de Departament de Recursos Humans, de data 12 de maig de 2015, en relació
a les al·legacions presentades en temps i en forma, en el que es conclou que l’actuació de l’Administració
ve avalada per la potestat autoorganitzativa que als municipis garanteix l’article 140 de la Constitució
amb el objectiu d’organitzar els seus recursos humans de una forma mes adequada per a una millora en la
prestació dels serveis que presta.
En quant a la negociació considera que s’ha complit amb la legalitat vigent al convocar i celebrar les dos
sessions de la mesa de negociació, que se disposava de la documentació necessària per a poder negociar i
que ha hagut una autèntica negociació prova d’això son les modificacions introduïdes respecte a la
proposta de la primera reunió, en que no es contemplava entre altes les la modificacions dels llocs i places
d’auxiliars administratius, així com la plaça de conductor que es substitueix per la d’un oficial pintor, no
obstant al objecte de que el expedient de modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2015
figure més completa s’ha afegit una justificació i valoració més detallada dels llocs modificats.
Fent ús de les atribucions conferides per Decret 17/14 s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la
Comissió de Governació, la següent PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Desestimar les reclamacions presentades contra la modificació de la Relació de Llocs de
2015, pels Srs/es. Maria Asunción Cotaina Ibiza, Juan Alfredo Miralles López, Rosa Milagros Pellicer
Soler i Enriqueta Gilabert Escrivà.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici de
2015.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les modificacions de la Relació de
Llocs de Treball de 2015.
QUART.- Que es notifique a les persones que han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial.”

Els membres de la comissió previ estudi i amb el vots ponderats favorables dels Srs/es.: Ana
Morell Gomez (6/21), Imma Ibiza (5/21), i Blai Peiró (2/21), dictaminen favorablement la
proposta i eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopten els acords que tot seguit s’indiquen:
PRIMER.- Desestimar les reclamacions presentades contra la modificació de la Relació de
Llocs de 2015, pels Srs/es. Maria Asunción Cotaina Ibiza, Juan Alfredo Miralles López, Rosa
Milagros Pellicer Soler i Enriqueta Gilabert Escrivà.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de la Relació de Llocs de Treball per a
l'exercici de 2015, i remetre copia del mateix a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat
Autònoma Valencia, en el termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 127 del
R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les modificacions de la
Relació de Llocs de Treball de 2015.
QUART.- Que es notifique a les persones que han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació
inicial.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. González Martínez: “S’han presentat, com diu l’informe i ha llegit el secretari
accidental quatre al·legacions, per part dels treballadors Rosa Milagros Pellicer,
Juan Alfredo Miralles, Enriqueta Gilabert i Maria Asunción Cotaina. Els informes
del departament de Recursos Humans, concretament del tècnic de Recursos
Humans, proposa desestimar totes les al·legacions. En primer lloc, pel que fa a les
al·legacions de Rosa Milagros Pellicer, l’informe diu que la modificació de llocs de
treball està motivada per causes organitzatives, a proposta de la Regidoria de
Benestar Social, que això s’ajusta a l’ordenament jurídic a les potestats
d’autoorganització de l’ajuntament, i per tant proposa desestimar-la; l’informe diu
que no s’ha produït una alteració substancial de les condicions laborals, del lloc
d’aquesta treballadora, i que a més no es creen noves places, sinó que hi ha una
reconversió. Respecte a l’al·legació del Sr. Juan Alfredo Miralles, que demana una
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modificació del rang i del complement de destinació a 8 i 24, l’informe també
proposa la seua desestimació, ja que en 2009 el Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana ja va desestimar aquesta petició d’aquest treballador i per tant
l’informe es remet a la sentència del TSJ. Pel que fa a les al·legacions de la Sra.
Enriqueta Gilabert, bàsicament se centren en el fet que segons les seues al·legacions
s’han infringit les normes de constitució de la Mesa de Negociació, també al·lega
que no s’ha produït una negociació efectiva, i també que no s’ha disposat de les
actes prèviament, o de certes actes prèviament a la negociació; l’informe també
proposa la desestimació d’aquestes al·legacions, concretament diu que la
convocatòria s’ha fet d’acord amb la legalitat vigent, que ha hagut una negociació
efectiva i prova d’això és que algunes de les propostes que van realitzar els sindicats
en la primera Mesa de Negociació, en la segona Mesa de Negociació es van recollir,
i que a més el fet d’estar en possessió de les actes prèvies no és una condició
imprescindible per a negociar. I finalment, pel que fa a l’al·legació de la Sra. Maria
Asunción Cotaina, que demana bàsicament la modificació del seu lloc de treball,
que passe d’administració especial a administració general, igual que o en paral·lel a
la modificació que es produeix entre la d’informador i la d’administratiu, l’informe
també proposa la seua desestimació i ho justifica en el fet que no es tracta d’una
modificació sinó que es tracta d’una amortització d’una plaça i creació d’una altra,
en condicions semblants, però canvien les seues funcions i això justifica que la nova
plaça siga d’administració general. Tots els regidors han disposat en l’expedient de
tots els informes; els informes són favorables a desestimar aquestes al·legacions, i
per tant la proposta com a regidor de Recursos Humans és la desestimació
d’aquestes al·legacions.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Hui ens trobem ací davant la ratificació, i desestimació de
totes les al·legacions presentades pels treballadors. Una vegada més el que estem
generant, com ja hem parlat en altres sessions plenàries és la crispació entre els
treballadors, els greuges comparatius que s’han generat al llarg d’aquesta legislatura
pel regidor de Personal, el Sr. David González. M’agradaria ací recordar-li també
que, com a funcionària, que puc parlar per les dues coses, com a funcionària i com a
representant del Partit Popular, dir-li que ací tots ens hem guanyat tant els nivells
com els graus dins de la nostra escala funcionarial, a base de mèrits i d’exàmens.
Ningú ens els ha regalat a dit com pretén vosté fer ara; i cal recordar, agrair-li a
aqueixes dues persones amb un sou, un plus que ens costarà a tos els ciutadans
12.00 euros, agrair-li que aquell dia en aquell tribunal, vosté li va presentar a la seua
cunyada la plaça, li la va preparar, li posaren un deu. I això no em cansaré de
repetir-ho perquè és la pura realitat; i ahí està. I també m’agradaria dir-li Sr.
González, aqueixos registres d’eixida que fa vosté per contestar al Síndic de
Greuges, que tanquen expedients dels nostres treballadors, on menteix, i menteix de
forma descarada; i menteix dient que es reuneix amb ells i això està tot acordat i tot
treballat i tot preparat, i tot està ja solucionat, i això no és cert. Per tant rectifique,
que la crispació i malestar i tot el que esta passant dins d’aquest ajuntament a nivell
de tècnics i de personal és a conseqüència de la seua mala gestió.”
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 Sr. González Martínez: “Aplique’s el conte amb allò de la crispació. Vosté és
experta a generar crispació contínuament, no només dins de l’ajuntament sinó també
fora de l’ajuntament, i fins i tot en el seu grup municipal Sra. Escrivá. Ja li vaig
explicar l’altre dia, són modificacions de Relació de Llocs de Treball, que després
hauran de passar per un procés selectiu, d’acord amb l’ordenament jurídic, i totes les
persones, tots els treballadors de l’ajuntament que complesquen pel que fa a
titulació, podran presentar-se lliurement a aqueix procediment selectiu. Hi haurà un
tribunal i per tant hi haurà unes condicions de mèrit, igualtat i publicitat per al
personal de la casa. No són places preparades per a ningú. No vénen a proposta
meua; és una proposta que ve des de la mateixa delegació de Benestar Social, que
òbviament jo l’eleve perquè la trobe raonable. Ha parlat vosté, ja li vaig explicar
l’altre dia, de la plaça de la meua cunyada; la meua cunyada no te cap plaça en
aquesta administració; si vol vosté s’ho mira i ja està, però que no tinc cap problema
a parlar d’això, no té cap plaça; forma part d’una borsa de treball, no té cap plaça en
aquest ajuntament; a més una borsa lligada a una subvenció de la Generalitat. Per
tant, que quede clar que aqueixes dues places que es creen, o es modifiquen en
Benestar Social, no són places assignades a dit sinó que hauran de passar, com no
podia ser d’una altra forma; és que no ens deixaran a ningú assignar-les per decret
sinó que haurà de passar per un procediment selectiu. Ha parlat vosté que genere
crispació entre els treballadors; de quasi tres-cents treballadors hi ha quatre
al·legacions de treballadors, Sra. Escrivá. Vosté com no negociava, vosté com va ser
incapaç en els tretze mesos que va governar de convocar la Mesa de Negociació, no
tenia crispació perquè no negociava. En canvi, aquest regidor quan va ser alcalde, i
després com a tinent d’alcalde, ha convocat nombroses meses de negociació per
negociar; unes vegades ha sigut possible l’acord, per unanimitat, que n’ha hagut de
meses de negociació amb acord per unanimitat; altres vegades no ha sigut possible
l’acord per unanimitat i ha sigut per majoria, com ve aquest; li recorde que aquest
acord ve de la Mesa de Negociació per majoria, tant de la part política com de la
part sindical. Queda tot dit i no tinc res més a dir.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Crec que el segon torn l’ha encetat el Sr. González. Vull
dir-li Sr. González, que els mítings es fan al carrer no ací dins del Ple. Però jo vull
parlar-li, com no, de les coses que vosté fa. Vosté al·lega sempre a aqueixes meses
de negociació, que vosté torna a mentir, i li fa igual mentir ací, mentir al Síndic de
Greuges, i vull llegir-li el que vosté li envia al Síndic de Greuges, que diu que
accepta les recomanacions que li fa, referent a les queixes d’una gran quantitat de
treballadors, respecte a la flexibilitat horària, i vosté li diu al Síndic de Greuges que
tanque l’expedient perquè vosté accepta el que li diu i que a partir del mes de
setembre procedirà al tractament en la Mesa General de Negociació; una Mesa
General de Negociació que vosté no va portar a terme, i ja està passat perquè va ser
el 9 de juliol de 2014; i ahí és on està tota la crispació, i ahí és on novament els
treballadors estan recriminant-li; i ahí és on novament està això sobre la mesa, que
no ho ha portat, simplement ha mentit perquè li tancaren un expedient, i torne a
repetir-li, vosté va dir i està recollit en una acta, actes que no han arribat mai, se li va
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dir que diguera noms i cognoms, i tenim claríssim, i torna a mentir, que en aqueixa
modificació de llocs de treball, aqueixa gratificació tan enorme que vosté ha donat,
ahí no es pot presentar ningú; és feta a dit per a aqueixes dues persones; i ja sabem
tot per agraïment de què.”
 Sr. González Martínez: “Mire, Sra. Escrivá, ja li dic que jo no mestesc. Mentir és,
vosté té accés a aqueix registre d’entrada, jo no vaig tindre accés al registre d’eixida
que vosté va fer quan la famosa oficina de la marjal, que fa firmar vosté i no ho va
reconèixer; i no ho va passar per registre d’eixida perquè no ens assabentàrem.
Vosté pot parlar ací perquè té accés a la documentació, no com feia vosté quan era
alcaldessa; que no passava les coses per registre d’eixida, i vam haver d’acudir a la
Generalitat per saber que vosté va enviar una carta. Li he insistit; no hi ha cap
assignació a dit. No és possible. L’ajuntament haurà de convocar un procediment
selectiu, i haurà de convocar unes bases, que eixiran a publicació, que s’hauran
d’aprovar, que hi haurà al·legacions, i es presentarà tot aquell treballador que
complesca amb els requisits de titulació. Estic dient-li-ho, i si vol li ho torne a
repetir. Per tant, no ho ha cap plaça assignada a dit.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Consumirà el torn d’al·lusions i tancarà el Sr.
González com a ponent, com a regidor de Personal.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Que tanque, que tanque. Mire, Sr. González. Vosté a penes
seure en la cadira d’alcalde va dir que anava a portar allò de la firma de la marjal al
jutjat. Encara no ho hem vist. Massa segur no estaria, i proves cap. Faltaria saber, en
aqueixes maniobres que solen vostés saber molt bé, qui va enviar aqueixa carta
firmada. Però vull dir-li una cosa; el que estic referint jo que vosté ha enviat al
Síndic de Greuges, amb data 9 de juliol, curiosament diu que tenim accés, tenim
accés mirant un enunciat i sàpiga vosté que per trobar això vam haver de remoure
cel i terra, perquè estava camuflat, sens eun concepte que puguérem reconéixer. Per
tant, ahí queda això.”
 Sr. González Martínez: “Seré molt breu. Allò de la carta de la marjal, repasse les
actes; recorde que sempre li dic això de les actes, i que faig referència a actes
concretes; ho va dir vosté en un plenari, que ho portaria al jutjat per suplantació de
la seua identitat; el que passa és que després no ho va poder sostindré, perquè en un
altre plenari va quedar clar que voste havia signat aqueixa carta. Per tant no ho vaig
dir jo, ho va dir vosté això del jutjat.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4
del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb 6 en
contra (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.
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QUART.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE GOVERNACIÓ
SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
EXERCICI 2015.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent de
Governació de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
“Dictamen sobre al·legacions presentades i si escau, aprovació definitiva plantilles de
personal any 2015.
Es dona compte de la proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. de data 14/05/2015
sobre desestimacions al·legacions presentades i aprovació definitiva de la plantilla orgànica del
personal al servei de l’Ajuntament d’Oliva i que tot seguit es transcriu:
“PROPOSTA APROVACIO DEFINITIVA DE LES PLANTILLES DE PERSONAL EXERCICI
2015.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 17 d’abril de 2015, va aprovar inicialment la plantilla de
personal per a l'exercici 2015.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 74, de data 21 d’abril i el termini per a presentar al·legacions finalitzava el
dia 9 de maig.
Maria Asunción Cotaina Ibiza (núm. Reg. 2015005006), es dedueix que sol·licita una modificació del seu
lloc i plaça similar a la realitzada en el lloc d’informador.
Sra. Enriqueta Gilabert Escriva (núm. Reg. 2015005009) presenta reclamació contra l’aprovació inicial
del pressupost municipal, bases d’execució i modificació de la relació de llocs de treball i plantilla del
personal, en base a la falta de una efectiva negociació incompliment de terminis per a la convocatòria,
etec.
Sr. Juan Alfredo Miralles López (núm. Reg. 2015005011), demana la modificació del lloc de treball de
Treballador Social en sentit que li siga assignat en rang 8 i el complement de destinació 24.
Sra. Rosa Milagros Pellicer Soler (núm. Reg. 2015005032), alega sobre la modificació de llocs de treball
en l’àrea de Benestar Social i Igualtat, sobre funcions d’atenció al públic, creació de places noves,
sol·licitant que es tinguen per presentades les al·legacions que es deixen dites, en el tràmit d’exposició al
públic.
Vistos els informes del Cap de Departament de Recursos Humans, de data 12 de maig de 2015, en relació
a les al·legacions presentades en temps i en forma, en el que es conclou que l’actuació de l’Administració
ve avalada per la potestat autoorganitzativa que als municipis garanteix l’article 140 de la Constitució
amb el objectiu d’organitzar els seus recursos humans de una forma mes adequada per a una millora en la
prestació dels serveis que presta.
En quant a la negociació considera que s’ha complit amb la legalitat vigent al convocar i celebrar les dos
sessions de la mesa de negociació, que se disposava de la documentació necessària per a poder negociar i
que ha hagut una autèntica negociació prova d’això son les modificacions introduïdes respecte a la
proposta de la primera reunió, en que no es contemplava entre altes les la modificacions dels llocs i places
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d’auxiliars administratius, així com la plaça de conductor que es substitueix per la d’un oficial pintor, no
obstant al objecte de que el expedient de plantilla per a l’any 2015 figure mes complet s’ha afegit una
valoració mes detallada dels llocs modificats i de les justificacions de dites variacions.
Fent ús de les atribucions conferides per Decret 17/14 s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la
Comissió de Governació, la següent PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Desestimar les reclamaciones presentades contra la plantilla de personal de 2015, pels Srs/es.
Maria Asunción Cotaina Ibiza, Enriqueta Gilabert Escrivá, Juan Alfredo Miralles López, Rosa Milagros
Pellicer Soler.
SEGON.- Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l'exercici de 2015.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les plantilles de personal de 2015,
definitivament aprovades.
QUART.- Que es notifique a les persones que han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial.”

Els membres de la comissió previ estudi i amb el vots ponderats favorables dels Srs/es.: Ana
Morell Gomez (6/21), Imma Ibiza (5/21), i l’abstenció del Sr. Blai Peiró (2/21), dictaminen
favorablement la proposta i eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopten els acords que tot
seguit s’indiquen:
PRIMER.- Desestimar les reclamaciones presentades contra la plantilla de personal de 2015,
pels Srs/es. Maria Asunción Cotaina Ibiza, Enriqueta Gilabert Escrivá, Juan Alfredo Miralles
López, Rosa Milagros Pellicer Soler.
SEGON.- Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l'exercici de 2015, i remetre
copia del mateix a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma Valencia, en el
termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 127 del R.D. Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les plantilles de personal
de 2015, definitivament aprovades.
QUART.- Que es notifique a les persones que han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació
inicial.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. González Martínez: “No tornaré a explicar la mateixa cosa; la mateixa
intervenció que he fet al punt anterior val per a aquest punt. En qualsevol cas,
insistir que tots els informes de Recursos Humans són favorables a la desestimació
de les al·legacions, i a més avalen que tota la negociació i totes les propostes
s’ajusten a l’ordenament jurídic.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Com sempre immune; tècnics ara responsables, tècnics que
han de fer el que vosté mana com a regidor. Vull dir-li que tornarem a votar en
contra; vull dir-li que aqueixa és la crispació que es genera, i vull dir-li que
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novament ens trobarem en un jutjat, en un judici i una despesa, com tots els que ha
generat i tota la despesa d’advocats. Lamentem moltíssim que vosté tot el que fa
malament, la gestió malament que fa que vagen tant ciutadans com treballadors als
jutjats, lamentem que no haja de pagar-la vosté. Aqueixa és la pena. Per això fa les
coses de la forma que les fa.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement volia esclarir que Projecte Oliva ens abstindrem en
el que és la plantilla de personal; perquè ací estem parlant de les al·legacions i
l’aprovació definitiva. La nostra abstenció és molt clara, ho vam dir ja en l’altre
plenari. Considerem que tenim 290 treballadors dalt o baix, un personal que té u
cost de 10.800.000 euros, i considerem que aqueixa plantilla, ho vam comentar
l’altre dia amb el delegat de Personal, és necessari fer, amb valentia, agarrar la
plantilla i realment gestionar el personal com cal, perquè a la fi el personal depèn de
l’ajuntament però està al servei del poble; i creiem que hi ha alguns departaments i
alguns serveis que s’haurien de reestructurar, modificar, millorar sobretot en atenció
al ciutadà, i agilitat. Per això ens abstenim en el que és la plantilla de personal.”
 Sr. González Martínez: “Ja li vaig explicar al Sr. Peiró que la plantilla no l’he
portada jo com a regidor de Personal i me l’he inventada. Aquest regidor de
Personal ha heretat una plantilla i aquest regidor de Personal ha proposat fins a
aquesta, aquesta és l’única que no vénen amortitzacions, però portem tres anys, més,
però com a regidor de Personal jo portem tres anys amortitzant places.
Amortitzacions, insistesc, no dramàtiques, que no suposen que ningú vaja al carrer.
Si els grups municipals tenen propostes concretes d’amortitzacions aquest regidor
sempre ha estat obert a estudiar qualsevol proposta d’amortització que vaja més
enllà; però n’ha hagut amortitzacions, i en determinats departaments també ha hagut
processos de racionalització. Que queda molt per fer, evidentment; les qüestions de
personal mai són senzilles, són complicades, impliquen negociacions, i afecten a
persones. De totes formes insistesc que sí que ha hagut amortitzacions; ha hagut una
contenció de la despesa de la plantilla de personal, i per tant en aqueixa línia hem
treballat al llarg d’aquestos anys.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Només per fer una matisació, les plantilles les
negociem tots els anys amb els sindicats, i estan convidats tots els partits polítics.
Llàstima que acabem presentant-nos uns quants i la resta no assisteixen; però se li
dóna participació a tots els grups polítics.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “La veritat és que lamente les seues paraules, perquè no
deixa clar qui assisteix i qui no, perquè per part del Partit Popular hem assistit
sempre, a vore què és el que ens trobàvem fet, perquè ni se’ns comunicava
absolutament res abans. Però torne a repetir, una situació dolenta, que novament ens
trobarem en un jutjat i amb unes despeses; però torne a repetir que si ací, qui fa les
coses malament les pagarà en el jutjat, pense que d’una altra forma anirien.”
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 Sr. González Martínez: “Al llarg del període de l’Alcaldia de la Sra. Escrivá,
aquest ajuntament va haver d’afrontar judicis a conseqüència de processos
administratius. És una garantia que el ciutadà puga anar-se’n al jutjat a impugnar
acords o impugnar actes administratius de les administracions públiques. Està en el
seu dret. Mentre vosté va ser alcaldessa aquest ajuntament també va rebre judicis;
per tant, allò normal és que l’ajuntament es defense d’aqueixos judicis, perquè és un
dret del ciutadà, dels treballadors; entre ells el d’una regidora del seu grup
municipal.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 9 vots favorables, (5 del Grup Socialista; i 4
del Bloc-Compromís); 4 abstencions (2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent
d’Oliva; i 1 de la Sra. Cotaina Verdú del Grup Partit Popular), i amb 5 en contra (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.
CINQUÉ.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I
BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA IMPOSICIÓ I L’APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA I
L’EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES, CÀRREGA I ALTRES OCUPACIONS.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i
Béns Municipals: de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
“APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PER
DRET D'ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,
OCUPACIONS PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA I ALTRES OCUPACIONS.
Realitzada la tramitació establerta i en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), l‘abstenció de Dª Inma Ibiza Cots (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D.
Blai Peiró Sanchis (representant de Projecte Oliva, 2 vots) i de Dª. Violeta Manea (representant
del PP, 7 vots) i el vot en contra de D. José Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1
vot), es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar la imposició de la taxa per dret d’entra i eixida de vehicles a través de les
voreres, ocupacions per càrrega i descàrrega i altres ocupacions i la seua Ordenança Fiscal
reguladora, amb la redacció que tot seguit s’indica:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRET D'ENTRADA I EIXIDA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, OCUPACIONS PER A CÀRREGA I
DESCÀRREGA I ALTRES OCUPACIONS.
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Article 1.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la Taxa per dret d'entrada i eixida de
vehicles a través de les voreres i vies públiques, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2.- Fet Imposable.
Constituïx el fet imposable de la taxa que es regula en la present ordenança fiscal:



L'activitat municipal tècnica i administrativa tendent a atorgar autoritzacions d'entrades de vehicles a
través de les voreres i vies públiques.
L'aprofitament especial de domini públic local per l'entrada i eixida de vehicles en edificis,
instal·lacions, o parcel·les, a través de vies o terrenys de domini o d'ús públic, per a càrrega i
descàrrega de mercaderies, per a la parada de vehicles de línia regular i de taxis.

A l'efecte d'este epígraf es considerarà entrada de vehicles qualsevol espai que, per les seues
característiques i dimensions, permeta l'accés rodat de vehicle, així com qualsevol interrupció o
modificació de rasant de la vorera que facilite l'entrada de vehicles a locals o terrenys limítrofs amb la via
pública, s'haja obtingut o no la llicència preceptiva i amb independència de la seua utilització.
No sent el fonament d'esta taxa el desgast extraordinari que es produïsca en les voreres com a
conseqüència del pas de vehicles per les mateixes, quan es produïsca desarreglament o destrucció de les
voreres o altres instal·lacions públiques, els titulars dels aprofitaments estaran obligats a satisfer el cost
real de construcció, reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arreglament i conservació de les esmentades
voreres o instal·lacions, amb independència de les taxes fixades en esta ordenança.
Article 3.- Exempcions.
Queden exempts de les taxes a què es referix esta ordenança:
a) Els centres d'ensenyament reglat i els centres de salut que, per motius de seguretat, hagen de disposar
de reserves per a entrada i eixida de vehicles per a les voreres en eixides d'emergència. La declaració
d'exempció requerirà la tramitació del corresponent expedient, a petició de la persona interessada, on
es determinarà la necessitat de reserva de via pública per a la finalitat citat.
b) Les reserves d'espai, una per titular, per a l'aparcament o l'entrada, de forma exclusiva, de vehicles
que, per raó de minusvalidesa i en aplicació de l'article 94.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, estan exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
c) Les reserves d'espai establertes amb caràcter general per a la millor ordenació del trànsit, així com les
zones de prohibició d'estacionament davant de les eixides d'emergència de locals de pública
concurrència, sempre que estiguen degudament autoritzades.
Article 4.- Obligats tributaris.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques així
com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·liciten la concessió de
les autoritzacions quant a la taxa per tramitació de l'expedient, i aquelles que disfruten, utilitzen o
realitzen un aprofitament especial del domini públic municipal en benefici propi per mitjà de l'entrada i
eixida de vehicles.
1. Tindran la condició de substitut del contribuent els propietaris de les finques o locals a què dóna accés
l'entrada i eixida de vehicles a la data de la meritació de la taxa, els quals podran repercutir, si és el cas,
les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 5.- Meritació i període impositiu.
1. L'obligació de contribuir per esta taxa naix des del començament de l'aprofitament especial encara
que no s'haja sol·licitat o obtingut la corresponent llicència.
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2.
3.
4.

5.

En els supòsit d'inici dels aprofitaments quan no s'haja sol·licitat o obtingut la preceptiva autorització
el subjecte passiu, en tot cas, haurà de presentar la sol·licitud i obtindre l'autorització municipal o, en
cas contrari, reposar el domini públic alterat.
Respecte a la tramitació de l'expedient, en el moment en què es presente la sol·licitud d'autorització, i
es requerirà el dipòsit previ del seu import per iniciar l'expedient.
Amb caràcter general el període impositiu de la taxa serà el temps d'aprofitament especial del domini
públic local.
La taxa es meritarà l'1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte
els supòsits d'inici o cessament en l'aprofitament especial en què es prorratejarà la quota tributària per
mesos complets, tant en l'inici de l'autorització, o provar-se la utilització especial del domini públic
sense autorització, com en el cessament en l'ocupació autoritzada, sol·licitada de forma expressa per
la persona interessada, que tindrà efecte en el mes següent a aquell en què es repose la vorera o es
diposite el cost total dels gastos de la seua reconstrucció o reparació.
En cas de revocació de l'autorització per part de l'Ajuntament, s'aplicaran idèntics criteris que els
recollits en l'apartat anterior.

Article 6.- Quantia.
Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança seran les següents:
A. Taxes administratives.
1.
2.
3.

Per cada autorització que se sol·licite……………………60 €
Per canvi de titularitat o modalitat de gual……................20 €
Per duplicat de placa……………………………………..10 €

B. Entrada i eixida de vehicles a través de les voreres
ZONA

CAPACITAT

Nucli vell
Resta de ciutat
Platges
Polígons industrials

Fins a 5 places
Més de 5 places
Fins a 5 places
Més de 5 places
Fins a 5 places
Més de 5 places

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Fins a 3 metres
Fins a 4 metres
Fins a 5 metres
50,47 €
67,29 €
84,12 €
86,21 €
114,95 €
143,68 €
108,90 €
145,20 €
181,50 €
61,13 €
81,51 €
101,89 €
70,78 €
94,38 €
117,97 €
63,72 €
84,96 €
106,20 €
74,34 €
99,12 €
123,90 €

Respecte a la longitud de l'ocupació caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera, arrodonida per
excés a unitats de metre.
En els supòsits d'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres amb caràcter temporal, en els termes
que preveu l'ordenança no fiscal reguladora de la concessió d'este tipus d'autoritzacions, s'aplicarà un
coeficient del 0,5 a la tarifa que resulte del quadre anterior.
C. Reserva per a parada de vehicles de línia regular.
ZONA
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
2
Fins a 16 m
Fins a 24 m2
Fins a 32 m2
Nucli vell
25,57 €
38,36 €
51,14 €
Resta de ciutat
63,89 €
95,83 €
127,77 €
Platges
48,05 €
72,07 €
96,10 €
Polígons industrials
17,37 €
26,05 €
30,21 €
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D. Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega.
ZONA
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Fins a 16 m2
Fins a 24 m2
Nucli vell
23,97 €
29,97 €
Resta de ciutat
66,55 €
83,19 €
Platges
60,06 €
75,07 €
Polígons industrials
21,71 €
27,14 €

Fins a 32 m2
35,96 €
99,82 €
90,09 €
32,57 €

La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta
ordenança.
Si una via se situa en la frontera entre dos zones s'assignarà la quota de la zona de major valor de què
delimite.
E. Estacionament de taxis
ZONA
Nucli vell
Resta de ciutat
Platges
Polígons industrials

Per taxi
15,00 €
46,00 €
46,00 €
6,00 €

Article 7.- Normes de gestió.
1. La taxa administrativa per autorització, canvi de titularitat o de modalitat de gual s'exigirà en règim
d'autoliquidació i haurà de fer-se efectiva amb anterioritat a la tramitació de la corresponent, llicència
i s’haurà d’acreditar el seu pagament en la mateixa sol·licitud.
2. Les taxes que regula esta ordenança s'exigiran en règim de liquidació en el moment de la seua
concessió, i es produirà la seua incorporació al padró anual amb efectes per a l'exercici següent i
posteriors fins que es produïsca la seua baixa.
3. En el supòsit de denegació d'una sol·licitud d'autorització, canvi de titularitat o de modalitat de gual
no procedirà la devolució de la taxa.
4. En el supòsit de desistiment de la dita sol·licitud procedirà la devolució del 70 % de la mateixa.
5. La primera expedició de plaques de gual no meritarà tarifa; no passarà així amb els duplicats que
meritaran la tarifa prevista a l’efecte.
6. Si un aprofitament es realitza sense haver obtingut l'autorització prèvia, o s'estén més enllà de la
mateixa, es considerarà conducta constitutiva d'infracció tributària, que tindrà caràcter de greu en el
cas que la corresponent conducta determine la falta o menor ingrés sobre la quantia que legalment
procedisca o, en qualsevol altre cas, d'infracció simple, considerant-se com d'especial rellevància per
a la gestió tributària.
En estos supòsits, els agents de la Policia Local o el personal funcionari que desenvolupe funcions
d'inspecció fiscal efectuaran la corresponent denúncia, en base a la qual es tramitarà un expedient
sancionador i es practicarà la liquidació tributària que corresponga.
Article 8.- Normes subsidiàries.
En tot allò no previst en esta ordenança serà aplicable l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció d'Ingressos de Dret Públic d'este ajuntament i la resta de disposicions generals que resulten
aplicables.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
S'establix un període de regularització, des de l'1 de gener del 2016 fins al 31 de març del 2016.
Transcorregut el període de regularització establert, per a aquells que utilitzen un pas de vehicles sense
tindre la preceptiva llicència o autorització municipal, la seua conducta es qualificarà de molt greu, i
s’instruirà el corresponent expedient sancionador.
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DISPOSICIÓ FINAL
Esta Ordenança entra en vigor després de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província;
començarà a aplicar-se l'1 de gener del 2016, i romandrà vigent fins que no s'acorde la seua modificació o
derogació expressa.
ANNEX GUIA DE CARRERS
ANEXO I – CALLEJERO POR TIPOLOGIAS DE ENTORNOS URBANISTICOS CALLES
Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
1 C-ANTIC
Abadia, Calle de la
2 ENSANCH
Agermanament, Avinguda de l'
3 C-ANTIC
Ajuntament, Plaça de l'
4 C-ANTIC
Alejandro Cardona, Carretera de
5 ENSANCH
Alejandro Fleming, Calle de
6 ENSANCH
Alejandro VI, Calle de
7 ENSANCH
Riu Alfadali, Calle del
8 C-ANTIC
Algar, Calle del
9 ENSANCH
Almuxic, Carrer de l'
10 C-ANTIC
Alonso, Plaça d'
11 C-ANTIC
Alta, Calle
12 C-ANTIC
Alvaro Marzal, Calle de
13 ENSANCH
Andres Manjon, Calle de
14 ENSANCH
Anecs, Carrer dels
15 C-ANTIC
Antonio Maura, Calle de
16 ENSANCH
Padre Antonio Salelles, Calle del
17 C-ANTIC
Arzobispo Reig, Calle del
18 C-ANTIC
Aula, Calle del
19 C-ANTIC
Aurora, Calle de la
20 ENSANCH
Ausias March, Carrer de
21 ENSANCH
Francesc Ferrer i Pastor,Carrer de
22 ENSANCH
Literato Azorin, Calle del
23 C-ANTIC
Balsa, Plaza de la
24 C-ANTIC
Barranco, Calle del
25 C-ANTIC
Bascoms, Calle
26 ENSANCH
Beato Nicolas Factor, Calle del
26-B C-ANTIC
Alfosar
27 ENSANCH
Beatriu de Centelles, Carrer de
28 ENSANCH
Historiador Bernardino Llorca, Calle del
29 ENSANH
Blasco Ibañez, Calle de
30 C-ANTIC
Bosch, Travessera de
31 ENSANCH
Botánico Cavanilles, Calle
32 C-ANTIC
Calderería, Calle
33 ENSANCH
Calixto III, Calle de
34 C-ANTIC
Calvario, Calle
35 C-ANTIC
Calvari, Pujada al
37 C-ANTIC
Camacho, Plaza de
38 C-ANTIC
Cánovas del Castillo, Calle de
39 C-ANTIC
Cantera, Calle
40 C-ANTIC
Canterería, Calle
41 ENSANCH
Salvador Soler i Soler, Carrer
42 C-ANTIC
Capurri, Calle
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Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
43 ENSENCH
Carrasca, Calle de la
44 ENSANCH
Castellar, Calle
45 C-ANTIC
Castillo Santa Ana, Calle
46 C-ANTIC
Cavall Bernat, Calle
47 C-ANTIC
Centelles, Calle
48 ENSANCH
Cervantes, Calle
49 ENSANCH
Colibrí, Carrer del
50 C-ANTIC
Colón, Calle
51 C-ANTIC
Collado, Calle del
52 C-ANTIC
Comare, Carrer
53 ENSANCH
Conde de Oliva, Calle
54 ENSANCH
Condesa Mayans, Calle
55 C-ANTIC
Constitució, Carrer
56 C-ANTIC
Convent, Carretera
del1,3,12,19,23,25,33,35,37,39,41,43
56-B ENSANCH
Convent resto
57 C-ANTIC
Corta, Calle
58 C-ANTIC
Costera del Corralet, Calle
59 C-ANTIC
Covatelles, Carrer de les
60 ENSANCH
Cruz, Calle de la
61 C-ANTIC
Cura Plebán, Calle del
62 ENSANH
Dénia, Carretera de
63 A-ANTIC
Divina Gracia, Calle de la
64 C-ANTIC
Doctor Borrás, Calle
65 C-ANTIC
Duque de Osuna, Calle
66 C-ANTIC
Ecce Homo, Calle
67 ENSANCH
Eduardo Escalante, Calle
68 ENSANH
Elca, Calle
69 C-ANTIC
Ermita, Calle de la
70 C-ANTIC
Ermitas, Rinconada de las
71 ENSANCH
Ernesto Paulino, Avinguda d'
72 C-ANTIC
Esglèsia, Plaça de l'
74 C-ANTIC
Estera, Calle
75 C-ANTIC
Estrecha, Calle
76 C-ANTIC
Estrella, Calle
77 C-ANTIC
Fateres, Calle
78 C-ANTIC
Font d'En Carròs, Avinguda
79 ENSANCH
Fonteta de Soria, Calle
80 C-ANTIC
Padre Francisco Ferrando, Calle del
81 C-ANTIC
Francisco Gisbert, Calle
82 ENSANCH
Pintor Francisco de Goya, Calle del
83 ENSANCH
Alcalde Francisco Llorca, Calle del
84 C-ANTIC
Fray Eugenio de Oliva, Calle
85 ENSANCH
Fray Humilde Soria, Calle
86 C-ANTIC
Fray Miguel Soria, Plaza
87 ENSANCH
Fuentes, Calle las
88 ENSANCH
Gabriel Ciscar, Carretera de
89 ENSANCH
Gabriel Miró, Paseo de
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Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
90 ENSANCH
Gandia, Carretera de
91 C-ANTIC
Ganguis, Plaza de
92 C-ANTIC
Ganguis, Travesía
93 C-ANTIC
Garcia Ordoñez, Calle de 1-41
93-B ENSACHE
Garcia Ordoñez , Calle pares
94 ENSANCH
Gavina, Carrer de la
95 C-ANTIC
Gomez Ferrer, Calle
96 ENSANCH
Gobernador, Calle
97 ENSANCH
Gregorio Mayans y Ciscar, Paseo
98 ENSANCH
Guillem de Castro, Calle
99 ENSANCH
Hermanos Benlliure, Calle
100 C-ANTIC
Honda, Calle
101 ENSANCH
Hort de la Bosca, Carrer de l'
102 C-ANTIC
Hospital, Calle
103 C-ANTIC
Hospital, Travesía
104 C-ANTIC
Iglesia, Calle de la
105 ENSANCH
Isaac Albéniz, Calle de
106 C-ANTIC
Isabel la Católica, Calle de
107 ENSANCH
Isabel de Villena, Calle de
108 C-ANTIC
Enginy, Carrer
108-B C-ANTIC
Enginy, Travesera
110 ENSANCH
Jaume I, Passeig
111 ENSANCH
Jaume Roig, Carrer de
112 ENSANCH
Joaquin Rodrigo, Calle de
113 ENSANCH
Joan Babtista Anyes, Carrer de
114 ENSANCH
Joan Fuster, Passeig de
115 ENSANCH
Joan Rois de Corella, Carrer de
116 ENSANCH
Joanot Martorell, Carrer de
117 ENSANCH
Pintor José Segrelles, Carrer del
118 ENSANCH
Juan Antonio Mayans, Calle de
119 ENSANCH
Juan Bautista Escrivá, Plaza de
120 ENSANCH
Rey Don Juan Carlos I, Paseo del
121 ENSANCH
Obispo Juan Osta, Calle del
122 C-ANTIC
Poeta Juan Ramón Jiménez, Calle del
123 ENSANCH
Alcalde Juan Sancho, Calle del
124 C-ANTIC
Hoz, Calle la
125 C-ANTIC
Luna, Calle de la
126 C-ANTIC
Ladrillares, Paseo
127 ENSANCH
Loygorri, Avenida
128 ENSANCH
Llorer, Carrer del
129 ENSANCH
Lluis Vives, Passeig
130 ENSANCH
Manuel Broseta, Calle de
131 ENSANCH
Manuel de Falla, Calle de
132 C-ANTIC
Madre Maria Gallart, Calle de
133 C-ANTIC
Mar, Calle del
134 C-ANTIC
Mayor, Calle
135 C-ANTIC
Plus Ultra, Carrer del
136 ENSANCH
Menéndez y Pelayo, Calle
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Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
137 ENSANCH
Mercado, Calle
138 ENSANCH
Mestre Chapi, Calle
139 C-ANTIC
Molino, Calle
140 ENSANCH
Monjas Clarisas, Calle
141 C-ANTIC
Montaner, Calle
142 C-ANTIC
Montaña, Calle
143 C-ANTIC
Morerals, Calle
144 C-ANTIC
Moreres, Calle
145 C-ANTIC
Moreres, Travesía
146 ENSANCH
Morer, Avinguda del
147 ENSANCH
Navarra, Calle
148 C-ANTIC
Nazareno, Calle
149 C-ANTIC
Niño, Calle
150 ENSANCH
Nou d'Octubre, Carrer
151 ENSANCH
Poeta Francisco Brines, Passeig del
152 ENSANCH
Oroneta, Plaça de l'
153 C-ANTIC
Palacio, Calle
154 ENSANCH
Palmeres, Carrer de les
155 ENSANCH
Passadores, Carrer de les
156 ENSANCH
Pau, Carrer de la
157 ENSANCH
Pebrella, Carrer de la
158 ENSANCH
Pego, Carretera de
159 C-ANTIC
Pelayo, Calle de
160 C-ANTIC
Penyot, Plaça del
161 ENSANCH
Pintor Sorolla, Calle del
162 ENSANCH
Papa Pio XII, Calle del
163 ENSANCH
Papa Pio XII, Travesía del
164 C-ANTIC
Platero, Calle
165 ENSANCH
Poeta Llorente, Calle del
166 ENSANCH
Poeta Querol, Carretera del
167 C-ANTIC
Poniente, Calle
168 ENSANCH
Pont de Bolo, Carrer del
169 C-ANTIC
Pórtal de Sanchis, Calle
170 C-ANTIC
Pou d'Alzina, Carrer
171 -----C-ANTI
Projecte Nº 1, Carrer
172 -----C-ANTI
Projecte Nº 2, Carrer
173 -----C-ANTI
Projecte Nº 3, Carrer
174 -----C-ANTI
Projecte Nº 4, Carrer
175 -----C-ANTI
Projecte Nº 5, Carrer
176 -----C-ANTI
Projecte Nº 20, Carrer
177 -----C-ANTI
Projecte Nº 21, Carrer
178 -----C-ANTI
Projecte Nº 22, Carrer
179 -----C-ANTI
Projecte Nº 23, Carrer
180 -----C-ANTI
Projecte Nº 24, Carrer
181 -----C-ANTI
Projecte Nº 25, Carrer
182 -----C-ANTI
Projecte Nº 26, Carrer
183 -----C-ANTI
Projecte Nº 27, Carrer
184 -----C-ANTI
Projecte Nº 28, Carrer
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TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
185 -----C-ANTI
Projecte Nº 29, Carrer
186 ENSANCH
Purísima, Calle
187 C-ANTIC
Rafael Pascual, Calle
188 C-ANTIC
Rafalatar, Calle
189 ENSANCH
Ramblar, Calle
190 ENSANCH
Ramon Abargues, Calle
191 ENSANCH
Ramon y Cajal, Calle
192 C-ANTIC
Raussell, Calle
193 C-ANTIC
Reyes Católicos, Calle
194 C-ANTIC
Reyes Magos, Calle
195 ENSANCH
Riuet dels Frares, Plaça
196 ENSANCH
Romer, Carrer del
197 ENSANCH
Rebollet, Ronda
198 ENSANCH
Sur, Ronda
199 ENSANCH
Joan Pellicer i Bataller, Carrer de
200 ENSANCH
Sabin y Salk, Calle
201 C-ANTIC
Sagrada Familia, Calle
202 ENSANCH
Salvador Mestre Parra, Calle
203 C-ANTIC
Salvador, Calle de el
204 C-ANTIC
San Antonio, Calle
205 C.ANTIC
San Bernardo, Calle
206 C-ANTIC
San Blas, Calle
207 ENSANCH
San Carlos, Calle
208 C-ANTIC
San Cristóbal, Calle
209 C-ANTIC
San Felipe, Calle
210 C-ANTIC
San Fernando, Calle
211 C-ANTIC
San Francisco, Calle
212 C-ANTIC
San Ignacio de Loyola, Calle
213 C-ANTIC
San Isidro, Calle
214 C-ANTIC
San Jacinto, Calle
215 C-ANTIC
San Joaquin, Calle
216 C-ANTIC
San Jorge, Calle
217 C-ANTIC
San Jose, Calle
218 C-ANTIC
San Juan, Calle
219 C-ANTIC
San Leonardo, Calle
220 C-ANTIC
San Marcos, Calle
221 C-ANTIC
San Martín, Calle
222 C-ANTIC
San Miguel, Calle
223 C-ANTIC
San Pancracio, Calle
224 C-ANTIC
San Pascual, Calle
225 C-ANTIC
San Ramon, Calle
226 C-ANTIC
San Roque, Plaza
227 C-ANTIC
San Sebastián, Calle
228 ENSANCH
Sanchis Mayans, Calle
229 C-ANTIC
Sant Llorens, Carrer
230 ENSANCH
Sant Lluis, Carrer
231 C-ANTIC
Sant Pere, Carrer
232 C-ANTIC
Sant Rafael, Carrer
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TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
233 ENSANCH
Sant Roquet, Travessera
234 C-ANTIC
Sant Vicent, Carrer
235 C-ANTIC
Santa Ana, Calle
236 C-ANTIC
Santa Barbara, Calle
237 ENSANCH
Santa Cecilia, Calle
238 C-ANTIC
Santa Isabel, Calle
239 C-ANTIC
Santa Llusia, Carrer
240 C-ANTIC
Santa Rosa, Carrer
241 C-ANTIC
Santa Teresita, Calle
242 C-ANTIC
Santisimo Cristo, Calle
243 ENSANCH
Santisimo, Calle
244 C-ANTIC
Santo Domingo, Calle
245 C-ANTIC
Santos Inocentes, Calle
246 C-ANTIC
Senda dels Lladres, Calle
247 C-ANTIC
Serranos, Calle
248 ENSANCH
Sisteron, Avenida
249 C-ANTIC
Sol, Calle del
250 ENSANCH
Soroller, Carrer del
251 C-ANTIC
Tamarit, Calle
252 ENSANCH
Tarongers, Carrer dels
253 ENSANCH
Teatro, Calle
254 C-ANTIC
Tendes, Carrer les
255 C-ANTIC
Teniente Sancho, Calle
256 C-ANTIC
Madre Teresa de Jesus Jornet, Calle
257 ENSANCH
Teuladí, Carrer del
258 ENSANCH
Timonet, Carrer del
259 ENSANCH
Tirant lo Blanch, Carrer del
260 C-ANTIC
Tomás Vicente Tosca, Calle
261 C-ANTIC
Torres, Calle las
262 C-ANTIC
Tossal Gros, Carrer del
263 C-ANTIC
Trinquete, Calle
264 ENSANCH
Ullals, Carrer dels
265 ENSANCH
Valencia, Avenida de
266 C-ANTIC
Vall de la Safor, Calle
267 ENSANCH
Vicent Andrés Estellés, Carrer de
267-B ALMACEN
Vicent Andrés Estellés, Carre 1-7
268 ENSANCH
Vicente Parra, Avinguda de
269 C-ANTIC
Virgen de Aguas Vivas, Calle
270 C-ANTIC
Virgen de los Angeles, Calle
271 C-ANTIC
Virgen del Carmen, Calle
272 C-ANTIC
Virgen del Pilar, Calle
273 C-ANTIC
Virgen del Rebollet, Calle
274 C-ANTIC
Vista Hermosa, Calle
275 ENSANCH
Walt Disney, Calle
276 ENSANCH
Xiricull, Carrer del
277 ALMACEN
Marques de la Calçada, Carrer del
278 ALMACEN
Motor del Borreguet, Carrer del
279 ALMACEN
Bolo, Carrer del
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281 ALMACEN
Forn de la Calç, Carrer del
285 ALMACEN
Nicolau Copèrnic, Carrer de
286 ALMACEN
Thomas Alva Edison, Carrer de
287 ALMACEN
Isaac Newton, Carrer de
289 PLAYAS
Barques, Carrer de les
290 PLAYAS
Bolitx, Carrer del
291 PLAYAS
Pescadors, Carrer dels
292 PLAYAS
Rall, Carrer del
293 PLAYAS
Cadufos, Carrer dels
294 PLAYAS
Comarca de la Marina, Carrer de la
295 PLAYAS
Palangre, Carrer del
296 PLAYAS
Tresmall, Carrer del
297 PLAYAS
Font de Canyes, Carrer de
298 PLAYAS
Ham, Carrer de l'
299 PLAYAS
Vela, Carrer de la
300 PLAYAS
Muntanyars, Avinguda dels
301 PLAYAS
Aigua Blanca, Carrer de l'
302 PLAYAS
Salabre, Carrer del
303 PLAYAS
Volantí, Carrer del
304 PLAYAS
Font de la Capelleta, Carrer de la
305 PLAYAS
Calafatadors, Carrer dels
306 PLAYAS
Font d'en Cassim, Carrer de la
307 PLAYAS
Font de l'Om, Carrer de la
308 PLAYAS
Font de la Xava, Carrer de la
309 PLAYAS
Cavallet de Mar, Carrer del
310 PLAYAS
Fartet, Carrer del
311 PLAYAS
Ronda, Via de
312 PLAYAS
Anguila, Carrer de l'
313 PLAYAS
Rey Alfonso V el Magnánimo, Calle
314 PLAYAS
Bellreguart, Calle
315 PLAYAS
Berenguer de Entenza, Calle
316 PLAYAS
Canyades, Carrer de les
317 PLAYAS
Clot de la Torre, Calle
318 PLAYAS
Daimuz, Calle
319 PLAYAS
Delfin, Calle
320 PLAYAS
Guardamar, Calle
321 PLAYAS
Isla de Cabrera, Calle
322 PLAYAS
Isla de Cerdeña, Calle
323 PLAYAS
Isla de Córcega, Calle
324 PLAYAS
Isla de Creta, Calle
325 PLAYAS
Isla de Chipre, Calle
326 PLAYAS
Isla de Formentera, Calle
327 PLAYAS
Isla de Ibiza, Calle
328 PLAYAS
Isla de Malta, Calle
329 PLAYAS
Isla de Mallorca, Calle
330 PLAYAS
Isla de Menorca, Calle
331 PLAYAS
Isla de Sicilia, Calle
332 PLAYAS
Islas Cíes, Calle
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333 PLAYAS
Islas Columbretes, Calle
334 PLAYAS
Islote de Alborán, Calle
335 PLAYAS
Almirante Jorge Juan, Calle
336 PLAYAS
Mar Mediterráneo, Avenida
337 PLAYAS
Miramar, Calle
338 PLAYAS
Pau Pi, Calle
339 PLAYAS
Rey Pedro III el Grande, Calle
340 PLAYAS
Piles, Calle
341 PLAYAS
Pizarro, Calle
342 PLAYAS
Almirante Roger de Lauria, Calle
343 PLAYAS
Vall de Burguera, Calle
344 PLAYAS
Vall de les Fonts, Calle
345 PLAYAS
Vall de l'Ullal, Calle
346 PLAYAS
Virgen del Mar, Calle
348 PLAYAS
Carpa, Carrer de la
349 PLAYAS
Juliola, Carrer de la
350 PLAYAS
Metge Demetrio Pi, Avinguda del
351 PLAYAS
Rajada, Carrer de la
352 PLAYAS
Rap, Carrer del
353 PLAYAS
Samaruc, Carrer del
354 PLAYAS
Esparrall, Carrer de l'
355 PLAYAS
Sant Jaume, Carrer
356 PLAYAS
Tauró, Carrer del
357 PLAYAS
Balena, Carrer de la
358 PLAYAS
Llisa, Carrer de la
359 PLAYAS
Llobarro, Carrer del
360 PLAYAS
Mabra, Carrer de la
361 PLAYAS
Pagell, Carrer del
362 PLAYAS
Tintorera, Carrer de la
363 PLAYAS
Barranc de les Covatelles, Carrer del
364 PLAYAS
Barranc dels Escudellers, Carrer del
365 PLAYAS
Barranc del Xiricull, Carrer del
366 PLAYAS
Barranc de l'Algepsar, Carrer del
367 PLAYAS
Barranc de l'Ametlló, Carrer del
368 PLAYAS
Barranc de Benirrama, Carrer del
369 PLAYAS
Llebeig, Carrer del
370 PLAYAS
Llevant, Carrer del
371 PLAYAS
Mestral, Carrer del
372 PLAYAS
Xaloc, Carrer del
373 PLAYAS
Tonyina, Carrer de la
374 PLAYAS
Sorell, Carrer del
375 PLAYAS
Barranc del Carritxar, Carrer del
376 PLAYAS
Barranc de l'Elca, Carrer del
377 PLAYAS
Oliva al Mar, Passeig de
378 PLAYAS
Albercoquer, Carrer de l'
379 PLAYAS
Ametler, Carrer de l'
380 PLAYAS
Assagador de Carro, Carrer de l'
381 PLAYAS
Burguera, Avinguda de
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382 PLAYAS
Burguera, Travessera de
383 PLAYAS
Caquiner, Carrer del
384 PLAYAS
Cirer, Carrer del
385 PLAYAS
Codonyer, Carrer del
386 PLAYAS
Datiler, Carrer del
387 PLAYAS
Eucaliptus, Carrer de l'
388 PLAYAS
Figuera, Carrer de la
389 PLAYAS
Garrofer, Carrer del
390 PLAYAS
Llaurador, Avinguda del
391 PLAYAS
Llimera, Carrer de la
392 PLAYAS
Magraner, Carrer del
393 PLAYAS
Nesprer, Carrer del
394 PLAYAS
Olivera, Plaça de l'
395 PLAYAS
Perera, Carrer de la
396 PLAYAS
Plataner, Carrer del
397 PLAYAS
Pomer, Carrer del
398 PLAYAS
Presseguer, Avinguda del
399 PLAYAS
Prunera, Carrer de la
400 PLAYAS
Sénia, Carrer de la
401 PLAYAS
Xiprer, Carrer del
402 PLAYAS
Xop, Plaça del
403 PLAYAS
Botticelli, Calle de
404 PLAYAS
Brueghell, Calle de
405 PLAYAS
Cezanne, Calle de
406 PLAYAS
Chagal, Calle de
407 PLAYAS
Dali, Avenida de
408 PLAYAS
Da Vinci, Calle de
409 PLAYAS
Dürer, Calle de
410 PLAYAS
Del Greco, Calle
411 PLAYAS
Gaugin, Calle de
412 PLAYAS
Kandinsky, Calle de
413 PLAYAS
Miró, Calle de
414 PLAYAS
Monet, Calle de
415 PLAYAS
Oliva Nova, Avenida d'
416 PLAYAS
Picasso, Avenida de
417 PLAYAS
Rafael, Calle de
418 PLAYAS
Rembrandt, Calle de
419 PLAYAS
Renoir, Calle de
420 PLAYAS
Ribera, Calle de
421 PLAYAS
Rosales, Calle de
422 PLAYAS
Rubens, Calle de
423 PLAYAS
Tiziano, Calle de
424 PLAYAS
Van Dyck, Calle de
425 PLAYAS
Van Gogh, Calle de
426 PLAYAS
Velazquez, Calle de
427 PLAYAS
Almirall Carrós, Passeig de l'
428 PLAYAS
Angers, Carrer d'
429 PLAYAS
Argelers, Carrer d'
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430 PLAYAS
Avinyó, Carrer d'
431 PLAYAS
Bonaire, Carrer de
432 PLAYAS
Càtller, Carrer de
433 PLAYAS
Cotlliure, Carrer de
434 PLAYAS
Illa de Gerba, Carrer de l'
435 PLAYAS
Macomer, Carrer de
436 PLAYAS
Nápols, Carrer de
437 PLAYAS
Ozieri, Carrer d'
438 PLAYAS
Sàsser, Carrer de
439 PLAYAS
Senyoriu de Rebollet, Carrer del
440 PLAYAS
Eusebi Sempere, Carrer d'
441 PLAYAS
Francesc de Ribalta, Carrer de
442 PLAYAS
Jacomart, Carrer de
443 PLAYAS
Joan de Joanes, Carrer de
444 PLAYAS
Joan de Sarinyena, Carrer de
445 PLAYAS
Joaquim Michavila, Carrer de
446 PLAYAS
Josep Renau, Carrer de
447 PLAYAS
Lluis Dalmau, Carrer de
448 PLAYAS
Nicolau Borràs, Carrer de
449 PLAYAS
Pau de Sant Leocadi, Carrer de
450 PLAYAS
Roderic D'Osona, Carrer de
451 PLAYAS
Vicent Masip, Carrer de
452 PLAYAS
Ador, Carrer d'
453 PLAYAS
Alqueria de la Comtessa, Carrer de l'
454 PLAYAS
Alfauir, Carrer d'
455 PLAYAS
Almiserà, Carrer d'
456 PLAYAS
Almoines, Carrer d'
457 PLAYAS
Barx, Carrer de
458 PLAYAS
Beniarjó, Carrer de
459 PLAYAS
Beniflà, Carrer de
460 PLAYAS
Lloc Nou de Sant Jeroni, Carrer de
461 PLAYAS
Palmera, Carrer de
462 PLAYAS
Rabdells, Carrer
463 PLAYAS
Rafelcofer, Carrer de
464 PLAYAS
Ròtova, Carrer de
465 PLAYAS
Simat de la Valldigna, Carrer de
466 PLAYAS
Xeraco, Carrer de
467 PLAYAS
Xeresa, Carrer de
468 C-ANTIC
San Roque, Calle
469 C-ANTIC
Santa Barbara, Calle
470 C-ANTIC
San Juan, Calle
471 C-ANTIC
San Victor, Calle
472 C-ANTIC
Santo Domingo, Calle
473 C-ANTIC
San Ramon, Calle
474 C-ANTIC
Mar, Calle del
475 C-ANTIC
San Lorenzo, Calle
476 PLAYAS
San Jaime, Avenida
477 C-ANTIC
Alfosar, Calle
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ANEXO I – CALLEJERO POR TIPOLOGIAS DE ENTORNOS URBANISTICOS CALLES
Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
479 PLAYAS
Gaudí, Avinguda de
481 ENSANCH
Zorrilla, Calle
482 ENSANCH
Guillem de Castro, Travessera de
483 C-ANTIC
Muntanya de la Creu, Carrer de la
484 ALMACEN
Brosquil, Carrer del
485 ALMACEN
Pla de Casals, Carrer del
486 ALMACEN
Renè Descartes, Carrer de
487 ALMACEN
Albert Einstein, Carrer d'
488 PLAYAS
Tauleta, Carrer de la
489 PLAYAS
Matisse, Avinguda de
490 PLAYAS
Murillo, Carrer de
491 ENSANCH
Poeta Juan Ramón Jiménez, Travesia del
494 ALMACEN
Vell de Gandia, Cami
495 C-ANTIC
Eras de Juan, Calle
496 C-ANTIC
Espaldas Serranos, Calle
497 ENSANCH
Almuixic, Cami
498 C-ANTIC
Collado, Cami
499 C-ANTIC
Covatelles, Cami
500 C-ANTIC
Sant Antoni, Cami de
501 C-ANTIC
Tossal Gros, Cami del
502 ALMACEN
Vell de Pego, Cami
503 ALMACEN
Miquel Martí i Pol, Carrer
504 ENSANCH
Ernest Lluch, Carrer
505 ENSANCH
Antonio Mestre Sanchis, Carrer
506 PLAYAS
Moixó, Carrer
507 PLAYAS
Perca, Carrer
508 PLAYAS
Punxoset, Carrer
509 PLAYAS
Sequer,Carrer del
510 ENSANCH
Pintor Guillermo Pastor Burgalat,Carrer del
511 PLAYAS
Cedre, Carrer del
512 PLAYAS
Avellaner, Carrer de l'
513 PLAYAS
Teix, Carrer del
514 PLAYAS
Castanye PLAYAS, Carrer del
515 ENSANCH
Trèmol, Carrer del
516 PLAYAS
Magnolier, Carrer del
517 PLAYAS
Til·ler, Carrer del
518 PLAYAS
Faig, Carrer del
519 PLAYAS
Festuc, Carrer del
520 PLAYAS
Servera, Carrer de la
521 PLAYAS
Lledoner, Carrer del
522 PLAYAS
Avet, Carrer de l'
523 PLAYAS
Roure, Carrer del
524 PLAYAS
Noguer, Carrer del
525 PLAYAS
Mandariner, Carrer del
526 PLAYAS
Marjals, Avinguda de les
527 PLAYAS
Bancals, Avinguda dels
528 PLAYAS
Francesca de Montcada, Avinguda de
529 PLAYAS
Font del Garrofer, Carrer de la
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Ref.lista
TIPOLOGIA
Nombre Via Pública
530 PLAYAS
Font del Rubiol, Carrer de la
531 PLAYAS
Font dels Tramussos, Carrer de la
532 PLAYAS
Racó de Fuster, Carrer del
533 PLAYAS
Regalatxo, Carrer del
534 ALMACEN
Marenys, Carrer dels
535 ALMACEN
Vall de la Revolta, Carrer del
536 ALMACEN
Lluent, Carrer del
537 ALMACEN
Marjal del Bovar, Carrer de la
538 ALMACEN
Canal de la Llosa, Carrer del
539 ALMACEN
Canal del Mig, Carrer del
540 ALMACEN
Teixidors, Carrer dels
541 ALMACEN
Llauners, Carrer dels
542 ALMACEN
Foneria, Carrer de la
543 ALMACEN
Jovades, Carrer de les
544 ALMACEN
Ferrers, Carrer dels
545 ALMACEN
Serrallers, Carrer dels
546 ALMACEN
Devesa, Carrer de la
547 PLAYAS
Manegues, Carrer de les
548 PLAYAS
Poble Mar, Passeig de
549 PLAYAS
Vall de l'Aigua Morta, Carrer del
550 PLAYAS
Motor de Plebà, Carrer del
551 PLAYAS
Vall Nou, Camí del
552 PLAYAS
Illla de Tabarca, Plaça de la
553 PLAYAS
Boriol, Cami del
554 PLAYAS
Degas, Calle
555 PLAYAS
Vermeer, Calle
556 ENSANCH
Ausias March, Travesia de
557 PLAYAS
Font de L'Ull del Bou, Carrer de la
558 PLAYAS
Font de la Teula, Carrer de la
559 PLAYAS
Font de Riera, Carrer de la
560 PLAYAS
Font de Pusa, Carrer de la
561 ALMACEN
Daguers, Carrer dels

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seua exposició
en el tauler d'anuncis de l’ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que consideren oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
QUART. Facultar el Sr. alcalde-president per a subscriure els documents que tinguen relació
amb aquest assumpte.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. alcaldessa accidental: “Per exposar un poc les modificacions que s’han
produït en l’ordenança fiscal que regula el domini públic, sobretot per l’accés a les
voreres, a garatges, en el plenari passat vaig fer una explicació de quins eren els
canvis més importants que es produirien en la nova ordenança. Fins ara, uns dels
objectius que ens havíem marcat des de la delegació és aprofitar l’estudi econòmic
dels valors de les zones que s’havia fet en l’any 2013 a través de la ponència de
valors que aquest ajuntament va aprovar en fer la revisió cadastral. Per què? Perquè
s’entenia que el preu del domini públic, el preu del sòl, no és el mateix en zones
com el nucli vell, com a la platja, com als polígons industrials. Fins ara només hi
havia un preu, un valor per metre lineal, i absolutament tots els ciutadans que vivien
en qualsevol part del poble pagaven o tenien el mateix valor per metre lineal, menys
el cas de les platges que se li aplicava un coeficient corrector de temporalitat, que
feia que es reduïa un 30%. A causa d’aquesta ponència de valors era molt
interessant poder fer una classificació i una diferenciació del preu en funció de la
zona en què resideix o la zona en què es fa ús d’aqueixos garatges o les voreres. En
el mateix estudi es contempla que s’han usat com a mòduls bàsics ela valors que
s’obtenen de la ponència; i a traves de la ponència s’apliquen una sèrie de criteris o
coeficients correctors, com ara les amplàries de les voreres, o les amplàries del
carrer; perquè per suposat l’impacte no és el mateix en voreres amples, en voreres
estretes, o en carrers amples o carrers estrets. Fet tot l’estudi, que a més és un estudi
que ha fet el tècnic municipal, i és un estudi molt ampli, molt desglossat i molt ben
explicat, es dóna que en principi havíem fet una selecció o una diversificació al
voltant de deu zones, però enteníem que per poder treballar des dels departaments
era molt difícil establir deu taxes completament diferents, i el que es va fer és que
aquelles en què la variació eren dos o tres euros la diferència entre zones, agruparles, i a la fi anem a treballar, o la proposta que es presenta en aquesta ordenança són
quatre zones. El preu, per exemple en el nucli vell, fins ara el metre lineal era de
45,1 euros, tindrà una rebaixa del 62%, i passarà a 16,8 euros el metre lineal; perquè
es puga entendre en una realitat més palpable, un gual de tres metres pagava fins
ara, fins a 2015, 135 euros, i passarà a pagar a l’any 50 euros. En la resta de la
ciutat, el valor actual és de 45 euros el metre lineal, i passarà, amb una rebaixa del
36%, a 28 euros el metre lineal; el que es tradueix, de 135 euros que es paga la taxa
anual a 86 euros la taxa anual. Les platges, actualment paguen 31,5 euros el metre
lineal i baixaran un 35%, i es deixa en 20,37 euros el metre lineal, el que es tradueix
que actualment paguen 94 euros la taxa total per a un gual de tres metres, baixa a 61
euros. Els polígons industrials, és un avantatge que tenen els polígons, perquè els
polígons usen guals d’una envergadura molt elevada, al voltant de nou o deu metres;
estan pagant, jo ho considere així, un preu molt elevat; a 45 euros també, perquè no
hi ha diferenciació, i a partir d’ara tindran una rebaixa d’un 52%, i passaran a un
valor de 21,24 euros el metre lineal; si traduïm seria de 135 euros a 64 euros. No
només ha sigut un canvi de criteri generalitzat el que ha suposat una baixa
generalitzada per a tots els guals de la ciutat d’Oliva, del nucli vell, poble, platja i
polígons industrials, sinó que hi ha una modificació que a mi també em sembla molt
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interessant. Fins ara quan un sol·licita un gual, siga el mes de gener, siga el mes de
febrer, si se li atorga per exemple en el mes de març paga el trimestre complet;
considerava que era un poc injust, perquè quan un el paga no està fent l’ús, per tant
considerava que era millor que ho pagarà per mes usat; és a dir, un ciutadà va a
pagar en el moment que se li atorga, a partir del moment en què se li atorga; a partir
d’aqueix mes, i no té per què pagar el trimestre complet. I pràcticament aquestes són
les modificacions més significatives. També es manté l’exempció que hi ha per a
aquelles persones que siguen titulars dels vehicles i tinguen un grau de discapacitat,
de minusvalidesa. Aquestes són les modificacions més importants. En el plenari
passat ja ho vaig comentar, que anava a fer el màxim esforç possible, em dedicaria
tot el temps que puguera, però abans d’acabar la legislatura passaria un esborrany i
una proposta d’ordenança; així ho vaig manifestar el 30 d’abril, a tots els grups
municipals i a tots els regidors, perquè estudiaren si realment aquesta ordenança la
volen per al nostre municipi, o no la volen per al nostre municipi.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment que volem per al nostre municipi el més
barat possible, que paguen menys impostos possibles, i que reben els millors serveis
possibles. Però evidentment açò es podria denominar com l’ordenança fiscal del
Partit Socialista reguladora de la taxa tal i tal; perquè evidentment els altres no hem
tingut l’oportunitat, ni tan sols, de treballar, llevat de divendres passat que es va
presentar aquesta proposta; una proposta que ve a pocs dies de les eleccions, i una
proposta que ja fa molts mesos que estàvem esperant; i que arriba, casualment, o no,
ara damunt de les eleccions; sense tindre en compte que hi ha un procés electoral
diumenge que ve, i allò més normal és que això s’haguera passat després de les
eleccions, perquè evidentment el panorama polític municipal pot canviar
ostensiblement, i a partir d’ahí és quan s’ha de començar a treballar en aquest sentit,
i més tenint en compte que el que proposa és a partir del dia 1 de gener de 2016, no
és una cosa que haja d’entrar en vigor el mes que ve. Per tant, hi havia temps de
treballar i consensuar-la, perquè és d’interés municipal, és d’interés de tots els veïns
de la nostra ciutat, i perquè vostés el que pretenen és convertir una taxa, que és un
fet voluntari en un impost; així de clar. Tot aquell que tinga una cotxera que pot
entrar un vehicles, un vehicle com? De dos rodes, de quatre? És a dir si pot entrar
una moto ja està obligat. Evidentment no, pensem que en aquest moment no es pot
obligar el ciutadà al fet de fer front a una càrrega fiscal més; ja es paga prou a Oliva,
per tant no tenen per què carregar-se més les esquenes amb un pagament més.
encara que sí que ens agrada una cosa, que a la fi la reducció que es fa, el preu que
es paga es podria entendre; i m’agradaria aplicar-lo ja hui, però sense l’obligatorietat
que aquella persona que tinga una cotxera que puga accedir un vehicle haja de
pagar.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, el públic; jo sé que de vegades els agraden
les coses que li diuen, i em sembla molt normal i molt lloable; però en les sessions
plenàries s’ha de mantindre el silenci; després si volen, quan isquen abracen al Sr.
Salazar, el besen; em sembla perfecte, i és admirable; però demane per favor que
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dins de la sessió plenària mantinguen el silenci, perquè si no es trenca la dinàmica
de treball en la sessió plenària.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo li demanaria a vosté que em demane perdó a mi i a tots
els qui estan ahí per dir això. Però ja mateix. està faltant al respecte a mi i a tota la
gent que està ahí asseguda.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Sr. Salazar, per favor. Per favor, Sr. Salazar.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Això de les abraçades i besades em sembla un excés per la
seua part.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, Sr. Salazar.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Estem tractant un tema molt seriós, i cadascú expressa el
seu sentiment a la seua forma. Crec que ningú ha faltat al respecte, i vosté està
faltant-me’l a mi i a la gent que està ahí asseguda. Això d’abraçades i besades, les
donarà qui vulga i a qui vulga.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Sr. Salazar, per favor. Ha consumit el seu temps.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “No; ha consumit, no; encara no he consumit el meu torn.
Acabe de dir, perquè no m’ha deixat parlar. Evidentment li demane, el preu
m’agrada, per a tots ja; però sense tindre l’obligatorietat que vostés, per collons,
vulguen que la gent es traga el gual sí o sí. Així de clar, per collons. Per colons
polítics vostés volen que es traguen el gual perquè sí.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Modere el llenguatge, per favor, Sr. Salazar. Per favor
li ho demane, modere el llenguatge.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “I vosté també.”
 Sra. alcaldessa accidental: “No està en el mercat, amb tot el respecte als del
mercat.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté sí que està en el mercat.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor Sr. Salazar. Jo respecte la seua posició. Per
favor li ho demane. No és el mercat.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “No és el mercat. Però li ho torne a dir, vostés volen
convertir una taxa en un impost; obligar a tot el món que pague. Però no només
hauran de fer front a un pagament sinó que a partir d’ahí, com podrà aparcar la gent
al carrer, si tot són guals als carrers? Vostés estan creant un problema afegit. Per tant
estem parlant que és una situació totalment injusta; el preu sí que l’accepte, el que
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no accepte és l’obligatorietat que vostés volen imposar a tots els ciutadans; convertir
una taxa en un pagament; per tant, si vosté no accepta això, li demane a més que
retire aquesta proposta, que la retire i deixe a partir del 24 de maig a tots aquells que
estiguen representats ací, que seguen a parlar i intentar consensuar una ordenança
que vosté no ha sigut capaç; vostés a la força i de forma unilateral volen imposar
alguna cosa, un impost que fins ara no existia a l’Ajuntament d’Oliva.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Ciutadans votarem en contra d’aquesta ordenança.
Direm no a aquesta ordenança. Però és curiós que vosté, que és la regidora
d’Hisenda i que s’ha dedicat a donar l’ordre de fer inspeccions, perquè ja vam dir
que són ordres polítiques, vulguem o no, inspeccions de bon matí; vosté ara mateix
diu ací que potser els guals són molt elevats, i que potser siguen injustos. Acaba
d’adonar-se’n aquesta setmana que són injustos o són massa elevats? Vosté planteja
una inspecció, ja fa temps, sabent que eren injustos i potser massa elevats? En aquell
moment. Vosté al·lega que hi ha un informe dels valors cadastrals; això no és de fa
dos dies, això és de fa temps; estem parlant de 2014. Vosté ordena una inspecció
sabent, o dient ara, que és injust i que els guals són massa elevats. Vosté, a mi em fa
la impressió que el que fa vosté és burlar-se de les persones. No hi ha dret que vosté
ens clave en el tinglado que ens ha clavat amb els guals, que després vosté se’n
vulga eixir i que i que pose damunt la taula una ordenança, primer sense base
política de suport, perquè sap que ni tan sols l’ha parlada amb nosaltres, amb cap
grup municipal l’ha consensuada, ni l’ha parlada. Per què catorze? Per què no deu?
Per què no vint-i-cinc? A la fi els criteris han de ser tècnics i polítics. Ja li dic que
Projecte Oliva votarem en contra, però el que sí que pensem és que vosté mateix
s’ha descarat sola; pensa que és injusta i va demanar les inspeccions? Pensa que és
massa elevada i va demanar les inspeccions? Vosté és la regidora d’Hisenda. Com
això, el que va fer amb les famílies nombroses. Vosté va sola, la fa, la desfà i vol
arreglar-la; i més dos dies abans de les eleccions.”
 Sr. González Martínez: “Com s’ha dit ací el que hui ve ací és una ordenança fiscal,
reguladora de la taxa pel dret d’entrada de vehicles a través de les voreres, i altres
ocupacions de domini públic. Temps ha hagut, coincidesc en això amb els meus
companys, des d’octubre de 2014 que es va generar aquesta discussió en el plenari,
per plantejar una modificació i poder-la estudiar amb un mínim de temps, i no
d’aquesta forma, de presses i corregudes, dos dies abans de les eleccions; i temps ha
hagut per complir el que va aprovar el Ple de l’Ajuntament, per majoria també, de
paralitzar cautelarment el pla d’inspecció, fins que s’aprovaren determinats canvis
en les ordenances, com la modificació de l’article 5.1.3 de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini
públic, que tractarem després en el punt següent. Des del nostre grup municipal
considerem positiva aquesta rebaixa general en la taxa, però també hi ha aspecte que
pensem que són millorables i ens agradaria estudiar, com ara els criteris de
zonificació; ens sembla massa genèrica aqueixa zonificació, i no s’ajusta a molts
casos, ja que de carrers estrets i amb voreres de poca amplària no només n’hi ha en
el nucli vell, que n’hi ha òbviament, sinó que n’hi ha en altres zones de la ciutat,
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com ara algunes zones de platges i algunes zones d’eixample fins i tot. Per tant
pensem que cal un estudi amb major profunditat, i una classificació per tipologia de
carrer o no per grans zones; calculem, a més, que això podria suposar una rebaixa
encara major. En segon lloc també trobem que en relació al coeficient de
temporalitat que s’aplica a les platges, si bé és cert que a les platges es concentren
molts immobles de segona residència, també és veritat que en altres llocs de la
ciutat, nucli vell i eixample, també hi ha immobles de segona residència. I el més
important de tot per a nosaltres, i que ja ho hem manifestat públicament, és que
considerem que el fet impositiu no hauria de per només l’activitat municipal tècnica
i administrativa tendent a donar les autoritzacions i l’aprofitament especial del
domini públic per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, sinó, i és el més
important per a nosaltres, també hauria d’incloure també com a fet impositiu la
prohibició o no d’estacionament de l’entrada de vehicles; és a dir, s’hauria de
diferenciar entre si cal una prohibició de l’aparcament o no cal una prohibició de
l’aparcament. Per tant, inistesc, tot i estar d’acord amb la rebaixa, amb la finalitat
d’un millor estudi sobre els aspectes que hem posat de manifest, i ja que no entrarà
en vigor fins a 2016, i que ja s’han cobrat els guals, demanem que aquesta proposta
es retire i que la futura corporació puga estudiar-la amb major deteniment, i puga
millorar-la.”
 Sra. Manea: “Anem a situar-nos; primer, la gent pensa que estem parlant de
l’ordenança dels guals; no. estem davant de la imposició d’una nova taxa; d’un nou
impost no, però és una taxa per a tot el món que té cotxera i entra o ix amb el cotxe,
o el que siga. Estem tots esperant, tota la corporació, des de fa diversos mesos, que
la Sra. Morell estiga disposada a seure i treballar tots aquesta ordenança. Resulta
que ve ara, a dos dies d’eleccions, amb una proposta, imposant una nova taxa per als
ciutadans. Des d’aquest grup polític volem manifestar que no estarem mai d’acord, i
no aprovarem, que s’utilitze aquesta institució i la problemàtica dels ciutadans com
a trampolí polític. El nostre vot és no.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Vaig a contestar a tots. Sr. Salazar, això no és un
impost; això és una taxa; és la mateixa taxa que quan els xiquets van a la piscina
paguen uns diners; és la mateixa taxa que quan els xiquets usen les instal·lacions del
pavelló, paguen una taxa. Les taxes es paguen quan algú usa el servei; si un no usa
el servei no té obligatorietat de pagar. Vosté usa el gual? Va dir que no usava el
gual, doncs vosté no té per què pagar el gual. Vosté si no l’usa no té per què pagarlo. Ni vosté, ni cap ciutadà que no use i no entre el seu cotxe a través de les voreres
no té per què pagar una taxa de gual. Aquelles persones o ciutadans que amb el seu
vehicle travessen les voreres per accedir a un garatge han de pagar; sí; perquè no és
que ho diu una ordenança municipal, ho diu la llei. La Llei d’Hisendes Locals. Ho
dic als ciutadans i ho dic amb tot el respecte del món. Ningú està obligat a estar ací,
i estem per què volem. Per favor. Jo demane silenci. És la segona vegada que ho
demane. Jo entenc que no els puga agradar el que jo els diga; si jo ho entenc. Però
almenys hauran de deixar que m’expresse, perquè açò és la llibertat i la democràcia.
I en aquest moment demane als ciutadans que per favor mantiguen el silenci. Només
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demane això. És la segona vegada; i continue. Si fóra una nova taxa, com s’ha dit,
l’Ajuntament d’Oliva estem ingressant 234.00 euros per l’accés a través de les
voreres als guals; des de fa molts anys. Molts anys que estem ingressant 230.000
euros. què passa? Que uns paguen perquè volen? No. qui l’usa ha de tindre
l’obligació de pagar-ho. Agrade o no agrade. El fem el paguem tots els ciutadans,
tinga una residència, tinga dues residències, tinga tres residències, estiga sis mesos
buit o estiga sis mesos usant-se. les taxes, si s’usa el servei no són voluntàries, i qui
diga el contrari no diu la veritat. el procediment d’inspecció es va iniciar en juliol de
2013. Per favor, el públic no parla en les sessions plenàries. Per favor. No vull
desallotjar el plenari, ho dic de veritat; això és la primera vegada que passa des que
jo sóc regidora. Sent jo regidora d’Hisenda s’inicia el procediment d’inspecció en
l’any 2013. Els regidors ací es va votar el pla d’inspecció, el pla d’ajust que
substituïa el pla d’ajust de l’any 2013, i com a mesura incorporava la inspecció de
guals, que va votar aquest plenari; recorde que el Partit socialista només té sis
regidors. Ho va aprovar aquest plenari, el que passa, és cert, que vénen eleccions i
tot el món vol quedar bé, i no vol tindre enemistats. Ho torne a dir; es va aprovar,
Sr. Salazar, si no demà jo li puc donar l’acta. Vosté ja ha parlat; estic parlant jo.
Vosté després em contestarà, que té el segon torn. Respecte a consensuar; a mi
m’agrada molt quan em diuen a consensuar i a participar, i la Sra. Escrivá li ho ha
dit moltes vegades al Sr. Salazar, no ha fet ni una proposta; ni una; vam anar a
comissió, ni una proposta, ja tenien l’ordenança, ni una. Sr. Salazar, ni una, per a
millorar una ordenança. I per què la faig jo? Perquè sóc la regidora d’Hisenda. I per
què la faig jo i presente la proposta? Perquè els ciutadans em paguen per a fer les
propostes, perquè sóc la que té les competències en matèria d’Hisenda; podran
agradar més o agradar menys, i és cert, el plenari a la fi, vota. Si no la vol
l’ordenança, vota que no. És tan simple com això. Qui la vulga que vote que sí; qui
no la vulga, que vote que no. Que voten que no, l’ordenança es queda sense efecte
en un calaix. Si és que no és més que això. Qui no la vulga, que vore que no; i qui la
vulga que vote que sí; i davant de tots; ací està tot el món, i així sabrem qui vol
l’ordenança i qui no la vol. Respecte a paralitzar la inspecció; en l’últim plenari ja
ho vaig dir. Hi ha un informe, és que és per llei; de vegades jo no sé si no ens llegim
els informes; i la tresorera ja va anunciar, va fer un informe i va dir que la llei només
diu que en certs casos es pot suspendre un procediment d’inspecció, i en uns altres
no es pot suspendre; no ho dic jo, ho diu la Sra. tresorera. Sr. González, respecte ala
possibilitat que es creara una separació entre si es prohibeix l’estacionament davant,
o no es prohibeix l’estacionament, per crear com taxes diferents, li vaig donar
moltes voltes i ho vaig parlar amb els tècnics municipals per si hi havia possibilitat
de fer-ho així o no; hi ha un problema també, perquè tenim molts carrers que
canvien en funció de l’any, i hi ha carrers que canvien en funció de sis mesos, i
carrers que canvien en funció del mes, i fins i tot hi ha carrers que canvien de costat
als quinze dies. No es pot estar generant una autoliquidació cada quinze dies, o cada
mes, no és operatiu; no es pot treballar en aquest moment d’aqueixa forma; perquè
fins i tot si ve una obra i eliminem l’aparcament durant sis mesos, què fem? Li
tornem a tot el carrer? No és operatiu; ja ho havíem pensat de fer-ho així. Però sí
que es contempla amb l’amplària dels carrers; quan es té una amplària inferior, que
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per això apareixen els metres també en l’estudi, quan són carrers molt estrets apareix
un coeficient reductor; aqueix coeficient reductor ja té en compte, que en carrers
estrets de tres metres, efectivament no es pot aparcar; per tant, ja es contempla, no
de forma separada, però sí contemplant el criteri o el paràmetre de carrers estrets. Ja
ho havíem contemplat això. No sé si em deixe alguna cosa més; però jo he fet el
possible; i a més, no cal que ho diga, des de l’àrea d’Hisenda, la Sra. interventora, la
Sra. tresorera i tots els treballadors, jo crec que no els he pogut demanar més
premura per poder-ho fer, perquè em consta que treballen, han treballat, treballen i
treballaran, que estic convençuda, de la forma més eficient, més ràpida, i més feina
que ha fet aqueix departament; no sé la que faran els altres, però ha fet moltíssima
feina per haver-li exigit que es pugueren donar més pressa. Ho vaig dir en el plenari
passat; per a mi era important acabar aquesta tasca, presentar l’ordenança; jo crec
que és una bona ordenança i una ordenança positiva, però al cap i a la fi cada partit
polític té la llibertat de decidir si la vol o no la vol. Qui la vulga que vote que sí, i
qui no la vulga que vote que no.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “No m’ha convençut, en absolut. Ja li he dit i li torne a
repetir; vosté diu que es va aprovar un pla d’ajust que efectivament ja contemplava
la inspecció de guals; però qui el va aprovar? Diga vosté. Aquest grup polític que jo
represente no el va votar en absolut; tot el contrari. Serà el Partit Popular; es refereix
al Partit Popular? a qui és ? el que vosté va proposar? Jo no. En cap moment vam
aprovar la revisió dels guals; no vaja dient el que no és veritat. Vosté no vaja
confonent a la gent, perquè vosté sap que això no és veritat. en cap moment. per tant
no diga el que no es cert. En cap moment vam votar a favor d’aqueix pla d’ajust. I si
no, repasse les actes. Repasse les actes, i no diga el que no és. Repasse les actes. I
què diu, que no vaig fer cap proposta en la comissió? Home, dues mocions
presentades, aprovades per àmplia majoria, i encara estem esperant que es
complesquen aqueixos acords plenaris; per a què vol més propostes que les que
estan aprovades en el plenari, i vosté no ha sigut capaç de complir; i encara
s’atreveix a dir que no li he fet més propostes en l’última comissió, de presses i
corregudes. Per favor. Pense abans de parlar. I evidentment que em crec que vosté li
haja donat tota la pressa del món al departament d’Intervenció; evidentment, és una
voluntat política que açò vaja endavant; de la mateixa forma que també li ha donat
tota la pressa possible a l’inspector de tributs, que vaja inspeccionant a tot el món
abans que s’acabe la legislatura; no siga cosa que després no tingen temps vostés.
Clar que em crec que li ha donat tota la pressa. Per això dic jo que és voluntat
política que s’aplique les formes d’intentar obligar les persones que traguen una
placa de gual, o una llicència de gual. Clar que sí que és voluntat política.
Evidentment, torne a dir-li el mateix; sí que és veritat el que li han dit des del públic,
l’any 2006 ja es va començar la inspecció tributària; el que passa és que com venien
eleccions en 2007 es va paralitzar automàticament; automàticament es va paralitzar.
En aquell moment, aquest regidor que li parla ja es va oposar a aqueix fet; i es va
paralitzar automàticament. Però vostés no, erre que erre, de presses i corregudes,
damunt d’eleccions, sense consensuar absolutament res, a la força si pot ser entre
tots, vosté ha volgut tirar endavant una ordenança que la veritat no contenta a ningú.

Pàgina: 35

AJUNTAMENT D’OLIVA
Li torne a dir, el preu m’agrada, i li compre el preu en aqueix sentit; però no pose de
forma obligada, perquè ací ben clar posa, en el que vosté pretén aprovar, que la
modificació del rasant de la vorera que facilite l’entrada de vehicles als locals o
terrenys limítrofes, tal i tal, s’haja obtingut o no la llicència preceptiva, i amb
independència de la seua utilització; per un costat. Estem parlant en l’article 2, fet
imposable. Després, en l’article 5, meritació i període impositiu, l’obligació de
contribuir; aquesta taxa naix del començament de l’aprofitament especial, encara
que no s’haja sol·licitat o obtingut la corresponent llicència. Vosté intenta, com he
dit, donar-li caràcter obligatori a una taxa, que és una cosa voluntària, caràcter com
si fóra una espècie d’impost. Ja sé que no és un impost, però de la forma que vosté
vol aplicar-ho és com si fóra un impost més, i això no ho podem tolerar; jo crec que
els ciutadans ja paguen prou; no tenen per què carregar amb més càrregues
obligatòries. Evidentment que aquella persona que no tinga el gual, si li aparquen
davant la porta no va a queixar-se, no es queixa; per tant s’aguanta, i ja està; i s’ha
acabat. El que s’ha fet sempre, ni més ni menys. Aquell que necessite tindre la porta
lliure per a entrar i eixir, que se’l traga, de forma voluntària, i no ací vulgues o no
tindràs la llicència encara que tu no estigues aprofitant aqueixa cotxera, o aqueixa
parcel·la privada, o el que siga per a l’entrada de vehicles. Entrada de vehicles
s’hauria de vore quin tipus de vehicles, si són tots, els de quatre o dos rodes. Per tant
li torne a demanar el mateix; aquesta proposta que vosté fa d’ordenança fiscal, arriba
tard, arriba malament, i arriba en un període electoral, que com a mínim vosté hauria
de tindre el respecte democràtic que cal, perquè no sabem el resultat de les urnes
quin serà, ni si estarem els qui estem ací o no estarem, o estaran altres; almenys
espere que passen les eleccions per poder sentar tots els grups polítics que estiguen
representats, per poder consensuar una ordenança fiscal reguladora per la taxa per
l’entrada e vehicles el més sensata possible; i de sentit comú, i no d’aquesta forma
que l’únic que pretén vosté és obligar a tos els qui tinguen una cotxera que puga
accedir un vehicle, que paguen sí o sí; els faça falta o no; i no cap dubte que aquest
regidor que li parla no està disposat a tragar això. Per això li demane que retire ja de
l’orde del dia la proposta que vosté fa, pel que li acabe d’explicar. Que la retire. I si
no la retira, atenga les conseqüències; no cap dubte que el nostre vot serà totalment
contrari; atenga les conseqüències en el vot. No, serà el vot a la proposta que fa
vosté.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Jo no ho acabe d’entendre. Una proposta que sap que té només
el suport de cinc regidors ací presents en el plenari, vosté roda i volta vol tirar-la
endavant siga com siga; i són cinc. Jo no sé com dir-li, com adjectivar això; perquè
si suma, i ha escoltat les argumentacions de tots, allò raonable, allò de sentit comú
seria dir jo en tinc cinc, i els altres tots em tripliquen els vots, a la millor allò
raonable és el que em diuen de retirar-la, estudiar-la millor, consensuar-la i valorarla. Això, ja li dic, seria allò raonable; però vosté no sé per on va. M’estranya molt
aqueixa postura tant de sí, sí, sí, i contra sí. Dir-li que en el pla d’ajust, té raó el
company de corporació, alguns grups municipals no el vam aprovar; ni hem aprovat
mai autoritzar una inspecció de guals. Però sí que li dic una cosa; en aquest
ajuntament estem molt acostumats, quan un grup o diversos grups majoritaris tenen

Pàgina: 36

AJUNTAMENT D’OLIVA
la majoria, vendre la informació al ciutadà que l’ajuntament ha aprovat, que tots han
aprovat, no; s’ha de dir amb noms i cognoms qui aprova, i qui està en contra, i qui
està a favor. Això seria allò raonable per informar a les persones; no dir
l’ajuntament. Quan ens interessa és l’ajuntament i quan no és el grup municipal
socialista , o el que siga; no, siguem realistes i donem la informació correcta. Dir-li
també, volia comentar-li que llegint l’ordenança, li posaré un exemple bàsic, molt
bàsic, la taxa administrativa per administració, canvi de titularitat o de modalitat de
gual s’exigirà en règim d’autoliquidació. Vol dir el primer que demane un gual,
abans que pague; i haurà de fer-se efectiva amb anterioritat a la tramitació i a la
feina del funcionari. Abans. Llicència, s’haurà d’acreditar el seu pagament; paguem
abans. Després diu, en el supòsit que es denegue una sol·licitud d’autorització, un
canvi de titularitat, o una modalitat de gual, no procedirà la devolució de la taxa. Li
ho explicaré perquè ho entenga millor. Vosté diu, demana, paga, ingressa, i després
ja tramitarem; però atenció. No seria més fàcil, Sra. alcaldessa, quan ve el ciutadà
dir-li no cal que demanes, que no trens dret, i a més no te’l donaran; no cal que faces
l’ingrés, i no pagues, i no llances els diners. això seria més fàcil que no fer-li fer tots
els papers, pagar, i després si se li denega, no se li torna. Això és un exemple de
l’ordenança; que sí, que ja sé que la interventora està apuntant-li algunes coses, però
de redactar-se d’una forma o d’una altra, no parle que la redacció siga il·legal, el que
dic és que l’obligació del funcionari i del regidor, o del departament, és quan ve la
persona, si ja sabem que no tindrà dret, allò normal és dir-li que no cal que ingresse,
que no ho demane; si li cobrem els diners, després no li’ls tornarem i a més no li
donarem la placa. Que se’n vaja a casa, que no té dret. Això seria més fàcil que
cobrar-li i després dir-li que s’ha tramitat, que s’han fet la feina dels funcionaris,
però no podem tornar-li els diners.”
 Sr. González Martínez: “Nosaltres volem insistir a sol·licitar, com han fet ja altres
companys, la retirada d’aquesta ordenança; pensem que és el més raonable. Ja li ho
hem dit; allò més normal és que abans de portar un tema al plenari, abans de portar
una proposta com a mínim s’hauria d’assegurar que té la majoria suficient perquè
isca endavant; això seria el més normal, i el més responsable. Nosaltres ja hem
manifestat per què; volem millorar-la, hi ha temps; l’ordenança hi ha temps per
millorar-la fins que entre en vigor, ja s’ha dit ací; per tant, jo no sé quina cabuderia
de voler portar-la ara, a dos dies de les eleccions i sense temps per estudiar-la. A
vosté li pot semblar perfecta, perquè és vosté qui la fa, ha tingut tot el temps del
món per estudiar-la, o el que ha volgut, però la resta, com a mínim aquest grup
polític, no ha tingut el temps suficient per estudiar-la; nosaltres no volem dir-li que
no, volem dir-li que la retire, ja l’estudiarem millor i podrem proposar propostes de
millora; per tant, jo crec que allò mes raonable, Sra. alcaldessa accidental, sabent
vosté que no té la majoria, retirara aquesta ordenança i que accedirà al fet que la
pròxima corporació, el pròxim mandat corporatiu, puguera estudiar-la amb més
deteniment i poder incloure totes les propostes de millora, i sobretot poder arribar a
un consens, o com a mínim a una majoria perquè puguera eixir endavant. Mire,
compromisos en tenim tots, no només els té vosté els compromisos, compromisos
que un adquireix i que han d’anar al Ple en tenim tots. El 8 de maig li vam presentar
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una proposta set regidors, una tercera part del plenari, demanant-li un plenari
extraordinari per tractar una altra proposta, amb temps i forma; a mes incloïa
portaveus de quatre grups polítics municipals, la majoria, prou majoria de tot el Ple,
i vosté no ha convocat aqueix Ple extraordinari, i no ha portat aqueixa proposta; per
tant, nosaltres aqueix compromís, com vosté fa l’ordre del dia i convoca els plenaris,
tampoc l’hem pogut complir. Per tant, li demane, insistesc, que retire aquesta
proposta; no passa res, la proposta no entrarà en vigor fins a 2016, hi ha tems, li
estalviem a l’ajuntament tràmits. Aqueixa és la nostra postura.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Intentaré tindre un poc d’ordre a l’hora de fer la meua
intervenció, perquè hi ha moltes coses a dir. En primer lloc, que hui no hauríem
d’estar ací ningú, ni nosaltres, ni el públic; perquè estem a pocs dies de les
eleccions. Per tant, no s’hauria d’haver plantejat cap plenari ni extraordinari, ni
urgent. I els regidors que hem votat que no ho hem fet perquè creiem seriosament
que no s’hauria d’haver realitzat aquest plenari per portar endavant aquestes
mesures. Jo vaig proposar no assistir al plenari, perquè si aquest plenari no té un
quòrum suficient d’un terç de la corporació no es porta endavant; però ací s’ha
demostrat que hi ha altres interessos en aquest plenari, com ho és, per exemple el
pressupost o la modificació dels llocs de treball. Per tant, per això estem ací,
muntant la que estem muntant i parlant del que no s’hauria de parlar; perquè
m’agradaria dir alguna cosa més; qui va iniciar això dels guals? On es va iniciar?
Ací s’ha parlat del que és el pla d’ajust, i del que s’hauria de parlar és de la revisió
cadastral. Ahí és on està això dels guals, en la revisió cadastral, senyors. Perquè
recorde, i vull recordar a tots, que el pla d’ajust es va fer per pagar la quantitat de
factures que hi havia en el calaix sense pagar; i que ara no s’ha anul·lat el pla
d’ajust, simplement per haver interessos més baixos s’ha fet un préstec per pagar
aqueix pla d’ajust, però continuar pagant el préstec. Així s’estalvia, amb mesures
d’aqueix tipus. I vull dir, per què en 2011 i 2012, per què no els cobren a vostés els
guals? Saben per què? Perquè el Partit Popular i Chelo Escrivá com a alcaldessa ho
tenia molt clar. Ho tinc claríssim, perquè tinc cotxe, tinc cotxera, perquè he tingut
gual, i perquè ja no el tinc. Per això ho tinc claríssim; perquè la gent que el necessita
el demana, i perquè qui no el necessita no té per què demanar-lo, que ja estem prou
amargs. Aqueixa que vaja per ahí. I després vull dir-los alguna cosa més; què anem
a fer? A mi em semblen perfecte les rebaixes. Ací s’hauria d’haver fet un estudi
perquè es rebaixara, no la taxa dels guals, totes les taxes perquè estem molt amargs,
molt amargs tots; però no, estem parlant de posar una nova taxa; i jo el que no
entenc és que si tan fabulosa és perquè resulta que ens la posen barata, és que jo no
la vull barata, jo no la vull. Jo no vull pagar ni cinquanta euros, ni dos euros. Jo no
vull pagar la taxa dels guals, ni gran, ni menuda; però vaig a anar més endavant; tinc
una porta de cotxera, i en una porta de cotxera entre coses grans, i en una porta
menuda entre coses menudes, però és que xafe la vorera i la xafa el meu fill amb el
patinet; l’ha xafada mon pare amb la cadira de rodes, la xafem amb el carro de la
compra, i la xafem amb tot, i ja està bé d’impostos, perquè aquest poble és nostre. I
vull recordar, quan es fa una reparcel·lació, ha hagut, ara és que jo ja per a què, però
jo vull dir que en el carrer de ma casa, casa ma mare, ahí quan es va fer la
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reparcel·lació ens van expropiar carrer i vorera a aquesta família; per tant, que em
diguen a mi ara que per xafar la meua vorera, la meua vorera, he de pagar un gual;
no. I vull entrar un cotxe quan m’apetesca i quan necessite; i si vaig a traure’l i no
puc traure’l, m’aguantaré, com tot el món. Per tant, ací hem tingut crec que suficient
temps, des que a Chelo Escrivá se la va apartar de l’Alcaldia, perquè s’hagueren fet
les coses com toca; i simplement era deixar que la gent que necessite gual el pagara i
el sol·licitara, i la gent que no es fera; com es va fer mentre vaig estar jo, i a partir
d’ahí, anul·lar la taxa, modificar-la o fer el que es considerara; però fer les coses bé.
Però no, es fa un cadastràs, comportava la revisió dels guals el cadatràs. S’inicia a
Oliva Nova per l’alcalde David González, i es continua amb l’altre alcalde, Salvador
Fuster. Per tant, senyors, ací ja està be de dir barbaritats, i tinguem les coses clares
des del començament, i d’ara endavant, perquè s’iniciarà una nova corporació, i
s’han de tindre les coses clares.”
 Sra. alcaldessa accidental: “No pare d’escoltar que estem en eleccions, no ho
podem mirar perquè estem en eleccions; m’agradaria preguntar als regidors fins a
quin dia cobrarem les nòmines. M’agradaria preguntar als regidors. Fins el dia 24
cobrem de l’Ajuntament d’Oliva, per tant fins el dia 24 hem de treballar en
l’Ajuntament d’Oliva, hi haja eleccions o no, perquè el poble ens està pagant tots els
dies, hi haja eleccions o no hi haja eleccions; però ens paguen fins el dia 24. Fins el
dia 24 estaré treballant ací; i els meus companys estaran treballant ací dins el dia 24,
i fins el canvi de corporació. El cobrem, per tant, que no siga motiu, per favor. Que
no siga un motiu perquè estem en campanya, o estem en període electoral o que
vénen eleccions, perquè estem cobrant de l’ajuntament, ara igual que el dia 31
d’octubre, o el dia 10 de setembre de 2014, estem treballant i cobrant. Respecte a la
inspecció tributària; he explicat moltes vegades el procediment d’inspecció
tributària; l’ajuntament fa inspecció no només en guals, la inspecció tributària es fa
en altres procediments, en altres taxes o altres impostos. Una de les coses positives
que té la inspecció tributària és que garanteix el dret del ciutadà, perquè el ciutadà
pot al·legar si considera que l’ajuntament no està aplicant-li les coses com
correspon, presenta al·legacions i l’ajuntament li contesta i li diu si considera que la
seua al·legació és correcta o no és correcta. Per això els procediments d’inspecció
tributària són els procediments que més garanteixen la seguretat d’un ciutadà,
perquè tenen el dret a la defensió. Hem parlat del pla d’ajust, si es va aprovar o no es
va aprovar. Era el pla que substituïa el pla de 2012 que havia aprovat el Partit
Popular; una de les mesures, i si no quan vagen al despatx tenen la documentació,
parlava de la inspecció de guals, i tenia una mesura econòmica d’ingressos,
anualment, del que suposava la inspecció de guals; uns votaren a favor i uns altres
abstenció. I sí, no va votar vosté a favor, es va abstindre; i abstindré significa que ni
sí, ni no. Significa em fa igual. Sr. Salazar, es va abstindre. I si un no vol, vota que
no. I va prosperar perquè hi havia més vots que sí, que més vots que no; i es va fer
el que el plenari en aquell moment va dir. També s’ha dit, i això parlaré en nom del
meu grup, de si s’elimina o es retira la taxa de gual per a tot el poble d’Oliva, perquè
supose que si es planteja eliminar serà per a tot el món; perquè això és el que
considere, per a tot el món. És que el que seria injust és que tots fan el mateix ús,
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uns paguen i els altres no. La definició de gual, ja ho vaig dir en un plenari, és
l’accés a través dels rastells i les voreres per accedir als garatges i les cotxeres;
aqueixa és la definició de la Reial Acadèmia de gual. El gual és el dret de xafar la
vorera. Això és el que diu la norma. Si algú vol alguna cosa diferents; jo convide a
tot el món que entre en google i que mire la definició de gual, perfectament
qualsevol persona.Per favor, silenci; qui vulga parlar ací, es presenta i podrà seure
ací a parlar. Seré molt sincera amb això, i en la memòria ho havia plantejat, almenys
és la postura del meu grup, si acceptem fer una rebaixa de la taxa i continuar amb els
procediments d’inspecció de guals. També ho he dit, jo per a eliminar, o sacrificar,
ingressos, perquè l’ajuntament no viu de l’aire, viu d’ingressos, i la realitat és
aqueixa; ho dic per una raó, abans d’eliminar una taxa com és el gual, jo bonifique
els empresaris, jo bonifique els nous comerços, i ho dic perquè es diu molt
alegrement llevem, llevem, llevem. Però, ho dic amb tota la sinceritat del món, la
taxa del gual no decideix que és obligatòria l’Ajuntament d’Oliva; poden mirar
l’ordenança de Gandia, l’ordenança de l’Alqueria de la Comtessa, l’ordenança de
Bellreguard, l’ordenança d’Alacant, que la van aprovar en juliol. Per favor demane
silenci. És que és la primera vegada, i mira que s’hauran tractat coses importants, i
conflictives en aquest ajuntament, i sempre han mantingut la tranquil·litat; sempre
s’ha mantingut la tranquil·litat; no s’ha interromput tantes vegades la sessió plenària;
és que és la primera vegada, i mira que ha hagut temes de crispació, però s’ha
mantingut la tranquil·litat. Dit això, jo pense que la feina està feta, el meu grup
considera que és una bona ordenança; per tant jo voluntàriament no retiraré
l’ordenança. Jo no retire l’ordenança, i m’agradaria que es sotmetera a votació, i qui
vulga que vote sí i qui no, no. Per tant, si algú vol que es retire, que ho propose; però
no serà a voluntat de la Sra. alcaldessa, serà a voluntat del grup que així ho plantege.
El Sr. Salazar ha fet la petició de retirar.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “La petició exacta que he fer jo, no val a interpretar
paraules dels altres; m’agrada el preu que vosté ha posat. Si es manté el preu sense
obligar les persones que traguen sí o sí la taxa de gual, per mi la podem votar ja; fins
i tot li la vote a favor, mantenint aquest preu, i sense estar obligats; que el traga qui
realment el necessite, de forma voluntària. Si no és així, que vosté vol tirar endavant
amb la proposta que vosté porta, i la vol portar tal qual, aquest regidor li diu que la
retire. Però primer, amb el preu que vosté ha revisat, a la baixa, sense obligar a
ningú; que siga cadascú, qui li faça falta que el traga, i qui no, que no, val; però si no
és així, li ho repetesc altra vegada per si des cas, aleshores sí que li demane que
retire la proposta que vosté fa. Ho ha entès el que li dic? O ho repetesc altra vegada?
Li ho repetesc altra vegada.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Disculpe. Estava comentant-li a la Sra. interventora.
Quan un ajuntament estableix una taxa.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Ja estem amb la taxa. Puc parlar?”
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 Sra. alcaldessa accidental: “Espere. Estic fent un aclariment. El que té
l’ajuntament és la potestat de regular una taxa per accés a través de les voreres als
garatges, si la vol regular o no la vol regular. És a dir, o lleves i elimines, i no tens
taxa, o si rens taxa l’obligatorietat no baix d’una ordenança. L’obligatorietat naix
des del moment que es fa l’ús.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Ningú li ha parlat d’eliminar la taxa. Estem parlant de no
obligar. Perquè el concepte de la utilitat especial del domini públic és molt ampli, i
s’hauria de filar molt prim si una persona fa un ús intensiu d’aqueix domini públic o
no; per tant és un concepte molt erroni. Per tant jo crec que s’ha de deixar, referintnos com s’ha fet fins ara, que aquella persona que no ha volgut, perquè el pensament
és que no volen que li aparquen a la porta, ve, trau la taxa o la llicència del gual i
s’ha acabat la història, i no estar donant voltes ací a un assumpte, amb tantes coses
importants que tenim, que vulguem encara crear una polèmica inútil.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Sr. Salazar. Estàvem fent la matisació.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “La matisació, li ho repetesc jo.”
 Sra. alcaldessa accidental: “L’ordenança que hi ha dictaminada, és la que hi ha. La
qüestió és, vosté què proposa; què vol fer, la vol retirar o la sotmetem a votació.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo propose que si es manté modificant-la, la proposta que
voste, que també es pot esmenar; és a dir, llevar-li tot allò que obligue al fet que la
gent es traga el gual; el que vosté proposa, aqueix que encara que no sol·licite la
llicència, o bé la part que ja li he llegit adés que obliga la gent, com posa ací, en el
punt 5, meritació i període impositiu, l’obligació de contribuir per aquesta taxa naix
del començament de l’aprofitament especial, encara que no s’haja sol·licitat o
obtingut; no. Encara que no s’haja, no; si s’ha obtingut; no encara que no s’haja. Si
li retirem a la proposta que vosté fa totes aquelles paraules i aquells paràgrafs que
obliguen que qualsevol persona que tinga una cotxera que s’haja de traure sí o sí la
taxa de gual, si retira això jo li la vote a favor, amb el preu que posa ací. Ara bé, si
vosté no està disposada a esmenar-la, no cap dubte que li demane que retire la
proposta que vosté fa. Jo crec que està clar. Que no s’obligue a ningú.”
 Sra. alcaldessa accidental: “La setmana passada els tècnics ens van donar dos
informes; els els vam donar a vostés. Jo no sé si se l’han llegit o no se l’han llegit. Jo
li torne a dir, l’ordenança és la que és, la que s’ha dictaminat. Amb aqueixa
ordenança, vosté què vol que fem? Vol proposar la retirada, sí o no?”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Amb aqueixa ordenança no estic gens d’acord, perquè
obliga a les persones que es traguen la taxa de gual. I ja està. Com li ho he de dir? És
que no sé com li ho he de dir”
 Sra. alcaldessa accidental: “No està d’acord. Anem a sotmetra-la a votació.”
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Sr. González Martínez: “Nosaltres la intervenció que he començat fent era que es
retirara. Per tant, si algun grup polític ha de fer la proposta, el nostre grup polític fa la
proposta que es retire, pels motius que he al·legat; entra en vigor en 2016, hi ha temps
suficient com perquè continue i entre en vigor com estava previst i la futura corporació
tinga més temps per estudiar-la; nosaltres a mes tenim una sèrie de preocupacions que
volem estudiar. Per tant, si cal una proposta, proposem que es retire.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Ara sí que està clar, el Sr. González proposa la retirada
de l’ordre del dia.”
 Sr. Peiró Sanchis: “No acabe d’entendre el que està passant ací. Si vosté tenia tan
clar que anava a aprovar-la, està preguntant-nos ara el que pensem? Ja li hem dit que
la retira o tindrà el vot en contra.”
 Sra. alcaldessa accidental: “No. Sr. Peiró. La retirada es pot fer de dos vies. Li ho
aclaresc. Ja portem tant de temps ací que haurien de saber-ho.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Però vosté ens ha dit que anava a tirar-la endavant.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, Sr. Peiró. La retirada en un plenari es
produeix de dues formes. Que l’Alcaldia ho retire, que és el que m’han demanat i jo
els he dit que no. O que algú ho retire, propose la retirada.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Ho tenim clar.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Ho tenen clar? Es retira per dos vies. Si retira
l’Alcaldia, o retira el proponent, no es sotmet a votació la retirada. Si la retira un
grup, se sotmet a votació la retirada. A mi m’ho han demanat, com a alcaldessa; i jo
he dit que com a Alcaldia no la retirava. Però vostés com a grup sí que la poden
demanar i es vota la retirada. Per això la matisació és important, perquè una requerix
votació i l’altra no. Ara sí que s’ha fet la petició de retirada per part de BlocCompromís.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Per projecte Oliva també.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Ací parla cadascú quan li ve en gana.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, Sra. Escrivá.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “No cal que demane la paraula, porte mitja hora amb la mpa
alçada i ací parlen tots com si estiguérem en una tertúlia. Jo vull dir una cosa. Ací
ningú ha parlat encara del que suposarà per a la gent dels polígons el que es va
encetar quan el cadastràs i quan van començar a demanar això dels guals d’Oliva

Pàgina: 42

AJUNTAMENT D’OLIVA
Nova i el Sector II. Cull que es tinga en compte. I hi ha alguna cosa que no m’ha
agradat. Està clar que el públic no pot parlar, però jo vaig a parlar pel públic, i pel
públic demane com a grup polític la retirada, però és més, que amb el nou estudi qui
necessite el gual que el demane i qui no, que no el demane, i això ha de ser alguna
cosa incondicional; alguna cos que ha d’estar clavada ahí. I després, si hem de
baixar el preu, baixem-lo. I ja està. Per tant, nosaltres demanem la retirada d’aquesta
taxa, d’aquest dictamen i que es tinga en compte això altre.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Han demanat tres grups polítics la retirada.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “El meu també, si no es modifica ni una lletra de la
proposta d’acord.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Quatre grups polítics demanen la retirada. Jo
justificaré; el meu grup votarem que no, i explique per què votarem que no; ho he
fet en l’explicació inicial. Em diu el secretari que allò convenient seria primer votar
la retirada i després l’explicació de vot.”
A la vista de les intervencions anteriors, i ja que per part de diversos grups municipals
es proposa la retirada de l’Ordre del Dia d’aquest assumpte, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria, amb 13 vots favorables, (6 del Grup Partit Popular; 4 del Bloc-Compromís; 2
del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), i amb 5 en contra (del Grup
Socialista), ACORDA retirar aquest assumpte de l’Ordre del Dia.
Acabada la votació de la retirada de l’assumpte, s’obri un torn d’explicació del vot, amb
les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sra. alcaldessa accidental: “Ara sí, justificació del vot. Jo crec que l’ordenança és
una ordenança molt positiva i continue apostant per ella. Pense que és molt
important les rebaixes fiscals, que van d’un trenta-cinc per cent fins al seixanta-dos
per cent, sobretot en els polígons industrials; crec que les empreses estan pendents
de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, i jo crec que és un punt important per a
les empreses de la nostra localitat, que en aquest moment ja hi ha moltes empreses
que estan traent el gual. També em sembla molt important per al nucli vell, perquè
considere que són els màxim beneficiaris, perquè el valor del sòl és completament
diferent i és molt significativament menor que en altres zones, i jo crec que la no
aprovació d’aquesta ordenança suposarà un detriment per al nucli vell. També
considere que és molt important que es pague pels mesos que es trau, i no pels
trimestres, considere que també és una modificació molt positiva; i crec que la feina
s’ha fet en temps i forma, s’ha treballat moltíssim, i és una ordenança per al nostre
grup positiva; justa, qui l’usa paga, i qui no l’usa no el paga.”
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 Sr. González Martínez: “Si és que vosté ho explica i ens deixa als altres. Noisaltres
també volem que el nucli vell es beneficie, nosaltres també volem que tots els
ciutadans es beneficien, també volem una rebaixa, també volem que les nostres
empreses vagen endavant; i aquesta retirada no implica el contrari. Aquestos
objectius el nostre grup polític els tenim igual. Ho hem explicat perfectament; hi ha
temps suficient; que es retire aquesta ordenança no vol dir que en 2016 no entre en
vigor amb totes les rebaixes, o més, i amb una ordenança millor. Aqueix és el motiu.
No vol dir que nosaltres estem en contra del nucli vell. Per favor, un poc de parlar a
la gent com si foren adults.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Hem votat a favor de la retirada, perquè efectivament, i
que quede clar, no volem que ningú pague més impostos dels que ja paga; per tant,
com no volem que pague ningú més impostos, ni empresaris, ni nucli vell, ni
empresaris del turisme, ni per les persones que viuen a la platja, etc. i qualsevol
ciutadà d’Oliva. Per això volem que es retire, i hem votat a favor de la retirada;
perquè no volem que es pague més del que ja s’està pagant i de forma obligada.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Agraesc l’interés que té pels polígons industrials i les empreses;
nosaltres estem en el mateix nivell. Però també li recorde, i vosté ho sap, que vosté
ja ha cobrat els guals d’enguany, que sap de sobra que no s’aplicarà aquesta
ordenança que vosté volia plantejar fins a l’any que ve; per tant ja ho han cobrat; o
ha de dir que ho tornen enguany? Aqueixa és una, i segona, tinga en compte que
quan s’aprova l’ordenança i vosté està dient-nos que entrarà en vigor, sí, però què
farà amb la vella? En la que està actualment en vigor fins a desembre que volia
aplicar aquesta? Continuaran les inspeccions? Continuaran aplicant els mateixos
criteris de pagament? Jo crec que sí, veritat?”
 Sra. alcaldessa accidental: “Està justificant el vot; no està obrint un debat.
Justifique el vot.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Ja li dic que no sé quin serà el titular de la premsa demà, però el
que li dic és que la millor opció és retirar-la i fer una cosa com Déu mana. I és més,
li demane que almenys informe les persones com cal. La que hi ha en vigor
actualment vosté ja l’ha cobrada, i a més continuaran les inspeccions, perquè és la
que té vosté damunt la taula i vol tirar endavant fins que se’n vaja d’alcaldessa;
l’altra, la que vosté proposava ací utopia, en 2016, en gener. No patesca que
nosaltres la farem abans, molt abans del que vosté es pensa.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Està clar, i el Partit Popular és l’únic que va demostrar, en
els tretze mesos de govern, el que volem, perquè és el que vam fer. Simplement
això. Som els qui ho hem demostrat. La resta queda per vindre. Però no entenem
com qui va sol·licitar, qui va signar, i qui va consentir, va permetre això; i el que
volem és, a totes, totes, la retirada, i el que no hauríem volgut és que s’obrira i
s’encetara la caixa dels trons respecte al guals, i es va encetar ja fa dos o tres anys.”
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SISÉ.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS
MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.
La Sra. alcaldessa accidental realitza la manifestació que tot seguit s’indica:
 Sra. alcaldessa accidental: “Es produirà la retirada, des de l’Alcaldia, perquè
l’ordenança anterior és un extracte; s’extrau de l’ordenança general per fer una
ordenança única, independent; però està la mateixa ordenança, amb la mateixa
obligatorietat, està en l’ordenança actual que té l’ajuntament aprovada, si no
m’equivoque, l’última vegada en l’any 2004. Per tant, retire aquest punt de l’ordre
del dia.”
De conformitat amb lo senyalat en l’article 92.1 del Reglament d’Organització,
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2.568/1986, de 28 de novembre, a proposta de la Sra. alcaldessa accidental es retira
aquest assumpte de l’Ordre del Dia.

SETÉ.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS
MUNICIPALS SOBRE LA DESESTIMACIÓ DE LES RECLAMACIONS
PRESENTADES AL PRESSUPOST DE 2015 I LA SEUA APROVACIÓ
DEFINITIVA.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i
Béns Municipals: de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
“APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER
A l'EXERCICI 2015
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 17 de abril de 2015, va aprovar inicialment el
Pressupost General d'Oliva per a l'exercici 2015.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 74, de data 21 de abril, finalitzant el termini per a
presentar al·legacions el dia 9 de maig.
Dins del termini d'exposició pública s'ha presentat reclamació a la modificació relació de llocs
de treball, plantilla de personal i Pressupost de 2015 per la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá, (nº
registre d’entrada 5009), el Sr. Juan Alfredo Miralles Lopez (nº registre d’entrada 5011) i la Sra
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Milagros Pellicer Soler (nº registre d’entrada 5032) basades fonamentalment, segons al·leguen
els reclamants en la incorrecta tramitació dels expedients.
Vist l'Informe de la Interventora de data 14 de maig, en relació a les al·legacions del que es
desprèn que la tramitació del pressupost ha segut correcta procedint, per tant, DESESTIMAR
las alegaciones presentadas.
Basant-se en tot el que s’exposa anteriorment, el que consta als informes del Tècnics i fent ús de
les atribucions conferides per Decret 17/14 s'eleva al Ple de l'Ajuntament Ple, previ dictamen de
la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals i sempre que prèviament s’haja aprobat la
modificació de RLT i plantilla per a l’exercici 2015, la següent
La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), Dª Inma Ibiza Cots (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai Peiró
Sanchis (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.- Desestimar les reclamacions presentades contra el Pressupost Municipal 2015 per la
Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá, el Sr.Juan Alfredo Miralles Lopez i la Sra. Milagros Pellicer
Soler.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici de 2015.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el resum dels capítols del Pressupost
definitivament aprovat.
QUART.- Que es notifique als reclamants el present acord.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Pensava que s’anava a intervindre per ordre. Volem tornar a
recalcar que per a res del món aprovarem tot el que s’ha fet ací per aprovar un
pressupost de 2015, amb tot el que s’ha generat respecte a desestimar totes les
al·legacions dels treballadors, i generar tot el conflicte, el greuge comparatiu i el
malestar entre els treballadors, tornant a donar gratificacions a uns sense meréixerles, simplement per fer favors.”
 Sr. González Martínez: “Matisar que s’han presentat al·legacions per part de
quatre treballadors.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Està clar que a qui se li gratifica amb 12.000 euros no
presentarà cap al·legació; faltaria més.”
 Sr. González Martínez: “La Sra. Escrivá falta a la veritat; li ho he explicat en els
punts anteriors. No tinc res més a dir.”
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4
del Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), amb 5 en
contra (del Grup PP), i 1 abstenció de la Sra. Cotaina Verdú del Grup Partit Popular,
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 de l’assumpte, s’obri un torn d’explicació del vot, amb les
manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement reiterar el que vam dir en el plenari anterior, en fer
l’aprovació provisional, creiem que no és el millor pressupost que podria tindre
aquesta corporació. Curiosament hui ha estat vosté a punt d’aprovar una modificació
d’uns ingressos que supose que estaven consignats ahí. Però ja li diem que hem
decidit la seua aprovació per Projecte Oliva pel fet que hi haja estabilitat en aquesta
època, que ara es realitzarà el canvi de corporació; i sobretot pensant que s’hauran
de fer moltes modificacions en els pròxims mesos.”
 Sr. González Martínez: “Els regidors i regidores de Compromís, com que vosté no
ha atés la nostra demanda, la nostra sol·licitud, en companyia d’altres grups
municipals, de Projecte Oliva, Gent d’Oliva i el Partit Popular, de convocar un Ple
extraordinari, hem deixat que passaren els assumptes on hi havia votació.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Encara estàvem fent el punt anterior. Jo no he justificat el
meu vot Jo no sé què està passant ací hui.”.
 Sra. alcaldessa accidental: “Estan explicant el vot; Sr. Peiró, la Sra. Escrivá vol
explicar el seu vot.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo respecte l’ordre, de menor a major, i ací no sé què està
passant. Canviem de tema. Com que s’havia acabat ja? Això ho dirà vosté. No
s’havia acabat ja. Si vosté no vol justificar-lo, jo sí que vull justificar-lo, i darrere de
vosté vaig jo. A mi m’agradaria dir que el vot no a aquest pressupost, a aquestes
al·legacions que s’han desestimat totes, el temps dirà per quina regla de tres es deu
aprovar aquest pressupost, i no és altra perquè el pressupost de 2016 està ja
hipotecat, amb moltes despeses que s’han fet ací, que estan guardats, d’obligat
pagament, per al pressupost de 2016.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Ara sí, Sr. González, vosté volia fer alguna
manifestació.”
 Sr. González Martínez: “És una qüestió d’ordre, perquè ja li avance que anem a
abandonar el Ple, en senyal de protesta, perquè vosté no ha convocat aqueix Ple
extraordinari. Li ho vam demanar la tercera part del plenari, per tal de realitzar un
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Ple extraordinari perquè es tractara la moció registrada el 8 de maig de 2015, en
relació a deixar sense efecte la quarta quota urbanística del sector Aigua Blanca IV.
Ja li vaig dir que nosaltres no entraríem; no acceptaríem aquesta forma de governar,
aquesta forma de fer les coses. Es porten propostes i compromisos que adquireix
sense majoria suficient; en canvi, té vosté ací una proposta d’una tercera part del
Ple, on firmen portaveus de quatre grups polítics, i per tant nosaltres, com a senyal
de protesta, abandonarem aquest Ple, perquè vosté no ha convocat aquest plenari
extraordinari.”
 Sra. alcaldessa accidental: Sr. González, només vaig a fer-li un aclariment. El
reglament que vosté mateix va treballar, va proposar i es va aprovar, quan va ser
vosté alcalde, deia que registrada una moció l’Alcaldia té l’obligació d’incorporar-la
en l’ordre del dia, sempre que siga deu dies abans del plenari ordinari. La llei marca
que quan es registra i es convoca un plenari, hi ha quinze dies hàbils per convocar el
plenari, si no es convoca automàticament; hi ha un informe de la Sra. secretària que
li l’hauran passat. Per què no s’ha portat en aquest moment? Perquè s’ha demanat
informe a tots els departaments que han d’informar, perquè estem parlant de la
suspensió d’una quarta quota. És un tema econòmic, que té un impacte econòmic,
però s’ha d’informar jurídicament. S’han demanat els informes, quan estiguen; la
Sra. secretària està elaborant el mateix informe, i no hi ha cap problema; abans dels
quinze dies. I si no es convoca automàticament. La setmana que ve s’haurà de
convocar el plenari, ni hi ha cap problema, ni es coacciona cap tipus de llibertat, ni
res. La setmana que ve es convoca el plenari. Hi ha quinze dies per poder-ho fer.
Només he fet l’aclariment; jo no sé quantes vegades hem de manifestar-nos. el Sr.
González ha fet una qüestió; però ell és lliure, si té la necessitat i la voluntat i vol
absentar-se, jo només li he donat explicació del que la Sra. secretària m’havia
comentat i de l’informe que hi ha respecte a la moció; però que la setmana que ve,
per suposat, serà el plenari extraordinari.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir-li, abans de la retirada del Sr. González, i al
Sr. Canet, vull que m’escolten una cosa. Aquesta regidora va signar també aqueixa
moció. Per tant vostés van a la seua bola, perquè ací no han comunicat res a aquest
grup polític. I Chelo Escrivá no és cap borrego per eixir darrere de vostés. Almenys,
la mínima deferència que hauria pogut tindre aqueix grup polític que ara s’absenta
és agarrar i a aquesta regidora que va signar tant una cosa com l’altra, comunicar-liho. Per tant em sembla de molt mal gust i de fer un oportunisme polític increïble.
Adéu.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que independentment d’això, que no estiga
l’informe fet, altres vegades s’han presentat mocions que no han arribat amb
informe i almenys s’ha expressat la voluntat representada ací en la moció. Altra cosa
és que després ha arribat la moció i a la millor els criteris han canviat segons
interessos o criteris i regulació jurídica. Pense que almenys la moció hauria d’haver
estat ací present en aquest ordre del dia. No s’ha fet, i em sembla que també és una
falta de respecte als que hui estem ací asseguts. Jo no sóc borrego de ningú, però el
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que no estoc disposat és que ens prenguen el pèl; que es porten els coses que
interessa i les que no interessa que no es porten.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo considere que a aquesta regidora només se li ha
considerat la firma. Vostés només han necessitat la meua firma. A mi no em
consideren en res. Per tant em sembla molt lleig per part d’altres grups polítics. Molt
lleig per no haver comunicat res. Simplement volia dir això.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Jo volia dir-li al Sr. Salazar, tanta pressa té, no està
vosté en eleccions per portar una moció en eleccions? Si semblava que abans estava
en eleccions i no volia portar un canvi d’ordenança, pel mateix motiu vosté continua
estant en eleccions per portar-ho abans de les eleccions del dia 24.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres vam firmar la moció. I li dic que no és una falta de
respecte quan s’han acabat els punts de l’ordre del dia, i queda només donar compte,
abandonar el plenari quan l’alcaldessa ha sigut incapaç d’ajuntar els portaveus i
explicar-los per què no passava la moció; no tenim per què assabentar-nos-en ací,
dos minuts abans d’abandonar el plenari. Pense que la falta de respecte és la que
vosté ha tingut amb la resta de portaveus que hem firmat democràticament que passe
a un Ple. Si no podia passar, haver-ho dit, haver-ho explicat, i haver fet una junta per
donar compte de quina era la seua postura. Per Tant, nosaltres també, Projecte
Oliva, abandonem el plenari.”
 Sra. alcaldessa accidental: “Sr. Peiró, només avisar que hem tingut Comissió
d’Hisenda, que per cert vosté està i estan quasi tots els portaveus; només una
persona que no és portaveu no està. No han preguntat, ni han plantejat cap qüestió a
la moció. Perquè sembla que a alguns actors els agrada molt l’espectacle i
prefereixen vindre ací a fer espectacle, i no en les diverses comissions plantejar les
qüestions oportunes. També vull dir que la Sra. secretària va fer un informe jurídic,
que han tingut accés els portaveus que ho han demanat; el que passa és que de
vegades, no sé què està passant que ací els regidors estan cobrant, i cobren prou, i es
pensen que els informes i els papers els han de buscar a ells tots els dies; i no
entenen que quan un vol alguna cosa va i parla amb els tècnics, que estan a la seua
disposició. I la Sra. secretària em consta que li ha donat els informes on diu, i ja ho
he manifestat, que la setmana que ve es convocarà el plenari, que s’han demanat tots
els informes jurídics, perquè quan un regidor diu que de vegades es porten mocions
sense informes, altres vegada, quan un va a demanar-li a la conselleria que es faça
càrrec d’una vivenda tutelada, per suposat no té per què adjuntar cap informe
jurídic; quan les mocions són de tipus econòmic, amb compromisos econòmics, la
llei diu que és obligatori portar informes econòmics. Estem parlant de suspendre una
quarta quota urbanística. El regidor d’Urbanisme se n’ha anat, però m’hauria
agradat que li haguera donat pressa al seu departament, perquè el regidor
d’Urbanisme cobra per ser regidor d’Urbanisme, però sembla ser que és regidor per
a les coses que li agraden, per al que no li agrada no és regidor d’Urbanisme, però
cobra com a regidor d’Urbanisme. Depenia d’ell i del seu departament haver tingut
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l’informe; si s’haguera donat pressa possiblement s’hauria pogut portar amb una
major antelació. Respecte a si és una falta de respecte o no, jo ho tinc molt clar, la
sessió plenària finalitza quan acaben els punts de l’ordre del dia; tots. Per respecte
als qui estem treballant, per respecte a la ciutadania, perquè tots els regidors cobren
des del primer minut al minut infinit. Fins a la fi; ho cobraran. Espere, i m’alegraria,
que demà renunciaren a un dia de sou, i demà per registre d’entrada feren un escrit i
renunciaren a un dia, perquè és una falta de respecte per als qui estem ací, perquè ho
he dit, hi ha un informe i se’ls ha advertit amb un informe que el plenari es farà la
setmana que ve, perquè la llei diu que és amb quinze dies. Volen el titular per a
demà, dins de la llibertat i el procediment democràtic em sembla normal. La Sra.
Virginia s’absenta sense explicació i sense justificació, de la sessió plenària, supose
que pel mateix criteri educatiu.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir alguna cosa, perquè almenys quede en acta.
M’ha semblat de molt poc respecte, de gran oportunisme polític, que utilitzen
aquesta regidora, portaveu del Grup Popular, amb els vots dels regidors que té en
aquesta sala, per fer política barata, de barriada, de tres grups polítics. Més una altra
regidora que ha abandonat. Jo als meus regidors els respecte. Sense comunicar
absolutament res. Van utilitzar els vots d’aquesta regidora per poder presentar
aqueixa moció. Van utilitzar els vots d’aquesta regidora per poder demanar i tindre
un terç de la corporació per sol·licitar un plenari extraordinari; i em sembla
oportunisme polític i de baixesa increïble, de poca ètica, fer el que han fet, com ho
han fet, sense comunicar al grup polític que tant necessiten. Però pense que ahí hi ha
moltes més coses entre mans, per haver fet el que han fet. però ja dic, campanya
neta, campanya transparent, treballar com hem fet i qui faça el que ha fet, endavant
amb ells.”
Es fa constar que, com ha quedat palés en les intervencions, abans d’iniciar la segona
part del Ple han abandonat la sessió els regidors Sr. González Martínez, Sr. Canet Llidó,
Sr. Roig Tomás i Sra. Ibiza Cots, del Grup Bloc-Compromís; Sr. Peiró Sanchis i Sra.
Pastor Bolo del Grup Projecte Oliva; Sr. Salazar Cuadrado del Grup Gent d’Oliva; i Sra.
Cotaina Verdú del Grup Partit Popular.
PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
VUITÉ.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i
Béns Municipals: de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
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“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT
En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'establix l'obligació dels
interventors i els tresorers d'elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis
de pagament, i remetre'ls al Ple de la corporació.
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat.
PROPOSTA D’ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa,
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda dels
informes de morositat del primer trimestre de l’any 2015.
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:
ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en vigor el
dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els terminis de
pagament i en el procediment de reclamació de deutes.
NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu
esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà necessàriament el nombre
i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga incomplint el termini.”
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini de pagament que haja de complir el
deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals
després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.”
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CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES EN
EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la
comptabilitat municipal:
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i
inversions), ja que la Llei 15/2010 fa referència a les operacions comercials, i estes bàsicament
s’apliquen a estos capítols. Per tant no s’inclouen despeses de personal, subvencions o altres que no
corresponguen a estos capítols.
- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini de pagament,
l’obligació de les quals estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es referix l’informe
(31 de març).
- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat,
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció.
Informe tercer trimestre 2015
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de març del 2015, un total de 1.081
factures la quantia global de les quals puja a 1.089.304,91 €.
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es
diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (1.034 factures per import de
1.016.780,82 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (47 factures por 72.524,09 €)
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1.192 factures per 1.255.191,75 €) d’aquells que
ho han estat fora del termini legal de pagament (74 factures per 76.357,30 €).
L’annex III fa referència als interessos de demora que s’han pagat en este trimestre, que puja a l’import
total de zero euros.
ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN MORA
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre trimestralment la
tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua
possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 de la Llei
15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe.
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, que es
transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per
escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si és el cas, dels
interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no haguera contestat,
s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran formular recurs
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència
condemnarà en costos a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de
cobrament.”
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots
els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la mora d’este. En la
determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat
respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15% de la quantia del deute,
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excepte en els casos en què el deute no supere els 30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà
constituït per l’import del deute de què es tracte.”
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.”

Assabentada la corporació del contingut i abast de l’informe transcrit, es produeix la
manifestació que tot seguit s’indica:
 Sra. alcaldessa accidental: “Per la importància, encara que ací no hi ha debat, és
molt important, per això les sessions plenàries continuen amb punts com aquest,
perquè es dóna compte de l’evolució de la forma de pagament als proveïdors de la
nostra ciutat, i de quina forma l’ajuntament està fent front als seus pagaments.
Tenim interessos de demora zero euros; el període més complicat que ha tingut
l’ajuntament per pagar ha sigut ara el primer trimestre, perquè s’ha produït un canvi
de comptabilitat; però estem ja al tall. Estem posats al dia; i jo crec que encara que
els regidors abandonen la sessió plenària és molt important; són òrgans de control i
de seguiment de l’economia municipal i de quina forma estan cobrant els nostres
proveïdors, i jo crec que aquesta informació és igual d’important que quan alcem la
mà.”
NOVÉ.- DONAR COMPTE DEL PMP DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i
Béns Municipals: de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
“DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'establix l'obligació dels
interventors i els tresorers d'elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis
de pagament, i remetre'ls al Ple de la corporació.
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat.
PROPOSTA D’ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa,
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda dels
informes de període mitjà de pagament del primer trimestre de l’any 2015
“INFORME INTERVENCIÓ
PMP PRIMER TRIMESTRE 2015
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, incloent no sols el control del deute
públic financer, sinó també el control del deute comercial.
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Amb este propòsit, esta Llei introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament amb criteris estrictament
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.
Així mateix, el legislador va incloure també en l’esmentada llei orgànica un conjunt de mesures
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la
normativa en matèria de morositat. Estes mesures, si no hi ha altre remei, contemplen la facultat de
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant
de l’incompliment reiterat per les comunitats autònomes i corporacions locals del termini màxim de
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.
Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es
tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener del 2014 que consten en el registre
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la
mateixa data.
La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, que per al municipi d’Oliva, només es
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la
fórmula següent:
Període
mitjà
de
pagament de cada =
entitat

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

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

Ràtio
de
les
=
operacions pagades

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

S’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
Els trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el
registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. En
els supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de
recepció de la factura.
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De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta un total d’operacions pagades en trimestre
d’1.286.413,79 € i un ràtio d’operacions pagades de 12,39 dies.
Per a les operacions pendents de pagament al final del trimestre es calcularà la ràtio d’operacions
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:
Ràtio
de
les
operacions pendents
=
de pagament

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

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels trenta
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra,
segons corresponga, fins a l’últim dia del període a què es referisquen les dades publicades. En els
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció
de la factura.
De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta unes operacions pendentes de pagament
d’1.044.385,28 € i un ràtio d’operacions pendents de pagament de –1,98 dies.
Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 5,98 dies.
Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul.

Assabentada la corporació del contingut i abast de l’informe transcrit, es produeix la
manifestació que tot seguit s’indica:
 Sra. alcaldessa accidental: “Una altra dada molt important d’aquest ajuntament
perquè es veja com de sanejada està l’economia municipal és el període en què
paguem als proveïdors, i paguem en un període, com marca la norma, el full de
càlcul, de 5.98 dies. Jo crec que és un punt molt important i jo crec que no està
justificada l’absència perquè estem parlant i tractant temes d’excessiva
importància.”

DESÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS D’INFORMACIÓ
DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i
Béns Municipals de data 18 de maig de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
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“DONAR COMPTE DE L’INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUMINISTRE D’INFORMACIÓ DE LA LLEI
2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP 21/05/2012.
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d'ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la
gestió pública per a contribuir a generar confiança en funcionament correcte del sector públic.
La importància d'aquest principi ha portat al legislador a establir en l'article 6 de la citada
LOEPSF, l'obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació
necessària per al compliment de les disposicions de l'Esmentada Llei, i de les normes i acords
que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades
El desplegament reglamentari a què es referix l'avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Orde HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació, s'ha
arreplegat en l'article 16. Els articles 14 i 16 de l'Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals
de subministrament d'informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han
entrat en vigor l'1 de gener de
2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l'Orde, imposant en l'article 4 la
centralització del compliment de l'obligació de remissió i recepció d'informació "En les
Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seus funciones”.
De conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenrotllament del mateix realitzat per l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret amb
el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha complit amb la seua
obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al PRIMER
trimestre de 2015, dins del termini i la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la
informació requerida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la
plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en
l'expedient el justificant de la remissió.
En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se
compte al Ple de la Corporació, malgrat que en la informació del Tercer trimestre, el formulari
F.3.5 "Comunicación de dades i firma d'Informe d'Avaluació compliment d'objectius Llei
Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que
l'Informe d'avaluació ha de tindre coneixement el Ple d'aquesta Corporació. No obstant això la
dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest
trimestre. No obstant això, la Llei d'Hisendes Locals (art. 207 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
març), establix l'obligació de remetre al Ple de l'Entitat la informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres anteriors.
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides , previ
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda, es formula la següent:
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PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'informe
d'Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació de la Llei
2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre HAP 21/05/2012 corresponent al PRIMER
trimestre de 2015, que s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDE HAP/21
05/2012.
PRIMER TRIMESTRE 2015
PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret,
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.
Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació
de les comunitats autònomes i les corporacions locals, han entrat en vigor l’1 de gener del 2013, de
conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció
o unitat que exercisca les seues funcions."
SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles
4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha complit amb la seua obligació de remissió de
subministrament de la informació trimestral corresponent al PRIMER trimestre de 2015, dins del termini i
la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les
entitats locals", consta en l’expedient el justificant de la remissió.
TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada
pel Ministeri, expressament deia que l’informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple d’esta
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a
este trimestre.
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No obstant això, la Llei d’Hisendes locals (art. 207 del RDLEG. 2/2004, de 5 de març), establix
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,
en els terminis i amb la periodicitat que el Ple establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels
trimestres anteriors remesa al Ministeri.
Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i
romanent de tresoreria de l’Ajuntament, així com informe d’estabilitat, regla de gasto i informe
d’avaluació).
D’altra banda, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001,
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació
de crèdits. En l’actualitat després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la
Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les entitats locals a pregunta de Cosital Network, la
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius,
encara que actualment el Ministeri sosté que només si es constata l’incompliment en la liquidació
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.
QUART.- Contingut de la informació
La informació a subministrar per a complir a l’obligació de remissió, és part de què s’arreplega en
l’article 16 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’ha materialitzat en els formularis que ha
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.
CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari i pressupost de tresoreria, el deute viu i previsió de venciments de deute i el perfil de
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d'acord amb les dades facilitades per la
Tresoreria.
S'observa una diferència de menys de 1600 euros en els fons líquids de Tresoreria considerats per al
càlcul del romanent de tresoreria.
Com a conseqüència del canvi del programa de comptabilitat s'han realitzat molts ajustos, a causa de la
falta de temps i l'escassa quantia de la diferència detectada s'opta per remetre la informació i regularitzarla en l'execució del segon trimestre.
Les dades corresponents a la plantilla i retribucions s'han incorporat d'acord amb la informació facilitada
pel departament de RRHH d'este Ajuntament.
En l'estimació de les obligacions reconegudes del capítol VI es descompten als crèdits definitius 4,5
milions, import estimat del no previst executar com la Urbanització UE11 i l'aplicació de PMS.
S'ha d'advertir que per a l'any 2015 i com a novetat la modificació de l'Ordre HAP/ÍTÜ5/2012, 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, de LOEPSF mitjançant una ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre, concretament la modificació de l'article 16.4 suposa que en re) relatiu a les obligacions
trimestrals de remissió informació serà preceptiva l'actualització de l'informe d'intervenció respecte del
compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit del deute,\K) sent preceptiu la valoració del compliment
de la regla de gasto, que realitzarà la Intervenció al tancament de l'exercici.
Romanent de tresoreria
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Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha efectuat
el càlcul del cobrament dubtós, amb les dades que es desprén de la comptabilitat municipal.
Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers, són els obtinguts de la comptabilitat municipal.
Encara realitzant els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no financers
són superiors als gastos no financers, per la qual cosa es complix l'objectiu d'estabilitat.
SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març del 2015, amb les estimacions i càlculs
realitzats basant-se en els mateixos, i amb les excepcions efectuades anteriorment, tal com es desprén dels
formularis del Ministeri, l’Ajuntament d’Oliva:
Complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
Per tot això, el present informe es trasllada Regidora Delegada d’Economia i Hisenda perquè, per
conducte de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”

Assabentada la corporació del contingut i abast de l’informe transcrit, es produeix la
manifestació que tot seguit s’indica:
 Sra. alcaldessa accidental: “Crec que pocs ajuntaments podran presumir de
complir amb objectiu d’estabilitat pressupostària; i nosaltres, l’Ajuntament d’Oliva,
pot dir amb tota la claredat i sinceritat que té un ajuntament amb una economia
totalment sanejada. Ara sí, finalitza aquest Ple extraordinari. Moltíssimes gràcies als
qui s’han quedat, per respecte a aquesta ciutat i per respecte a aquesta institució.”
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 secretari accidental, certifique, amb el vist
i plau de la senyora presidenta.
Vist i plau
La presidenta
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