
Acta núm. 14/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
31 DE JULIOL DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.59 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
VIOLETA MANEA
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

 SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  totalitat  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 29 DE MAIG DE 2014.

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

SEGON.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 17 DE JUNY DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 17 de juny de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 26 DE JUNY DE 2014.

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

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

QUART.  DICTAMEN CI  D’HISENDA I  BÉNS MUNICIPALS:  APROVACIÓ 
DEL TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL EL CARAGOL.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 24 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu:

“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL “EL CARAGOL”

S’ha tramés l’expedient per a l’establiment i aprovació del Text Regulador del Preu Públic per  
la prestació del servei d’escola infantil municipal el Caragol i fixació de la corresponent tarifa.

En l’expedient no cal que conste la memòria econòmica-financera prevista en l’art. 26-2 de la  
Llei 8/89, de Taxes i Preus Públics, perquè es tracta d’una actualització de preus. El preu fixat 
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previsiblement no cobrix el cost de l’activitat, si bé això es troba justificat per la importància  
social i cultural –i així mateix per la repercussió econòmica- del servei o activitat.

La vigent Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, aprovada per l’Ajuntament Ple en 
sessió  de  28/11/2013,  establix,  en  l’article  5,  el  procediment  per  a  l’establiment,  fixació  i 
modificació dels preus públics. 

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

PRIMER.- Aprovar  el  següent  Text  reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  del  servi 
d’escola infantil municipal El Caragol.

TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
INFANTIL MUNICIPAL EL CARAGOL

Article 1º. Objecte.
Constitueix l’objecte d’este preu públic la prestació del servei d’escola infantil municipal, tal i  
com autoritza  l’article  127,  en  relació  amb l’article  41,  ambdós  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

Article 2º. Obligat al pagament. 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest preu públic els beneficiaris o els  
seus representants legal, del servei prestat o realitzat per aquest Ajuntament.

Article 3º. Quantía. El import del preu públic o tarifa, és, IVA inclòs, el següent:

CONCEPTE EUROS
Matricula 61,75 €
Material  escolar,  pagador  per  tres 
vegades  en  els  mesos  de  novembre, 
gener i abril

83,36 €

Quota per ensenyança i menjador 214,07 €
Quota per ensenyança sense menjador 143,06 €
Tiquet diari individual per utilització de 
menjador

4,37 €

Quota per altres conceptes: - 
Abonament 10 tiquets menjador
Abonament 5 tiquets menjador

41,16 €
21,35 €
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PRESTATS FORA HORARI GENERAL DE FUNCIONAMENT

CONCEPTE EUROS
Quota per assistència al centre fora de l’ 
horari general, es a dir, entre les 7.00 y 
las  9.00  hores  i  entre  les  17.00  i  les 
19.00  hores  (quota  per  hora  extra  de 
assistència).

- ½ hora extra diària durant tot el mes
13,38 €

- 1 hora extra diària durant tot el mes 25,74 €
- 2 hores extra diària durant tot el mes 41,16 €
- 3 hores extra diària durant tot el mes 51,45 €
- 4 hores extra diària durant tot el mes 61,75 €
- 1 hora extra 3,08 €

Article 4.- Bonificacions i exaccions.
Per  existir  raons socials  previstes  en l’article  44.2 del  R.D.L.2/2004 de 5 de març  pel  que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la següent 
bonificació.
I.-  Les  famílies  nombroses  tindran  una  bonificació  del  25  % sobre  la  quota  mensual  per  
assistència i per utilització del servei de menjador.
II.- Si estan matriculats en el centre germans, tindran una bonificació del 25% cadascun; aquesta  
bonificació no es podrà acumular a la prevista en l’apartat anterior.
I.-  Les  famílies  nombroses  tindran  una  bonificació  del  25  % sobre  la  quota  mensual  per  
assistència i per utilització del servei de menjador.
II.- Si estan matriculats en el centre germans, tindran una bonificació del 25% cadascun; aquesta  
bonificació no es podrà acumular a la prevista en l’apartat anterior.

Article 5.- Procediment per a la concessió de les bonificacions
1.- En el moment de matriculació dels alumnes, aquells pares que entenguen que poden acollir-
se a la bonificació prevista en l’apartat anterior, hauran de presentar l’oportuna sol·licitud de  
bonificació, i aportar
còpia compulsada del document que acredite que és família nombrosa.
2.-  Si  al  llarg de l’any escolar,  varia la situació de la unitat  familiar,  haurà de presentar  la  
sol·licitud corresponent.
3.- Sobre la base de la documentació aportada pels interessats, es resoldrà per l’Ajuntament les 
corresponents sol·licituds de bonificació mitjançant decret, que es notificarà a aquells.
4.- La Bonificació s’aplicarà a partir del mes següent a la data de resolució de l’Ajuntament.

Article 6- Obligació de pagament
1.- L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança naix des del moment 
que s’inicia la prestació del servei. El pagament de les quotes s’efectuarà mensualment.
2.-  En el  cas  que l’Ajuntament  no preste  el  servei  per  causes  no  imputables  a  l’obligat  al 
pagament, com poden ser la realització d’obres o reparacions, l’exercici del dret de vaga dels  
treballadors  o  altres  anàlogues,  procedirà  la  devolució  de  l’import  corresponent,  de  forma 
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proporcional;  en  tot  cas,  no  procedirà  la  devolució  en  els  supòsits  de  força  major  i  els  
relacionats amb la seguretat i protecció civil. 

Article 7.- Gestió
Els  deutes  derivats  de  l’aplicació  d’aquestes  normes  podran  exigir-se  pel  procediment  de  
constrenyiment.

SEGON.- El present preu públic es regirà, en tot allò no previst en el present text regulador, per  
l’Ordenança General de Preus Públics i normativa a què aquesta última es remet.

TERCER. El present preu públic entrarà en vigor l’endemà de la publicació d’aquest text en el 
Butlletí Oficial de la Província, i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació”.

En l’expedient consta informe de la Intervenció Municipal de data 10 de juliol de 2014, 
en el qual s’indica que “examinada la proposta de la Regidora delegada i el pertinent 
informe tècnic amb les matisacions que consten anteriorment, s’informa favorablement 
l’expedient”.

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

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Vaja  per  davant  la  meua  intenció  de  votar  en  contra 
d’aquesta  ordenança;  no per  res,  per  coherència.  En el  seu moment,  quan es  va 
aprovar el preu públic de les escoletes, ja em va semblar que era un preu públic 
exagerat, que estava per sobre de qualsevol escoleta de la Safor, així ho demostrava 
una série de documentació que vaig aportar en el seu moment, i per tant el que es 
pretén és continuar augmentant el preu públic d’aquestes escoletes; i com he dit, no 
només per coherència sinó també per la realitat, i més tenint en compte la situació 
que patim; per tant jo vote en contra d’aquesta modificació a l’alça.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  per  explicar  un  poc  el  contingut  de  l’ordenança 
pública que hui es porta ací al plenari; és pel mateix grau de coherència; farà un 
parell  de  mesos  vam aprovar  l’actualització  de  preus  en  funció  de  l’IPC,  per  a 
l’escoleta la Taronja. En fer el plec de condicions de l’escoleta la Taronja, es va 
supeditar o lligar que el preu de la Taronja i l’escoleta del Caragol anaren lligats, 
perquè  no  tenia  sentit  que  dues  escoletes  infantils  municipals  tingueren  preus 
diferents. Per saber i tindre un poc de marge de quina actualització de preus parlem, 
parlem d’un IPC del 0.8%. Per tant, l’actualització que es produeix de 2013 a 21014 
només és d’un 0.8%, que pràcticament no sé si arriba a un euros, o poc menys d’un 
euro.”
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El Ple de l’ajuntament, per majoria, amb 18 vots favorables (6 del Grup Socialista, 7 del 
Grup Popular i 5 del Grup Bloc-Compromís), 2 abstencions (Grup Projecte Oliva) i un 
en contra (del Grup Gent d’Oliva-Sr.  Salazar),  ACORDA aprovar  el  dictamen,  i  en 
conseqüència  eleva  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

CINQUÉ. DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: APROVACIÓ 
DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL REX 3/2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 24 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“RECONÈIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 3/2014

El dia 16 de maig del 2014 es va proposar l’inici de l’expedient REX 03/2014 per a procedir a 
l’aprovació de determinats gastos que es relacionen, que han tingut entrada en este Ajuntament 
en l’exercici 2014, corresponent el gasto a l’exercici anterior per un import total de 514,11.-€..-
€, pels servicis o subministraments que s’indiquen.

Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 15 de juliol del 2014, en relació amb este 
expedient REX 03/2014 en el que es fa constar que “l’articule 26.2 c) del Reial Decret 500/90, 
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, que es referix l’art.  60.2 del  
mateix  Reial  Decret,  atribuint  la  seua competència al  Ple de l’entitat,  per  al  reconeixement  
extrajudicial de crèdits sempre que no existisca dotació pressupostària (Base 19.III)”.

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

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

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 3/2014, per un import total de 514,11.-
€..-€, corresponent als servicis i subministraments que es relacionen:

LISTADO FRAS REX 3/2014
FUNC ECON COD FRA Nº FRA FECHA CONCEPTO TERCERO IMPORTE Estado
32103 2210000

2014002872 2 02-jul-14 27 KG NARANJAS GUARDERIA 7804378K-SENDRA LULL JOSE JOAQUIN 25,27 REX 3/2014
41900 2130000

2014002520 3488 06-jun-14 REPARACION BOMBA TRACTOR JCB. E96834981-GERMANS MARTI C.B. 488,84 REX 3/2014
TOTAL 514,11

Segon.- Donar compte d’este acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria”.
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En l’expedient consta informe de la Intervenció Municipal de data 15 de juliol de 2014, 
del seu contingut es dóna per assabentada la Corporació.

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

 Sra. Morell Gómez: “Per explicar, jo crec que serà l’últim REX que portarem ací a 
l’ajuntament. El REX són factures que han arribat i han tingut entrada en 2014, però 
la despesa correspon a l’exercici 2013; i aquest és ja el tercer, REX 3/2014, té un 
total de 514 euros.”

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

SISÉ.  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS:  APROVACIÓ 
D’EXPEDIENT NÚM. S/01/2014 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 24 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA S/01/2014

Vist l’expedient número S/01/2014 de modificació de crèdits per mitjà de suplements de crèdits 
finançats amb baixes d’aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzats els gastos específics i determinats que es pretenen cobrir amb estos  
crèdits extraordinaris, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs així com 
que les  baixes propostes  no pertorben la prestació dels  servicis,  havent-se  fet  constar  en la 
Memòria de data 18 de juny del 2014 ” la necessitat que existix en el municipi d’Oliva de dur a 
terme actuacions d’urbanització i ordenació de la parcel·la on s’ubica el Trinquet i la millora  
dels  seus  accessos  i  determinades  actuacions interiors  com ara  l’habilitació  del  vestuari  de 
senyores i adequació de les grades a la normativa del C i completar les actuacions de protecció  
contra incendis així com altres actuacions menors en l’interior de l’edifici per a procurar la  
millora de la seua funcionalitat , així com en les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació, sense 
que les dites actuacions puguen demorar-se a exercicis futurs”.

Considerant que, en data 18 de juny del 2014 s’ha emés un informe pel TAG d’Urbanisme en 
què es fa constar respecte a este projecte que ““1o- La parcel·la se situa en l’àrea superficial  
contigua a la zonificació de parc Esportiu (Sistema General) i es comprén en la classificació  
urbanística  de  "Sistema  Local  determinant  de  l’Estructura  General  del  Territori.  Dotació 
Esportiva".  Es  tracta,  perquè,  d’una  dotació  publica,  pertanyent  a  la  xarxa  primària  de 
l’ordenació estructural i l’execució de la qual no s’adscriu ni s’inclou en cap sector ni en una  
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concreta  àrea  de  repartiment.  Forma,  perquè,  part  de  la  xarxa  primària  de  reserves  de  sòl  
dotacional  publique  que  es  referix  l’articule  52  de  la  Llei  16/2005  de  30  de  desembre, 
Urbanística Valenciana i forma part de la mateixa no sols el sòl sinó també les infraestructures i  
instal·lacions en què es plasma físicament esta dotació publica.

2°.- L’articule 259 de la Llei Valenciana 16/2005 de 30 de desembre, Urbanística Valenciana,  
en la redacció donada per l’article 122 de la Llei [COMUNITAT VALENCIANA] 5/2013, 23  
desembre,  de Mesures Fiscals,  de Gestió Administrativa i  Financera,  i  d’Organització de la 
Generalitat («D.O.C.V.» 27 desembre), determina que es consideren fins d’interés social a la  
consecució del qual  poden aplicar-se fons i  béns provinents del Patrimoni  Publique del  Sòl  
(PPS):
a) Obtenció de sòls i execució dels elements pertanyents a l’ordenació estructural, sempre que 

no estiguen adscrits o inclosos en una àrea de repartiment.
b) Execució  d’obres  d’urbanització  de  marcat  caràcter  social  i  no  incloses  en  unitats 

d’execució.
c) Obtenció de sòl i construcció d’equipaments de la xarxa secundària l’execució del qual no 

està prevista a càrrec dels propietaris del sòl.
d) Actuacions  d’iniciativa  pública  destinades  a  la  renovació  urbana,  reforma  interior  o 

rehabilitació de vivendes.
e) Conservació  i  millora  del  medi  ambient,  de  l’entorn  urbà  i  protecció  del  patrimoni 

arquitectònic i del paisatge.
f) Creació i promoció de sòl i execució d’actuacions d’interés estratègic per a l’exercici de 

noves activitats econòmiques o ampliació de les existents que siguen d’iniciativa pública.
g) Inversions en urbanització, espais públics i rehabilitació en els àmbits de les árees urbanes

3°.-  Donat  l’anteriorment  exposat,  ha  de  concloure’s  que  tots  aquells  conceptes  que  han 
d’integrar-se, necessàriament, i ser contemplats i pressupostats en un Projecte constructiu que  
afecta una infraestructura , en este cas esportiva, pertanyent, des del punt de vista de l’ordenació 
urbanística, a la xarxa dotacional publica, tant primària com secundària i que siguen de primera  
implantació  i  tècnicament  necessaris  per  a  aconseguir  la  plena  funcionalitat  de  la  concreta  
instal·lació de  què  es  tracte,  han de  considerar-se  com inclosos  en els  supòsits  regulats  en 
l’articule  259 de la  Llei  16/2005 de 30 de desembre,  sempre  que no es  troben inclosos  ni  
adscrits a una concreta àrea de repartiment, i en conseqüència, i des de la perspectiva a del  
finançament de les obres, tal finançament podria assumir-se per l’Ajuntament amb càrrec a fons 
provinents del PPS.

4°.-  Analitzant,  de  forma  detallada,  el  desglossament  dels  conceptes  que  es  contemplen  i 
pressuposten  en  el  mencionat  Projecte  Tècnic,  resultaria  que  les  actuacions  tendents  a  
l’ordenació i  urbanització de la parcel·la del  Trinquet  i  els  seus accessos poden finançar-se 
íntegrament  amb  càrrec  a  fons  del  PPS.  També  poden  finançar-se  amb  càrrec  al  PPS  les 
actuacions  constructives  destinades  a  l’adequació  de  les  grades  a  les  prescripcions  del  C,  
l’habilitació del vestuari i completar les instal·lacions de protecció contra incendis per ser, tots 
ells, aspectes tècnics que han de figurar necessàriament en el Projecte i que han d’incloure’s per 
prescripció legal  i  s’entenen necessaris  per a  aconseguir  la  funcionalitat  i  operativitat  de la  
instal·lació i la seua posterior obertura al publique i funcionament normal.
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L’import  dels projectes  tècnics,  estudis  de seguretat  i  salut  i  gestió de residus,  així  com el  
control de qualitat, han d’incloure’s, igualment, en l’anterior possibilitat de finançament a través 
del PPS.

Les  denominades  "altres  actuacions  menors  en  l’interior  de  l’edifici  per  a  millorar  la  seua  
funcionalitat" podrien finançar-se amb càrrec al PPS si s’acredita que tals actuacions resulten 
tècnica i legalment necessàries per a considerar l’edifici com funcional i apte per a l’ús previst.  
En cas contrari, si no resulten estrictament necessàries per a la consecució de l’anterior objectiu,  
no haurien de finançar-se amb càrrec al PPS.

Per allò que s’ha exposat,  a  juí  de què subscriu,  resultaria legalment  possible finançar amb 
càrrec  a  fons  provinents  del  PPS,  els  següents  capítols  desglossats  dels  Projectes  Tècnics 
(referits a PEC):

CAP.1 Moviment de terres 60.542’94€
CAP 2 Demolicions 4.417’81€
CAP 3 Obra 14.54878€
CAP 4 Connexions 19.048’28€
CAP 5 Revestiments 37.17075€
CAP 7 Jardineria 2.024’63€
CAP 9 Vestuari senyores 35.750’89€
CAP 10. Grades 21.995’62€
CAP 11 Protecció contra incendis 2.022’93€
CAP 12. Gestió Residus construcció 13.98’47€
CAP 13. Estudi Seguretat Salut 2.288’85€
No s’inclourien en els capítols:
CAP. 6. Il·luminació exterior, per ser un concepte duplicat a la vista de l’annex de la Instal·lació  
elèctrica.
CAP 8. Condicionaments interiors, al no vindre adequadament justificada el seu Necessitat en 
relació amb la funcionalitat de la instal·lació.
CAP 14. Control de Qualitat,  al  no considerar-se un document tècnic necessari que Haja de 
formar part del projecte constructiu.
En conclusió, del Projecte constructiu d’esta dotació publica, podrien finançar-se amb càrrec al 
PPS un total de PEC de 201.209’36€, que suposa, aproximadament, el 92’38% del total PEC del 
Projecte.
Pel  que es referix a l’annex d’instal·lacions elèctriques,  podrien incloure’s en este mode de  
finançament amb càrrec al PPS els capítols següents:

CAP 1.2. Il·luminació funcional interior edifici 10.063’36€
CAP 2 Enllumenat emergència 21.905’21€
CAP 3 Quadros de protecció i control 15.681’09€
CAP 4.1 Circuit elèctric principal alimentació 70.44578€
CAP 4.2 Circuit elèctric interior 13.837’53€
CAP 5 Il·luminació exterior 6.526,22

Pàgina: 9



No s’inclouria el CAP 1 Il·luminació Esportiva (111.425’68€) atés que les lluminàries i focus 
previstos no poden vincular-se a l’estricta funcionalitat de la instal·lació, apareixent més com un 
especifique subministrament que com una inversió de primera implantació.
En conclusió, del Projecte Elèctric d’esta dotació publica, podrien finançar-se amb càrrec al PPS 
un total  de  PEC de  138.459C,  que  suposa,  aproximadament,  el  55’50% del  total  PEC del 
Projecte.”
Finalment el punt quint de l’informe en relació amb els terrenys en què s’emplaça la instal·lació  
del  Trinquet  precisa  que  (.....)”el  funcionari  que  subscriu  considera  que  la  titularitat  dels  
terrenys en res afecta el règim d’aplicació del finançament a través dels fons del PPS, perquè tal  
finançament es vincula, no a la titularitat, sinó a la classificació urbanística dels terrenys i els  
dits terrenys es classifiquen, des de l’any 1982 com a Sistema Local i dotació publica esportiva, 
tant els municipals com els pertanyents a la RFEF”.

Considerant que les modificacions proposades són suplements de crèdit, regulats en els Arts.  
177 TRLRHL,  35-38 i  49-51 RD 500/90,  base  9.1  i  9.6  de  les  d’Execució  del  pressupost 
finançat amb baixes d’aplicacions pressupostàries per imports no compromesos, la qual cosa no 
pertorba  els  respectius  servicis  (36.1.c),  segons  es  fa  constar  en  la  memòria,  tot  això  de 
conformitat amb el que disposen els Arbs. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 26 de juny del 2014, en el que, a la vista de  
l’informe del TAG d’Urbanisme, s’emet informe favorable la modificació proposada.

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

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient número S/01/2014 de modificació de crèdit 
per  mitjà  de suplements  de crèdits  següent  que es  finançarà  amb baixes  de les  aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ PRESUPUEST. 
INICIAL

MODIFICAC.
ANTERIORS

MODIFICAC
ACTUALS

PRESUP.
DEFINITIV

34100.6227000 Esports  (Trinquet).- 
Edificis i altres const 0 150.000,00.- 218.000,00 368.000,00
TOTAL 
AUGMENTS

 
218.000,00

BAIXES:
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ PRESUP. 
INICIAL

MODIFICAC.
ANTERIORS

MODIFICAC
ACTUALS

PRESUP.
DEFINITIV

15120. 6000077 URB. (P.M.S).- 
Inversió Nova en 
terrenys 0 2.977.681,38 218.000,00 2.759.681,38

 TOTAL DISMINUCIONS 218.000,00

Pàgina: 10



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

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

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

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

En l’expedient  consta informe del Cap de Servici  d’Urbanisme,  de data 18 de juny, 
sobre finançament del Projecte de condicionament del Trinquet d’Oliva amb fons del 
PPS,  així  com  informes  d’Intervenció  (2)  de  data  10  de  juliol  de  2014,  sobre 
procediment i estabilitat pressupostària.

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

 Sra. Manea: “Volia justificar el nostre vot, i també condicionar el vot. Nosaltres 
estem  d’acord  que  s’acabe  el  trinquet,  però  volem  que  es  facen  bé  les  coses. 
Aleshores, estem sol·licitant que es done prioritat a l’informe d’Urbanisme en què se 
suggereix prosseguir la permuta dels terrenys, no fer una inversió en un terreny que 
no és de l’ajuntament, i que després porte més problemes.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “És  clar,  i  com  a  complement  de  la  intervenció  de  la 
companya Violeta Manea, del Grup del Partit Popular, dir que considerem que el 
resum que s’ha fet de despeses necessàries per finalitzar el trinquet, concretament 
451.000  euros,  no  corresponen,  i  esperem que  sí  que  corresponguen,  però  hem 
arribar  a  vore  córrer  per  la  casa  un  altre  informe  amb  una  quantitat  totalment 
diferent, de 580.000 euros i escaig. Per tant, com bé ha dit la companya Violeta 
Manea,  que  quede  clar  que  el  Partit  Popular  volem  que  s’acabe  el  trinquet,  si 
haguérem continuat governant el Partit Popular ja hauríem acabat aquesta obra, però 
el que tenim clar és que algú ha fet mal les coses, i sempre li toca pagar al mateix.  
Per tant, també demanem i sol·licitem que es depuren responsabilitats, i es veja qui 
ha sigut el responsable que haja ocorregut el que ha ocorregut en el trinquet d’Oliva. 
Per què no dir que en la comarca s’han fet trinquets últimament, que han costat la 
meitat  del  que  va  costar  el  d’Oliva.  Per  tant,  no  sabem per  què  ací,  de  forma 
reiterada, qualsevol obra que es fa passa el mateix que estem veient ara ací.”
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 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  manifestar  als  companys  de  corporació  que 
efectivament  la  feina  està  fent-se,  el  procediment  d’alteració  dels  terrenys  i  la 
permuta s’està tramitant, cosa que curiosament en els últims tres anys on ha hagut 
diferents  Alcaldia,  per  les  circumstàncies  que  siga,  no  s’havia  fet,  que  estiguen 
tranquils que ara s’està fent; que aquest regidor d’Esports va plantejar que davant la 
situació que s’havia generat de l’edifici, i davant les coses que no quadraven en el 
pressupost,  vam  investigar  el  projecte;  ens  hem  emportat  sorpreses;  ha  hagut 
modificats  del  projecte  firmats  pel  Partit  Popular,  d’ampliació  de pressupost;  ha 
hagut obres que s’han certificat d’una forma determinada; aquest regidor el que vol 
és que la situació es regularitze, i posarem tots els mitjans perquè s’acabe l’edifici 
de la millor  forma possible,  i  legalment.  Aqueix és el meu compromís  i  així  ho 
farem.  El  pressupost,  quan jo vaig arribar  de regidor,  a pesar que havien passat 
diverses Alcaldies, entre elles la de la Sra. Chelo Escrivá, no es coneixia realment 
què faltava per fer, i què faltava per no fer. Ara ja tenim un projecte seriós que es 
licitarà el més breument possible; i aqueix pressupost seriós marca unes quantitats, 
que són les que es van parlar  en la  Comissió d’Hisenda,  i per tant  és el  que se 
licitarà per acabar l’edifici municipal, que ja dic que aquest grup municipal no va 
tindre  la  iniciativa  de fer-lo,  ni  de començar-lo,  ni  de projectar-lo,  ni  d’aprovar 
modificats de pressupost tres mesos després de començar les obres. Ha hagut coses 
que no s’entenen, i els partits que han estat governant, entre ells el Partit Socialista, 
el PP, Bloc-Compromís, s’han fet les coses d’una forma determinada; no entrarem, 
ni a dir a dir què pensem que està ben fet bé, o què està fet malament;  anem a 
solucionar el problema, i sobretot el que volem la tranquil·litat del Partit Popular 
perquè ara van a fer-se les coses de forma seriosa, perquè estem treballant perquè es 
facen així.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, Sr. Peiró. Vosté sembla que ha descobert les 
amèriques; i vull dir-li que jo no parlaré de la resta d’Alcaldies que ha hagut ací,  
però sí que vull dir-li que quan el Partit Popular va entrar a governar, durant tretze  
mesos, el trinquet estava començat, i estava paralitzar, amb totes les deficiències que 
vosté coneix; que sàpiga que el seu projecte, aqueix projecte tan seriós, no sé d’on 
se la tret, perquè supose que és el mateix projecte. Aquest alcaldessa firma el que els 
tècnics li expliquen que s’ha de fer. Jo crec que vosté no ha canviat els tècnics de la 
cas,  no n’ha triat  de  fora,  ni  vosté  és  ací  impol·lut  immaculat  per  fer  les  coses 
perfectes.  Per  tant  ací  anem a  treballar  de  forma  seriosa;  deixem estar  els  jocs 
florals, i treballem. Li torne a repetir que si aquesta alcaldessa i el Grup Popular 
hagueren treballat el que tocava treballar, és a dir, una legislatura, tinga claríssim 
que s’hauria acabat. Tinga-ho superclar. Ara vorem vosté què és el que fa, perquè 
promeses ja n’ha fet moltes, i n’ha incomplit també.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Bé; sobretot ja li dic, reiterar a la portaveu del Partit Popular 
que estiga tranquil·la, que efectivament hem estudiat el projecte, que el modificat 
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d’obra  que  va  firmar  ella,  que  implicava  una  suma  de  300.000  euros,  perquè 
semblava que els càlculs del formigó no s’havien fet bé, sembla que ella el va firmar 
perquè els tècnics li ho van dir, però no va demanar en aqueix any de l’Alcaldia 
responsabilitat  a ningú;  que recordem que abans d’anar-se’n d’alcaldessa ens va 
inaugurar  un  trinquet  i  un  edifici  que  no  està  acabat,  que  li  falta  una  quantitat  
importantíssima per acabar, i que ela el va inaugurar abans d’anar-se’n però sense 
estar l’edifici acabat. I també dir-li que jo he buscat els papers per tots els llocs, però 
els tràmits de permutar els terrenys amb la federació espanyola, en l’any que la Sra. 
Chelo Escrivá va estar, no sé com treballaria, crec que poc seriosament, quan no es 
va tramitar cap expedient d’alteració de la qualificació jurídica dels terrenys, ni es 
va fer el procediment per permutar. Sí que es va inaugurar l’edifici. Torne a reiterar, 
no entraré en debats  estèrils  de qui ha tingut  més  responsabilitat  o menys  de la 
forma que s’ha fet l’edifici. Aquest grup municipal ja li dic que no entrarem ahí; 
anem a intentar solucionar el tema de l’edifici i posar-lo en marxa el més breument 
possible. No vull marcar dates, ni dir quan estarà; estarà quan es podrà i quan estiga 
ben acabat.”

 Sr. alcalde: “Sr. Escrivá; una vegada més? Molt breu.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; de veritat, molt breu. Està clar que si em vaig trobar una 
obra que estava per finalitzar, s’havia de finalitzar; tinga-ho claríssim. I amb tota la 
responsabilitat  del  món,  amb  els  informes  pertinents  es  va  fer  un  modificat  de 
300.00 euros,  perquè ni  hi  havia llum,  i  hi  havia  moltes  deficiències,  que vosté 
també ha reconegut. Vosté ho ha fet, en principi de 400.000 euros; vorem, com ho 
acaba.  I  li  dic  una  cosa,  i  amb  tot  l’orgull  del  món.  El  Partit  Popular  el  vam 
inaugurar el dia abans d’anar-nos-en; i sap per què? Perquè a vosté no li correspon. 
A vosté no el va votar el poble per estar governant.”

 Sr. alcalde: “Simplement, per complementar la informació, dir-li Sra. Escrivá que 
els trinquets que s’han construït a la comarca no són de les dimensions d’aquest, i 
que efectivament en el projecte inicial no es contemplava la urbanització exterior. 
Afegir, a més, que després d’aquesta modificació pressupostària, i la seua aprovació, 
juntament amb l’aportació econòmica de la Diputació Provincial de València, a la 
qual  volem  agrair  públicament  l’esforç  que  ha  fet  amb  el  conveni  singular  de 
250.000 euros, dels quals 150.000 s’incorporen en aquest suplement de crèdits, per 
poder posar, com hem dit, en marxa el trinquet nou.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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SETÉ. DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: DESESTIMACIÓ 
DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ 95 % ICIO PER OBRES CEIP LLUÍS 
VIVES D’OLIVA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 24 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“DESESTIMACIÓ  SOL·LICITUD  BONIFIDACIÓN  95%  ICIO  PER  OBRES  CEIP 
LLUIS VIVES D’OLIVA A EDIFICACIONS CASTELLÓ S.A.

“Vist  l’escrit  presentat  per  D.  JOSE PABLO ESCRIBA FÉLIX amb  DNI:  52730210L,  en 
representació d’EDIFICACIONS CASTELLÓ S.A. En data 14/11/2013 (R.E. 2013013290), pel 
qual sol·licita la bonificació del 95% de l’ICIO com a conseqüència de sol·licitud de llicència  
municipal per a realitzar obres consistents en “Fissures en llindes i ruptura de frisos en coberta  
gimnàs  en  el  CEIP  LLUIS  VIVES  d’OLIVA”  al·legant  ser  una  obres  d’especial  interés 
municipal per ser edifici públic.

Vist que les dites obres s’han licitat i s’han adjudicat a l’empresa EDIFICACIONS CASTELLÓ 
S.A., al ser esta l’oferta més avantatjosa.

Vist que Mitjançant Una Resolució d’Alcaldia núm. 270/14 s’ha concedit llicència urbanística 
l’empresa EDIFICACIONS CASTELLÓ S.A., representada per D. JOSE PABLO ESCRIBA 
FÉLIX per a la realització de les mencionades obres per un pressupost d’execució material de 
8.631,00.-€.

Comprovada en la comptabilitat municipal que no figura cap ingrés en concepte d’ICIO i Taxa 
llicència Urbanística per a la realització de les dites obres.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Artº 3.1 i 5.2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.
Artº 2.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora Taxa per llicències Urbanístiques.

FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- L’art.3.1  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina que:
“3-1.- El fet imposable està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la que s’exigesca obtenció de la corresponent llicència 
d’obres  o  urbanístiques,  s’haja  obtingut  o  no  esta  llicència  sempre  que  la  seua  expedició 
corresponga a l’Ajuntament d’imposició.”

SEGON.- L’art.5.2  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina que:
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“5.2.-  Bonificació  a  favor  de  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  declarades  d’especial 
interés municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o de foment de l’ocupació que 
justifique tal declaració.
A. S’establix una bonificació sobre la quota de l’impost de fins el 95 per cent a favor de les 
obres que siguen declarades d’interés municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals 
o de foment de l’ocupació que justifique tal declaració.
A.1.-  La  declaració  d’especial  interés  municipal,  correspondrà  al  Ple  de  la  corporació,  i  
s’acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres, si concorren les circumstàncies indicades segons el parer de la corporació.
A.2.- La sol·licitud de declaració d’especial interés municipal ho haurà d’efectuar li subjecte 
passiu, mitjançant escrit  separat,  a l’hora de presentar la sol·licitud de llicència municipal,  i  
acompanyant la memòria justificativa del fet que es donen les circumstàncies que permeten la 
declaració.  La  presentació  de  la  referida  sol·licitud  suspendrà  l’obligació  d’ingrés  de  la 
declaració-autoliquidació.
A.3.- Una vegada atorgada o denegada pel Ple de la corporació la declaració d’interés municipal  
d’una construcció,  instal·lació o obra, en la que es concretarà el percentatge de bonificació, 
l’òrgan municipal competent procedirà a l’aprovació de la liquidació provisional resultant, que 
serà notificada al subjecte passiu amb indicació del termini per al seu ingrés.”

TERCER.- L’art.2.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per llicències Urbanístiques 
determina que: 
“2.1.-  Constituïx  el  fet  imposable  de  la  taxa  l’activitat  municipal,  tant  tècnica  com 
administrativa,  tendent  a  verificar  si  les  actes  d’edificació  i  ús  del  sòl  subjecte  a  llicència 
urbanística s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i policia previstes en la legislació i  
el planejament urbanístic.”

En el present cas l’empresa adjudicatària de les obres EDIFICACIONS CASTELLÓ S.A. Amb 
CIF: A/46087276 en el preu de licitació té inclosa, la coordinació de seguretat i salut i els seus 
honoraris així com la llicència i gastos que poden ser aplicat.”

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació del 95% de l’ICIO, presentada per D. JOSE 
PABLO  ESCRIBA  FÉLIX  amb  DNI:  52730210L,  en  representació  d’EDIFICACIONS 
CASTELLÓ S.A. com a conseqüència de sol·licitud de llicència municipal per a realitzar obres 
consistents en “Fissures en llindes i ruptura de frisos en coberta gimnàs en el CEIP LLUIS 
VIVES d’OLIVA”, perquè en el preu de licitació té inclosa la coordinació de seguretat i salut i  
els seus honoraris, així com la llicència i gastos que poden ser aplicat.

SEGON.- Procedir per l’Òrgan Municipal competent a l’aprovació de la liquidació provisional 
resultant, que serà notificada al subjecte passiu amb indicació del termini per al seu ingrés.
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TERCER.- Notificar a la interessada i als departaments d’Intervenció i Tresoreria als
efectes oportuns”.

Consta en l’expedient informe de Tresoreria, de data 10 de juliol de 2014, en el qual 
assenyala que l’empresa adjudicatària, en el preu de licitació té inclosa la coordinació de 
seguretat i salut i els seus honoraris, així com la llicència i despeses que puguen ser 
d’aplicació.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire la intervenció que faré servirà per al punt set i per al 
punt vuit, que és pràcticament el mateix. Votarem a favor, en el punt set i el punt 
vuit,  que es desestime la bonificació de l’ICIO. Està  clar  que qualsevol  veí que 
demane un permís, l’ICIO l’ha de pagar. És clar que una escola, com Lluís Vives, o 
l’IES Gabriel Ciscar, es beneficiaren, nosaltres no tindríem cap inconvenient que a 
títol personal es beneficiaren aqueixos centres, però resulta que qui es beneficia és 
l’empresa constructora. Per tant, estem a favor que no es bonifique, no acceptar la 
bonificació. Però nosaltres continuem en la línia, i m’agradaria recordar-li ací al Sr. 
Canet la disputa o el desencontre que vam tindre quan a l’empresa AQUAMED sí 
que vostés els van llevar l’ICIO. I no parlàvem d’un ICVIO de 1.000 o 2.000 euros, 
parlàvem d’un ICIO que li corresponia entrar a aquest poble de 300.00 euros. Per 
tant, anem a ser coherents amb tot.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Un  aclariment;  a  l’empresa  AQUAMED,  que  no  és  la 
contractista de les obres del Gallinera, com sí que ho són les contractistes que estan 
demanat això, no se li va bonificar l’ICIO, perquè no el va demanar, perquè no està 
subjecte  a  cap  llicència  municipal  per  ser  obres  d’interés  general,  igual  que  les 
carreteres,  una presa, etc.  per tant a l’empresa AQUAMED, que és una empresa 
pública que depén directament del ministeri, no se li va bonificar cap ICIO perquè 
no l’havia de pagar. Vosté fa referència a l’ocupació temporal dels terrenys, que és 
un concepte distint, i que es va firmar el plec de clàusules per part de l’Alcaldia, del  
ministeri  i  de  la  conselleria,  i  la  mateixa  conselleria  ens  va  enviar  el  plec  de 
clàusules,  i  la  còpia  tramesa  per  la  Resolució  de  la  directora  general  del  medi 
natural, en la qual es deia que d’acord amb l’establert en l’article 93.4 de la Llei 
33/2013, del Patrimoni de les Administracions Públiques, aqueixa obra no estava 
subjecta a cànon d’ocupació temporal dels terrenys. Per suposat de l’ICIO, ni parlar-
ne perquè no havien de demanar llicència municipal per actuar,  com sí aquestes 
empreses.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Mire,  Sr.  Canet,  li  recorde  que  sol·licitaven  que  se  li 
retirara.  I crec que em reconeixerà que se li  van retirar.  50 milions  de pessetes. 
Recorda?  I  jo  també  m’agradaria  que  recordara,  perquè  podem  tirar  mà 
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d’hemeroteca, i podem tirar mà d’acta del Ple, on sol·licitaven a aquest plenari que 
aqueix import no es cobrara. I per això va vindre ací. Per tant diga el que vulga i 
argumente el que considere però va vindre a aquest plenari i es va debatre, per tant 
ho tinc claríssim. Aquest ajuntament, els ciutadans d’Oliva, va deixar d’ingressar 
300.000  euros,  perquè  van  ser  molt  agraïts  i  molt  considerats  amb  qui  van 
considerar vostés en aqueix moment. No; veritat que no? La veritat és que jo no 
entenc  aquestes  incongruències  que  no,  no,  no.  Si  fóra  que  no,  resulta  que  ací 
tindríem 300.000 euros, i resulta que vostés els van perdonar. Per tant, reconega-ho i 
ja està. I punt. I s’ha acabat.”

 Sr. Canet Llidó: “L’ICIO no el va demanar l’empresa pública AQUAMED, que és 
una empresa pública, molt diferents de les que apareixen ací, aqueix és un punt de 
diferència molt important; però no el va demanar l’empresa pública AQUAMED, 
per una simple raó, perquè no necessita demanar llicència d’obra per actuar, ni en el 
terme municipal d’Oliva, ni en qualsevol altre terme municipal,  per ser una obra 
d’interés general. No està subjecta a aqueix tipus de llicència. Per tant, no podia 
demanar bonificació de l’ICIO perquè no se li podia cobrar l’ICIO de cap forma. 
Del que vosté està parlant no és de l’ICIO sinó del cànon de l’ocupació temporal, 
que no té res a vore amb l’ICIO. No té res a vore.”

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

VUITÉ. DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: DESESTIMACIÓ 
DE  LA  SOL·LICITUD  DE  BONIFICACIÓ  95  %  ICIO  PER  OBRES  IES 
GABRIEL CISCAR D’OLIVA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 24 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“DESESTIMACIÓ  SOL·LICITUD  BONIFICACIÓN  95%  ICIO  PER  OBRES  IES 
GABRIEL CISCAR D’OLIVA A TERRITORIAL EDUCACIÓ

“Vist  l’escrit  presentat  per  ANTONIO  GIRBES  NAVARRO  amb  DNI:  20839515C,  en 
representació  de  DIRECCIÓ  TERRITORIAL  D’EDUCACIÓ  en  data  17/06/2014  (R.E. 
2014006971),  pel  qual  sol·licita  la  bonificació  del  95% de  l’ICIO com a  conseqüència  de 
sol·licitud de llicència municipal per a realitzar obres consistents en “Substitució portes d’accés 
IES  Gabriel  Ciscar”  al·legant  ser  una  obres  d’especial  interés  municipal  que  millorarà  els 
accessos i operativa dels usuaris i treballadors del mencionat centre.
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Vist que les dites obres s’han licitat i s’han adjudicat a l’empresa GRUP SEBRIG S.L., al ser  
esta l’oferta més avantatjosa.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Artº  5.2  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i 
Obres.

FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.-  L’art.5.2  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina que:
“5.2.-  Bonificació  a  favor  de  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  declarades  d’especial 
interés municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o de foment de l’ocupació que 
justifique tal declaració.
A. S’establix una bonificació sobre la quota de l’impost de fins el 95 per cent a favor de les 
obres que siguen declarades d’interés municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals 
o de foment de l’ocupació que justifique tal declaració.
A.1.-  La  declaració  d’especial  interés  municipal,  correspondrà  al  Ple  de  la  corporació,  i  
s’acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres, si concorren les circumstàncies indicades segons el parer de la corporació.
A.2.- La sol·licitud de declaració d’especial interés municipal ho haurà d’efectuar li subjecte 
passiu, mitjançant escrit  separat,  a l’hora de presentar la sol·licitud de llicència municipal,  i  
acompanyant la memòria justificativa del fet que es donen les circumstàncies que permeten la 
declaració.  La  presentació  de  la  referida  sol·licitud  suspendrà  l’obligació  d’ingrés  de  la 
declaració-autoliquidació.
A.3.- Una vegada atorgada o denegada pel ple de la corporació la declaració d’interés municipal  
d’una construcció,  instal·lació o obra, en la que es concretarà el percentatge de bonificació, 
l’òrgan municipal competent procedirà a l’aprovació de la liquidació provisional resultant, que 
serà notificada al subjecte passiu amb indicació del termini per al seu ingrés.

En el present cas l’empresa adjudicatària de les obres SEBRIG S.L. Amb CIF: B/97781868 en  
el preu de licitació té inclosa, la coordinació de seguretat i salut i els seus honoraris així com la 
llicència i despeses que poden ser aplicat.

La Comisió d'Hisenda, amb el vot favorable de Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots), D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai  
Peiró Sanchis (representant de Projecte Oliva, 2 vots) D. José Salazar Quadrado (representant de 
Gent  d'Oliva,  1  vot)  i  l'abstenció  de  Sra.  Violeta  Manea  (representant  del  PP,  7  vots),  
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació del 95% de l’ICIO, presentat per ANTONIO 
GIRBES NAVARRO amb DNI: 20839515C, en representació de DIRECCIÓ TERRITORIAL 
D’EDUCACIÓ com a conseqüència de sol·licitud de llicència municipal  “Substitució portes 
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d’accés IES Gabriel Ciscar”, perquè en el preu d’adjudicació d’estes obres a l’empresa SEBRIG 
S.L. Té inclosa la coordinació de seguretat i salut i els seus honoraris, així com la llicència i 
despeses que poden ser aplicat.

SEGON.- Procedir per l’Òrgan Municipal competent a l’aprovació de la liquidació provisional 
resultant, que serà notificada al subjecte passiu amb indicació del termini per al seu ingrés.

TERCER.- Notificar a la interessada i als departaments d’Intervenció i Tresoreria als efectes  
oportuns”.

Consta en l’expedient informe de Tresoreria, de data 10 de juliol de 2014, en el qual 
assenyala que l’empresa adjudicatària, en el preu de licitació té inclosa la coordinació de 
seguretat i salut i els seus honoraris, així com la llicència i despeses que puguen ser 
d’aplicació.

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

NOVÉ.  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  D’HISENDA  I  BÉNS 
MUNICIPALS:  APROVACIÓ  PRESSUPOST  GENERAL  2014  I  LES  SEUES 
BASES D’EXECUCIÓ.

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
Municipals, de data 28 de juliol del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2014 I  LES SEUES BASES 
D’EXECUCIÓ

Atés que el  Projecte  de Pressupost  Municipal  per a l’exercici  de 2014,  així  com les Bases 
d’Execució , ha sigut format per la Sra. Tinent d’Alcalde d’Hisenda i bens municipals.

Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i següents del  
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  ,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 2 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria  
de pressupostos.
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La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots), i l’abstenció de Sr. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 
5  vots),  Sr.  Blai  Peiró  Sanchis  (representant  de  Projecte  Oliva,  2  vots),  Sr..  José  Salazar 
Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i de la Sra. Violeta Manea (representant del PP, 
7 vots), DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l’exercici de 2014, i que té el següent resum:

ESTAT DE DESPESES
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS

CAPÍTOL I .- Despeses de personal 10.532.150,00
CAPÍTOL II.- Compra de béns corrents i serveis 6.786.350,00
CAPITOL III.- Despeses financeres 427.900,00
CAPITOL IV.- Transferències corrents 781.350,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÌTOL VI .- Inversions reals 500.000,00
CAPITOL VII.- Transferències de capital 5.250,00
CAPÌTOL VIII.- Variació actius financers 0,00
CAPÍTOL IX.- Variació passius financers 1.837.000,00

TOTAL DESPESES 20.870.000,00

ESTAT D’INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS

CAPÍTOL I .- Impostos directes 11.111.500,00
CAPÍTOL II.- Impostos indirectes 250.000,00
CAPITOL III.- Taxes i altres ingressos 3.314.350,00
CAPITOL IV.- Transferències corrents 5.564.150,00
CAPITOL V.- Ingressos patrimonials 130.000,00

CAPÌTOL VI .-Alienació inversions reals 0,00
CAPITOL VII.- Transferències de capital 0,00
CAPÌTOL VIII.- Variacions d’actius financers 0,00
CAPÍTOL IX.- Variacions de passius financers 500.000,00

TOTAL D’INGRESSOS 20.870.000,00

TOTAL INGRESSOS 20.870.000,00
TOTAL DESPESSES 20.870.000,00

Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2014 que 
consten a l’expedient amb la següent modificació:

BASE 25.- ...... 
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“II. La concessió, per part de l’Ajuntament d’Oliva de premis, l’acordarà, si és superior a 60.000 €, 
el Ple de l’Ajuntament i si és de quantia inferior a 60.000 €, l’acordarà la Junta de Govern Local,  
previ  dictamen de la  comissió  informativa corresponent,  i  s’hauran  d’aportar  les  bases  que han 
fonamentat l’elecció del guanyador, la composició del jurat i la retenció de crèdit corresponent. La 
justificació d’aquestos premis es realitzarà, llevat que s’acorde alguna cosa distinta, mitjançant l’acta 
corresponent  en la  qual  es  fonamente l’elecció del/s  guanyador/s,  i  també el  nom/s  complet/s  i 
NIF/CIF de la/s persona/s guanyadores del premi.” 

Tercer.- De conformitat  amb el que disposa l’article 30 de la Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 
d’abril, s’aprova com a límit de la despesa no financera d’acord amb el objectiu d’estabilitat és  
el següent:

Coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 21.362.048,64
Coherent amb l’objectiu de la regla de la despesa 19.027.466,02
LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCIERA 19.027.466,02

Quart.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze dies, en el 
Butlletí Oficial de la Província i en els llocs de costum, durant el qual s’admetran reclamacions i 
suggeriments.  En  el  supòsit  de  no  presentar-se’n  cap,  el  Pressupost  es  considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord”.

La regidora d’Hisenda Sra. Ana Mª Morell Gómez presenta, amb data 31 de juliol de 
2014 la següent esmena:

“Al Punt 9 de l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple que tindrà lloc el dia d’hui, de l’aprovació del 
Pressupost General de 2014.

Atès que és imprescindible incloure al Pla d’Inversions previst al projecte de pressupost de 2014 
les següents inversions:

ESMENA PLA D'INVERSIONS MUNICIPALS 2014
IMPORT

PROG. ECON. APLICACIÓ PRESSUPÒSTARIA DESCRIPCIÓ TOTAL Ing. CorrentsSubvenció Prestec
151 609 Urbanisme.- Inversió béns ús general Prolongació Avgda.Llauradors a Piles 90.000,00 90.000,00
151 632 Urbanisme.- Inversió edificis iconstruccions Compliment sentència d'Oficina de Turisme 41.000,00 41.000,00
334 633 Cultura.- Inver.maquinària, instal.lacions Aire Condicionat Teatre Olimpia 54.000,00 54.000,00
922 626 Admó. Gral. Inversió equips proces informació Adquisició Ordinadors 15.000,00 15.000,00

TOTAL INVERSIONS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

FINANÇAMENT

Per la qual cosa l’esmena consisteix en afegir aquestes aplicacions a l’estat de despeses del  
projecte de pressupost de 2014, que s’incrementa amb la xifra indicada.

Per altra banda, atès que les inversions que es proposen es financen amb prèstec, el concepte 
pressupostari  d’ingresos 913.01 (prèstecs a llarg termini) s’incrementa amb la mateixa xifra,  
quedan un prèstec total de 700.000.
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Amb la incorporació d’aquestes inversions sols suposa una xicoqueta variació dels ratios, de tal 
manera  que  el  nivell  de  deute  es  situaria  en  el  58,90%,  disminuint  l’estalvi  net  en,  
aproximadament, 23.446,10 euros. 

Atès  que  la  capacitat  de  finançament  (estabilitat  pressupostària)  es  molt  superior  a  aquest  
import,  continuaria el pressupost amb capacitat de finançament, així mateix ocurreix amb la 
“regla de gasto”.

Aleshores,  el  resum per capítols del  pressupost  de 2014,  incloen la present  esmena  seria el 
següent:

CAPITOL Denominació 2.014
1  Impostos directes 11.111.500,00
2 Impostos indirectes 250.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.314.350,00
4 Transferències corrents 5.564.150,00
5  Ingressos patrimonials 130.000,00
6 Enajenacio inversions reials 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9  Pasius  financers 700.000,00

TOTAL INGRESSOS 21.070.000,00

CAPITOL Denominació 2.014
1 Personal  10.532.150,00
2 Despesa Corrent 6.786.350,00
3 Interessos 427.900,00
4 Subv.corrents 781.350,00
5  Fondo de Contingencia 0,00
6 Inversions reials 700.000,00
7 Transferències capital 5.250,00
8 Actius financers 0,00
9  Pasius financers 1.837.000,00

TOTAL DESPESES 21.070.000,00

TOTAL INGRESSOS-DESPESES 0,00

Per tot el que s’ha exposat, es presenta l’ESMENA a l’aprovació del Pressupost General de 
l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2014, amb el contingut que abans es detalla”.

Tot seguit la Sra. Morell Gómez manifesta el següent: “Es presenta una esmena al que 
és la quantia del préstec que es destinarà a inversió per a l’exercici de 2014; inicialment  
hi havia una previsió de préstec de mig milió d’euros, però també han sorgit una série 
de necessitats, que per motius d’urgència no es poden ajornar a l’exercici de 20145, i 
per tant el que s’ha decidit és incrementar el préstec de 500.000 a 700.000 euros, i poder 
cobrir les quatre inversions que són de caràcter urgent i necessari, que no es pot, com ja 
he dit, deixar o ajornar per a l’exercici de 2015. Encara que ara es porta, i en l’esmena 
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apareix, està tot desglossat, quina és cadascuna d’aquestes inversions; també apareix el 
resultat,  en termes d’endeutament  de l’ajuntament,  de com ha afectat  incrementar  el 
préstec en 200.000 euros; i també que complim encara la regla de despesa i l’estabilitat 
pressupostària,  perquè  són  dues  de  les  condicions  principals  per  poder  aprovar  en 
plenari; límit de despesa, regla de despesa, i estabilitat pressupostària. Encara que s’ha 
incrementat el préstec, continuem complint tota la normativa que ens ha marcat l’estat.”

Consta en l’expedient la següent documentació:
- Memòria explicativa subscrita per la regidora Delegada d’Hisenda.
- Estat de despeses i ingressos.
- Bases d’execució del Pressupost.
- Liquidació del Pressupost anterior i avanç del corrent.
- Estat de previsió de moviments i situació del deute.
- Annex de personal
- Annex del Pla d’inversions.
- Informe econòmic-financer.
- Informe d’Intervenció.
- Informe d’Intervenció d’estabilitat Pressupostària.

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

 Sra.  Morell  Gómez: “Intentaré  ser  poc  de  números,  per  evitar  que  tot  el  món 
s’avorresca amb el que contaré jo ací; però, per intentar fer una exposició, sí que 
demane al Sr. alcalde que sé que vaig a excedir-me en el temps, perquè només en la 
part expositiva de tot el pressupost, i enguany que tenim a banda les inversions, sé 
que m’excediré en la primera intervenció. El pressupost, tant d’ingressos com de 
despeses es troba equilibrat, i puja a un total de 21.070.000 euros. Inicialment, si 
recordem  l’any  passat,  el  pressupost  era  d’un  total  de  20.245.000  euros. 
Normalment a mi m’agrada establir una comparativa entre l’exercici 2012 i 2013, 
per  vore  com ha  evolucionat  la  redistribució  de  les  quantitats  econòmiques.  La 
diferència que hi ha entre el de l’any passat i l’actual és de 825.0000 euros. Dels 
825.000 euros, 700.000 euros, ja ho he dit, és de préstec bancari per a inversions; 
l’any passat, per la liquidació de l’exercici anterior, no vam tindre la possibilitat de 
fer inversions, així que realment, la diferència de pressupost directe, per aplicació 
pressupostària de cada capítol, realment parlem de diferència de 125.000 euros de 
l’exercici 2013 al 2014. Primer em centraré en els ingressos i després em centraré en 
les despeses. En capítol I, impostos directes, que és IBI urbà, rústic, IBI especial, 
vehicles, plusvàlua, i impost d’activitats, en tot el capítol l’increment real de tota la 
partida  és  de  48.500  euros.  Quina  informació  ens  pot  donar  aquesta  quantitat 
econòmica? Una de les informacions importants que ens dóna és l’efecte que ha 
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tingut la revisió cadastral del municipi d’Oliva en 2014 que va entrar en vigor, sobre 
les  arques municipals.  Hem pogut  observar  una baixada  molt  agressiva en l’IBI 
urbà, i un increment de l’IBI rústic, a causa que els disseminats han passat a tributar  
per  la  normativa  que  marca  la  llei  del  ministeri,  el  que  ha  marcat  el  cadastre, 
d’urbana  a  rústica;  què  passa?  Nosaltres,  i  aquest  govern  ja  ho  va  manifestar 
públicament, que va baixar el tipus impositiu de l’1.01% que regula l’IBI urbà a 
0.91%. Quin efecte ha tingut això? Que hem sigut capaços, l’Ajuntament d’Oliva, 
de compensar el valor cadastral nou que entrava, i el tipus impositiu que ha anat a la 
baixa, de forma que la revisió cadastral en 2014 no ha tingut impacte directe,  ni 
significatiu,  sobre  les  butaques  dels  ciutadans.  Ho  vam  prometre  així,  ho  vam 
informar  així,  i  jo  crec  que  a  l’hora  de  vore  el  pressupost  municipal  es  pot 
comprovar que no havíem enganyat a ningú i hem complit amb allò que vam dir. En 
capítol  II  parlem d’impostos  indirectes,  hi  ha  una  baixada  de  50.000  euros;  la 
baixada és a causa de la liquidació real de l’exercici anterior, en 2013 hem liquidat  
menys  diners  en  capítol  II,  evidentment  hem  d’anar  a  la  baixa  pel  criteri  de 
prudència,  que  regula  també  aquest  pressupost.  Capítol  III,  de  taxes  i  altres 
ingressos,  s’ha  incrementat  en  282.000 euros,  un  poc  més;  això  és  perquè  s’ha 
ingressat més en taxa de domini públic, 85.000 euros; cementeri municipal també 
s’ha ingressat 70.000 euros de més; 30.000 euros per l’ocupació de domini públic 
per la venda sedentària; sí que voldria deixar clar que en el tema de les taxes s’ha 
ingressat, o s’ingressarà, la previsió és ingressar més, però no perquè s’haja produït 
cap increment de la taxa que ho regula, sinó perquè hi ha més usuaris que fan ús del 
servei i per tant s’ingressa més perquè hi ha més usuaris; no perquè en cap moment 
s’haja pujat cap taxa. Capítol IV són transferències corrents, tenim una caiguda total 
de 141.000 euros; si desglossem i podem vore cadascun, en la part interior, podem 
vore que hi ha una baixada molt significativa, de 300.000 euros, de participació en 
tributs de l’estat, que és la quantitat econòmica que el ministeri ens trasllada tots els 
anys,  periòdicament  cada  cert  temps,  perquè  els  ajuntaments  en  base  a  la 
participació puguen també subsistir. Enguany tenim 300.000 euros menys que l’any 
passat i això és perquè, no sé si se’n recorden que en l’exercici 2008-2009 va haver 
una liquidació negativa i aqueixa liquidació negativa va fer que haguérem de tornar 
aqueixos diners en 120 mensualitats, aleshores tenim deu anys per a tornar aqueixa 
quantitat econòmica i s’ha descomptat ja directament de la participació de tributs de 
l’estat; després també, en ingressos patrimonials hi ha una baixada de 15.000 euros, 
i és perquè no tenim pràcticament diners en dipòsits, per tant s’ingressarà menys per 
aquest concepte. Ho he dit abans, mentre parlava, que el pressupost d’ingressos es 
planteja  també,  d’una forma,  continuant  amb el  criteri  de prudència  que ja vam 
marcar en els exercicis 2013 i 2012, encara que enguany he pensat que dins de ser 
prudent seré un poc menys prudent que l’any passat, perquè l’any passat vam tindre 
un liquidació  positiva,  al  voltant  d’un milió  d’euros,  i  tampoc  l’objectiu  és  que 
sobren tants diners, perquè recorde que el ministeri en la normativa ha marcat que 
els diners que sobren als ajuntaments que han complit els hem de destinar a pagar 
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deute bancari; no tan sols podem destinar-lo a inversions, ni a despesa corrent, ni 
absolutament res que no siga per pagar els bancs. Per tant, intentarem que sobre 
positiu, però que no sobre tant. Respecte del capítol de despeses, torne a dir que està 
equilibrat, per tant són 21.070.000 euros; 700.000 euros són de préstec d’inversions, 
i 125.000 euros el que havia dit d’ingressos de més respecte de l’any passat, que sí 
que  es  redistribueixen.  En  deute  públic  hem  vist  que  hi  ha  menys  quantitat 
econòmica,  alliberem 220.000 euros, perquè s’han amortitzat  préstecs bancaris,  i 
això  ens  deix  també  un marge  per  a  poder  redistribuir  en  altres  partides.  En la 
partida de recollida de fem tenim 160.000 euros menys, que també ens permet anar 
redistribuint-los, perquè l’actualització de preus del fem, enguany es destinen menys 
diners  que  l’any  passat.  Com  s’ha  redistribuït?  En  administració  general  s’ha 
incrementat la partida amb 139.000 euros, i una de les raons fonamentals és que el 
que estem fent és aglutinar i fer contractes integrats, contractes de manteniment, de 
serveis, unificats i van a parar ara a administració general; s’alliberen els diners de 
cadascuna de les partides i se’n van a administració general; per això administració 
general necessita també un major recolzament. Urbanisme també s’ha incrementat 
55.000 euros; per una banda és per fer front a la cartografia i les factures que s van 
quedar pendents pel tema de la cartografia l’any passat, i també s’han adherit les 
actuacions  o  execucions  subsidiàries,  que com a  novetat,  l’any passat  no tenien 
partida per poder executar l’ajuntament subsidiàriament cap actuació, i enguany ix 
amb  una  partia  inicial  de  30.000  euros.  Benestar  Social,  també  les  ajudes 
d’emergència  s’han  incrementat  en  47.800  euros;  recorde  que  l’any  passat  vam 
tindre 52.200 euros en ajudes d’emergència, i  enguany pujarem a 100.000 euros; 
som conscients, crec, de la necessitat que tenen la gent necessitada o la gent que més 
està patint aquesta crisi, i per tant creiem que és prioritari poder garantir les ajudes 
bàsiques per poder mantindre la llum, l’aigua, fins i tot l’alimentació en el cas dels 
xiquets. En Seguretat s’ha incrementat 22.200 euros. En enllumenat públic 29.500 
euros.  En Esports  21.100 euros.  En la  Canera,  protectora,  també,  11.900 euros, 
perquè som conscients que la protectora no pot portar la Canera en la situació actual 
i amb els recursos actuals. Sanitat s’ha incrementat 17.500 euros. Mercat Municipal 
9.000 euros, perquè efectivament no té prou diners per fer front al subministrament. 
Protecció Civil 7.300 euros. L’Escola Infantil 5.200 euros. I Vies Públiques, 4.750 
euros. Hi ha altres partides que també s’ha incrementat, però per la poca quantitat, 
que són ajustos, ni tan sols les he nomenat. Parlaré en el tema de les inversions, 
perquè crec que és important parlar de les inversions que proposem. Són inversions 
molt bàsiques; no portem res espectacular, ni edificis, ni res que puga cridar molt 
l’atenció; però almenys, el que portem ara que podem fer inversions, és poder tindre 
ferramentes per treballar, per tindre el poble net, per tindre vehicles de la policia, i 
són  coses  bàsiques  que  necessita  la  nostra  ciutat.  Hem  incorporat,  no  diré  les 
quantitats per no allargar-me tant, perquè les plantilles les tenim tots. En senyalètica 
hem incorporat  inversions  per  a  senyalètica  de  trànsit,  per  a  dos  vehicles  de  la 
policia,  perquè ens costen moltíssim les reparacions i  necessiten ferramentes per 
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poder patrullar i poder treballar; també en pintura viària, amb una pala perquè la 
pala de l’ajuntament està en les condicions que està i no podem arreglar camins, i no 
podem donar solucions si no tenim ferramentes. Una agranadora, un elevador; farem 
actuacions també en el consultori de sant Francesc, tant del tema de rehabilitació o 
readequació un poc de l’edifici, i també unes finestres, perquè entenem, i així se’ns 
va fer saber, que en produir-se èpoques, no diré epidèmies però sí punts calents de 
malaltia, es necessita regenerar l’aire; també una adequació de la Llar de jubilats; 
també reparacions als centres escolars, que també són molt importants; adquisició de 
llibres; reparacions també al poliesportiu, que són molt necessàries, i fan molta falta; 
obres  de  consolidació  del  Mercat  Municipal;  el  centre  de  transformació,  tan 
necessari  i  que  portem anys  demanant-lo  i  per  fi  el  tindrem;  la  prolongació  de 
l’avinguda dels Muntanyars  i  Piles per donar finalment  una solució;  l’oficina de 
Turisme, per al compliment de la sentència; l’aire condicionat, no reparació sinó la 
compra d’un nou aire condicionat perquè a hores d’ara estem sense ell; i també una 
série d’ordinadors perquè si volem modernitzar necessitem ferramentes per a poder 
treballar. Per tant, i per no allargar-me més, torne a dir que és un pressupost molt  
prudent, molt real, molt bàsic, i l’única cosa que va és més adreçada a poder garantir 
els serveis bàsics de l’ajuntament.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que estem davant del plenari, per a mi, més 
important de l’any. Tots sabem la importància que té el pressupost municipal per al 
funcionament de l’ajuntament, el qual ha de ser un document que tinga en compte la 
situació econòmica que estem travessant, i a més s’ha d’ajustar, en tema econòmic, a 
la situació real i actual que estem patint, on la part política té molt a dir, si no, no 
tindria massa sentit un pressupost municipal que està gestionat pels polítics. Com he 
dit, la situació econòmica és la que és i per tant s’ha de plasmar en aquell document 
que ha de reflectir no només la voluntat de cada grup polític en la seua gestió, o de 
cada responsable d’àrea en la seua gestió, i a més s’ha d’ajustar al màxim. En aquest 
sentit, el pressupost de 2014 que hui ens presenta la delegada d’Hisenda, pensem 
que és un pressupost totalment equilibrat pel que fa als seus comptes, perquè així ho 
demostren,  perquè  els  capítols  de  despeses  i  ingressos,  que  puja  a  un  total  de 
21.070.000 euros, això tenint en compte la modificació que acabem d’aprovar fa un 
moment,  i  en  cadascun  dels  seus  conceptes.  A  més  és  superior  al  de  2013  en 
825.000 euros, com ja s’ha dit. I també, com ja s’ha dit, a més de realista és un 
pressupost  necessari,  perquè  la  situació  real  de  l’economia  municipal  així  ho 
demana. I com a novetat important, per primera vegada en aquesta legislatura, ens 
permet  la  possibilitat  de  fer  front  a  unes  necessitats  inajornables,  mitjançant  un 
préstec de 700.000 euros, destinats a cobrir aquestes urgències, gràcies a l’esforç 
d’estalvi  que en tot  aquest  temps  els  regidors  delegats  hem hagut  de fer  durant 
aquestos últims anys en les seues respectives àrees. Això no lleva que paral·lelament 
amb el dit pressupost, aquest regidor que els parla, juntament amb altres regidors, 
continue treballant i buscant la fórmula necessària perquè en un termini, el més curt 
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possible,  les obres d’urbanització d’Aigua Blanca IV finalitzen per a bé de tots, 
sobretot  per  als  propietaris  que  tenen  parcel·les  en  la  dita  urbanització,  i  que 
pateixen les conseqüències negatives sobre el seu patrimoni i economia. Tots sabem 
el temps que fa que estan paralitzades aquestes obres, la qual cosa fa que s’eternitze 
en el temps i a la fi acaben repercutint, com he dit, en els propietaris d’aquest sector. 
Per  tant,  anem per  parts,  i  anem,  en  aquest  sentit,  recordant,  i  segurament  més 
endavant en el plenari es tractarà el tema que acabe de dir, però centrant-nos en el 
pressupost de 2014, efectivament en el capítol I s’ha previst la recaptació a la baixa 
de l’IBI urbà, que recaptarà 251.500 euros menys, ja que es deixa de recaptar el deu 
per cent que el govern de l’estat ens va imposar a través del RDL 20/2012, i que no 
s’aplicarà en entrar en vigor els nous valors cadastrals. En aquest cas la partida serà 
de 8.100.000 euros. L’IBI rústic es preveu una recaptació de 330.000 euros més que 
l’any  anterior,  a  conseqüència  del  canvi  de  normativa  cadastral,  i  que  la  nova 
tributació només afectarà les vivendes fora d’ordenació i no significativament a les 
parcel·les  sense  construcció.  En  l’impost  de  vehicles  de  tracció  mecànica  es 
recaptaran 20.000 euros menys, i en l’impost del valor del terrenys també es preveu 
un augment de 10.000 euros, en aquest cas pujaria a un total de 430.000 euros. El 
capítol II, d’impostos indirectes, pel que fa a l’ICIO experimenta una reducció de 
50.000 euros, per la situació de crisi actual i que les expectatives en el món de la  
construcció sembla que estan totalment paralitzades.  En el capítol III,  les taxes i 
altres  ingressos,  incrementa  la  seua  previsió  en  282.000  euros,  d’un  total  de 
5.564.150 euros.  Pel que fa  referència  al  capítol  IV, el  de la participació  en els 
tributs de l’estat, experimenta una reducció de 297.500 euros respecte al de 2013. 
Pel que fa referència a les despeses, en el capítol I, del personal, té una consignació 
econòmica de 10.532.150 euros; representa el 50.47% del total del pressupost, amb 
un increment del 0.85%. El capítol II, el de la compra de béns corrents i serveis, 
s’incrementa amb 234.700 euros, d’un total de 6.786.350 euros, bàsicament per fer 
front a la revisió de preus sol·licitada per l’empresa encarregada de la recollida de 
fem.  El  capítol  III,  que  fa  referència  a  les  despeses  financeres,  presenta  una 
consignació de 427.900 euros,  una reducció del  20% respecte  a  l’any passat.  El 
capítol IV, on es contemplen subvencions de l’ajuntament, puja a 731.350 euros, 
amb un increment de 73.800 euros, majorment per la necessitat d’incrementar les 
ajudes  o  subvencions  destinades  a  associacions  per  a  fer  front  a  situacions 
d’emergència social;  en aquest cas, s’augmentarien 47.500 euros respecte a l’any 
passat d’un total de 100.000 euros en ajudes per als més necessitats. Del capítol VI, 
presenta una consignació econòmica, com ja s’ha dit, de 700.000 euros per fer front 
al pla d’inversions, que no repetiré el pla d’inversions que va tot destinat a obres 
molt necessàries i per fer front al manteniment d’una série d’infrastructures que en 
aquest moment tenen falta d’això, de fer un manteniment diari perquè no s’acaben 
de deteriorar del tot, i sobretot la part que fa la novetat de l’esmena que acabem 
d’aprovar  en  un  tema  importantíssim  com  és  la  prolongació  de  l’avinguda  del 
Llaurador fins a Piles per fer una reserva de sòl per al futur traçat aeri de l’alta 
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tensió, i sobretot la connexió amb Piles a través d’un vial. També en el capítol IX, el 
que fa  referència  a  la  variació  de passius  financers,  es  consigna amb 1.836.000 
euros, i es produeix una reducció del 8.15% respecte a 2013. Per tant, estem parlant 
d’un pressupost, com ja he dit, totalment equilibrat, que no només compatibilitza i 
reflecteix la situació real que travessem en el nostre ajuntament, i el nostre municipi; 
a més, encara presta especial atenció al drama de les emergències socials, a la part 
social, i a més a la seguretat, a les infraestructures bàsiques posant mitjans, que bona 
falta fa, i per desgràcia, com tots sabem, aquesta situació, lluny de millorar sembla 
que va a pitjor. És un pressupost, per suposat, totalment fiable i en el qual podem 
confiar. Per tant, des del Grup Municipal de Gent d’Oliva vaja per davant que la 
intenció del vot és favorable al pressupost de 2014.”

 Sr. Sanchis Peiró: “En primer lloc, dir que el Grup Municipal Projecte Oliva anem 
a exercir el nostre dret a l’abstenció del pressupost; no perquè no confiem que siga 
un pressupost que no es puga portar a cap, i pensem que s’ha millorat en la gestió 
d’aquest pressupost, cosa que hem d’agrair la tasca que ha fet la regidora d’Hisenda 
i  els  tècnics  municipals;  crec  que estan  fent-se les  coses  bé,  almenys  en  alguns 
temes. Sí que és veritat que vull deixar clar, i que conste en acta que, com sempre 
hem dit, som un grup municipal que col·laborem amb l’equip de govern, perquè que 
l’equip  de  govern  fort  i  qui  pren  les  decisions  és  Bloc-Compromís  i  el  Partit 
Socialista, en aquest govern municipal. És un tema que ha de quedar clar; algunes 
inversions les recolzem, altres segurament ens hauria agradat que les opinions de 
Projecte  Oliva,  a  la  millor  s’hageren  reflectit  d’alguna  altra  forma.  El  nostre 
recolzament  i  el  nostre  suport  en  treball  en  les  nostres  delegacions  el  tenen. 
Considerem que temes com les  inversions,  no tant  de forma puntual  i  per  tapar 
forats  sinó  de  forma  escalonada  i  plurianual,  sobretot  en  totes  les  instal·lacions 
municipal que tenim on hi ha xiquets i persones majors cal mimar, i any a any fer 
inversions mínimes perquè no ens caiga a trossos; per tant en aqueixa part lloem la 
tasca  que  s’està  fent  des  de  la  delegació  d’Hisenda,  però  en  ares  de  la  nostra 
independència que sempre hem manifestat,  un pressupost que el Grup Municipal 
Projecte Oliva no fa, perquè no és el nostre pressupost, té tot el nostre suport de cara 
al futur i a l’any que comença, però el nostre vot serà abstenció.”

 Sr. González Martínez: “Jo no repetiré, ni faré una lectura del pressupost; ja ho 
han fet ací diversos regidors. Nosaltres, el Grup Bloc-Compromís, en la Comissió 
Informativa d’Hisenda ens vam abstindre en la votació del dictamen del pressupost 
per  a  2014,  i  ho  vam fer  perquè  consideràvem que  no se’ns  havia  consultat  el  
suficient a l’hora de la confecció del pressupost, atesa, a més, l’envergadura i el pes 
de gestió de les àrees que gestionem; però sobretot  ens vam abstindre,  perquè a 
pesar d’aparéixer en aqueix pla d’inversions primer que va passar per la comissió, 
unes inversions molt necessàries per a Oliva, que no dubtem que feien molta falta, hi 
havia altres inversions, de vital importància, no per als regidors delegats del Bloc 
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sinó  per  al  futur,  per  al  present  i  el  futur  de  la  nostra  ciutat  que  no  estaven 
contemplades; simplement per una qüestió de responsabilitat, nosaltres no podíem 
donar el vot favorable a aquest pressupost sense algunes inversions que, insistesc, 
consideràvem molt necessàries, o simplement d’obligat compliment. Posteriorment 
s’ha reaccionat, per part de la delegació d’Hisenda, i amb l’esmena que s’acaba de 
presentar  d’augmentar  el  préstec  amb  200.000  euros,  s’introdueixen  algunes, 
òbviament no totes però s’introdueixen algunes d’aqueixes qüestions que com he dit 
adés no podíem deixar passar, com són els 90.000 euros per a la prolongació, per a 
l’inici no la prolongació que valdrà molt més però com a mínim per al cinc per cent 
de l’inici, que permetrà l’inici de l’expedient per a fer possible la prolongació del 
vial  de  l’avinguda  dels  Llauradors,  gràcies  a  la  qual  Iberdrola,  que  en  aquest 
moment ens caça, dient-ho en termes col·loquials, per passar una línia d’alta tensió a 
través de 60 propietats per la travessa, torres incloses, Iberdrola gràcies a aqueix 
inici de l’expedient tindrà una possibilitat de passar la línia d’alta tensió soterrada a 
Piles, a través d’aqueix futur vial, gràcies al qual podrem començar la tramitació. A 
més a més de concloure l’expedient del vial, Terranova I, un sector reparcel·lat des 
de fa molta anys i amb molts problemes per dur a terme aqueixa reparcel·lació, té 
molta probabilitat de desbloquejar-se, i bona falta que fa, i sobretot estem davant 
d’un projecte d’un futur projecte de ciutat, que permetrà la connexió entre la platja 
d’Oliva i la platja de Piles, i totes les platges de la Safor; en aqueix sentit he de dir  
que  en  el  meu  període  d’Alcaldia,  juntament  amb  l’alcalde  de  Piles,  tenim un 
compromís  de  la  diputació  que  en  cas  que  Oliva  arribe  fins  al  barranquet  de 
Palmera, la diputació, igual que ha fet en altres platges, finançaria la construcció del 
pont per connectar aqueixes platges; i estem també davant d’un projecte de ciutat 
que lliurarà a 60 propietaris,  i  al  terme municipal  d’Oliva,  d’aqueixa línia d’alta 
tensió, passarà soterrada per la travessa, i a més podrà connectar les nostres platges; 
tota una necessitat des del punt de vista de la mobilitat i des del punt de vista, fins i 
tot, turístic. També els 41.000 euros per al compliment de la sentència de la Tourist-
info de la platja; no caldrà que diga que les sentències s’han de complir, i per tant 
nosaltres no podíem votar aquest pressupost sense que hi haguera el finançament 
suficient per procedir al compliment d’aqueixa sentència, i 54.000 euros per al tema 
de a climatització de l’aire condicionat del Teatre Olímpia; el Teatre Olímpia fa tres 
setmanes es va trencar la maquinària de climatització de l’aire condicionat; és la 
maquinària  més  vella  de  l’ajuntament,  de  1990,  i  ja  no  es  pot  reparar,  s’ha  de 
procedir a la substitució dels motor de la màquina, i per tant això és una inversió 
important  per  a  un  dels  edificis  probablement  més  utilitzats  d’Oliva.  Finalment 
també, en aqueixos 200.000 euros hi ha una partida destinada, encara que semble 
menudeta, de 15.000 euros, a adquisició d’equips informàtics; la situació actualment 
comença a ser insostenible i molts treballadors estan perdent molts productivitat per 
no tindre uns equips informàtics, diguem-ne com toca. Òbviament, com he dit adés, 
hi havia i hi ha moltes inversions més que també són de primera necessitats, i que 
hauríem volgut que hagueren estat també en aquest pressupost, com ara uns quants 
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plans estratègics i de ciutat, i preceptius per llei, que ens toca tindre, com ara el pla 
d’actuació  municipal  contra  el  risc  d’inundacions,  o  el  pla  d’actuació  municipal 
contra risc d’incendis, o el pla acústic municipal, o el pla d’emergència davant de 
situacions de sequera, un pla global de depuració d’aigües, molt necessari també, 
altres inversions com ara per a actuacions subsidiàries de l’ajuntament, son moltes 
les  que  hem d’executar,  hi  ha  una  partida  per  primera  vegada per  a  actuacions 
subsidiàries, però ja advertim que la partida serà insuficient, altres inversions per a 
Jovades,  per  a  Rabdells,  per  a  san  Fernando,  per  al  Raval,  però  també  som 
conscients que els diners són limitats, els ingressos són els que són, i per tant totes 
no podien estar. També, per acabar, ens agradaria advertir que hi ha altres projectes 
que s’han quedat  fora,  esperem que aqueixos  projectes,  nosaltres  com a mínim, 
presentarem  propostes  concretes,  perquè  es  facen  possible;  entenem  que  són 
projectes que no és precís que vagen per la via del pressupost, o fins i tot que no 
poden anar per la via del pressupost, com són l’acabament del Centro Olivense, que 
requerirà d’un modificat; l’adquisició dels terrenys per a la construcció de la nova 
estació  de  depuració,  recorden  que  en  desembre  vam  demanar  un  avançament 
perquè s’incloguera Oliva en el primer període quinquenal de 2016-2021, perquè la 
situació de les depuradores d’Oliva no es sosté tampoc; la reforma de l’antic Hort de 
Palau; o un molt important per a nosaltres, com és la finalització, o el finançament 
suficient  per  a  la  finalització  i  per  poder  licitar  les  obres  de  finalització  de  la 
urbanització Aigua Blanca IV; en aquest sentit he de dir-los que no hem esperat a 
pròxims plenaris; hui mateix hem registrat una moció que s’ha repartit  a tots els 
grups polítics i que demanarem que s’incloga en l’ordre del dia a posteriori,  una 
moció  en la  qual  va la nostra proposta,  una moció que està  molt  treballada;  les 
mocions també es treballen i el nostre company Vicent Canet s’ha passat hores i 
hores per poder redactar una moció; ací estem per presentar propostes; i he de dir-
los també, i així els ho hem transmés a l’alcalde, proposem l’inici de l’expedient 
perquè hi haja una modificació de crèdits de 600.000 euros per tal de sumar-se a la 
resta de diners que ja hi ha consignats, i la part de les quotes dels propietaris que 
estan ahí, per poder licitar i finalitzar les obres d’Aigua Blanca IV. També, com 
vosté  sap,  Sr.  alcalde,  li  ho  vaig  dir,  esperem que la  votació,  esperem que hui 
s’inicie  l’expedient,  i  que  la  votació  definitiva  d’aqueixa  modificació  de  crèdits 
vinga abans del plenari de resolució de les al·legacions; perquè en cas que no vinga 
abans del plenari de resolució de les al·legacions, si hi ha cap al·legació en relació al 
finançament d’Aigua Blanca IV, nosaltres la votarem a favor.”

 Sra. Manea: “El pressupost de 2014 no és una previsió de despeses per a enguany 
sinó que  és  un  pressupost  prorrogat,  que  ara  mirarem com votem;  pràcticament 
reflecteix les despeses que s’han fet durant més de sis mesos; o siga que vull dir que 
hi ha moltes partides que ja s’han fet les despeses; no és una previsió de despesa que 
està  fent-se.  Tirem  a  faltar  algunes  partides  per  acabar  obres  començades, 
urbanitzacions per acabar, conservació del casc antic, manteniment de platges i de 

Pàgina: 30



banderes, perquè Oliva és una ciutat turística i el que necessita i el millor reclam que 
tenim són les banderes que tenim, encara que existeixen subvencions per a aquestes 
coses. Volia demanar-li a la Sra. Morell que m’esclarira el punt del compliment de 
sentència oficina de Turisme, 40.000 euros, de què consta aqueixa inversió.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Vull  recordar  una  cosa,  és  cert  que  estem  a  meitat  de 
l’exercici i que moltes de les despeses ja s’han fet; però jo sí que he dit en la meua 
intervenció inicial, és que d’un any a un altres, via pressupost, hi ha 120.000 euros 
més; amb 120.000 euros més no apanyarem el món; el que anem a fer és, no ha anat 
cap partida a la baixa, només la recollida de fem, totes les partides s’han mantingut i 
aquelles  que  s’ha  considerat  necessari  per  garantir  subministraments,  sobretot 
Benestar Social, per les ajudes d’emergència, se n’ha anat a l’alça; però ja dic que 
són  ajustos  pràcticament,  perquè  l’increment  de  via  pressupost  no  és  molt 
significatiu; és molt significatiu la partida de les inversions, que parlem de 700.000 
euros; per tant, no hi ha cap problema que en aquest moment hem treballat amb 
pressupost prorrogat, i l’increment de les partides serà per poder acabar l’exercici, 
poder acabar l’any; però no hi ha cap problema. Del tema del manteniment de les 
platges o d’algunes coses que són necessàries, vull recordar que ja existeixen les 
aplicacions pressupostàries, les partides pressupostades; hi ha moltes coses que no 
cal que vinguen a través de préstec, es poden finançar les inversions de les seues 
pròpies partides, no hi ha cap problema. L’única cosa que es farà en el poble no és 
això;  es  faran  més  coses,  però  eixirà  de  les  diverses  partides  que  cada  regidor 
gestiona.  Per  exemple,  l’oficina  de  Turisme  és  d’obligat  compliment,  és  una 
sentència;  si  no  haguera  anat  a  càrrec  de  préstec  l’hauria  d’haver  absorbida  el 
pressupost, però això és més lògic impossible; això és d’obligat compliment. Per 
contestar el  contingut  de què es farà en l’oficina de Turisme,  jo no tinc aquesta 
informació en aquest moment; supose que s’estarà redactant un informe tècnic per 
vore quina és la solució. JO he fet una previsió en funció de les dades que m’han 
donat, però en aquest moment no existeix l’informe; supose que en el moment que 
hi haja alguna cosa per escrit, i els tècnics municipals valoren , i tinguem un informe 
com  toca,  se’ns  passarà  a  tots  els  grups  polítics  perquè  valorem  les  possibles 
solucions; però com el pressupost s’aprova ara i no està l’informe, haurem de fer 
una  previsió,  una  estimació  del  cost  de  les  possibles  mesures  per  complir  la 
sentència de la Tourist-info.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “És  evident  que  el  pressupost  municipal  de  2014,  o 
qualsevol altre pressupost municipal, imagine que cada grup polític el faria d’una 
forma; és evident que allò pressupost per a 2014 i amb el pla d’inversions, amb això 
no solventarem tots els problemes que té el municipi; tant de bo fóra així. És evident 
que no. Però el que està clar és que sí, que amb el pla d’inversions, que enguany 
tenim la possibilitat a través d’aquest préstec que farem, poder solucionar una série 
de carències, o de mancances, que fins ara teníem, i que efectivament això afectava 
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soberanament a temes de neteja, manteniment de camins, com ja s’ha dit, la neteja 
del  casc antic,  de  les  platges,  diferents  urbanitzacions  i  altres;  i  sobretot  el  que 
aposta per les infraestructures de futur, com ja s’ha fet esment i hem parlat, de la 
prolongació de l’avinguda dels Llauradors fins a Piles, i  les conseqüències de la 
mateixa prolongació i la seua finalitat, que això, de totes, totes, beneficiarà de cara 
al  futur  el  nostre  municipi.  Per  tant  parlem d’unes  inversions  que són totalment 
coherents, necessàries, objectives, i a més demanades en el temps, no només pels 
qui ací estem representant el municipi sinó també pels nostres veïns que fins ara 
s’han queixat, precisament, per la falta de poder donar un servei, el millor possible, 
a conseqüència de la falta d’inversió que fins ara teníem; per no poder, pel tema del 
pla  d’ajust  i  el  pla  d’estabilitat  pressupostària,  que  no  podíem fer  préstecs.  La 
situació econòmica, com he dit, ha millorat a conseqüència d’anar ajustant-nos tots 
els  cinturó a  través  de les  delegacions,  també de l’esforç que ha fet  la  regidora 
d’Hisenda en la redacció, i dels tècnics municipals, faltaria més; però efectivament, 
tot  això  és  conseqüència  d’una  situació  econòmica  a  nivell  municipal,  de 
l’ajuntament,  millor,  amb  més  bones  condicions  per  afrontar  aquesta  tessitura 
econòmica.  Per tant,  no estem segurament  davant  del millor  pressupost possible, 
però sí davant d’un pressupost que vindrà a suplementar i donar un valor afegit a la 
gestió de tots els regidors, i sobretot millorar en el servei als nostres veïns, i millorar 
les infraestructures que hui ja disposem, i que com he dit, a conseqüència d’aqueixes 
inversions es milloraran notablement. Per tant, no m’estendré més, com he dit és un 
pressupost realista que es fa càrrec de la situació econòmica actual, i per tant és 
possibilista al mateix temps; i estem segurs que cadascú faria el seu pressupost, però 
en aquest  cas,  en aquest  moment,  independentment  dels  pressupostos  futurs  que 
vindran, aquest és un pressupost necessari i per això des del Grup Gent d’Oliva ens 
hem dignat a recolzar aquest pressupost.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Pensava  que  faria  la  segona  roda  completa.  La  nostre 
representant en la Comissió d’Hisenda ha justificat, ha parlat del pressupost; no hem 
donat la nostra mostra del vot que farem. Clar i ras els hem de dir que el Partit  
Popular  votarà  no.  La  justificació  és  molt  clara;  no  aprovem aquest  pressupost 
perquè el Grup Popular mai ha pogut participar d’ell; ni portant una Regidoria, ni 
acceptant  vostés  cap  proposta  d’aquest  grup.  I  més  endavant,  en  aquest  mateix 
plenari, ho tornarem a comprovar. Aquest és un pressupost pràcticament finiquitat; 
un pressupost on vostés han gastat sense tindre els diners; on han gastat i no han 
pagat;  estem  endeutats  fins  els  ulls,  i  vostés  es  queixaven,  quan  liquidaven  en 
positiu, fent aqueixos números tan sofrits que fan en un paper, que l’estat ens feia 
amortitzar préstec; doncs clar que sí; devem, en préstecs, 13 milions d’euros; un poc 
més de 13 milions d’euros. Això suposa pagar 60 milions de pessetes anuals, només 
amb interessos. I encara ací, en aquest pressupost, van a fer vostés un altre préstec, 
per pagar cosetes que es deuen, com unes que ja s’han fet i que no s’han pagat, i les  
altres  que  encara  volen  fer-les.  Ens  sembla  perfecte,  s’ha  d’invertir;  però  s’ha 
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d’invertir amb el cap. Davant d’això que no compartim, el que les nostres propostes 
mai han sigut considerades quan hem dit en què podíem invertir, o fer una despesa, 
que  no  portem  cap  Regidoria  per  ocasionar  despeses,  i  que  hauríem  pogut 
consensuar, el nostre vot des de la responsabilitat, coherència amb el treball que fe, 
és no. Votar altra cosa seria covard, irresponsable, i contradictori amb el que ha anat 
passant  al  llarg  d’aquest  temps.  És  curiós  també  escoltar  com  es  diu  que  les 
butxaques dels nostres ciutadans no estan ressentides, amb al ponència de valors, 
amb la pujada de la contribució; vostés callen que serà una pujada paulatina al llarg 
de vuit anys. I com he dit abans, per un costat amortitzen préstecs i per l’altra en 
demanen un altre  i  ocasionen més despesa.  Per finalitzar  dir  que hem vist  bona 
mostra dels diners que es gasten per males gestions, com els 41.000 euros tombant 
la Tourist-info; s’hauria de depurar responsabilitats. I també amb pena veiem el que 
uns demanen, i que quan haurien pogut fer-ho perquè portaven l’Alcaldia, giraven la 
cara; és del tot curiós.”

 Sra. Morell Gómez: “Només contestar alguna cosa que s’ha dit, que no ho he entés, 
perquè  no  sé  a  què  ve  això;  diners  que  s’han  gastat,  i  no  s’han  pagat.  Si  ens 
haguérem gastat tindríem ja vehicles de la policia, el projecte de a línia que uneix 
Piles amb Terranova fet; és a dir totes les inversions les tindríem fetes. No tenim 
res; absolutament res. No tenim senyals, no tenim res. Aleshores, no ens hem gastat 
els diners que no tenim; perquè si no tot estaria fet, i no és així. Respecte al gran 
endeutament  que  té  l’Ajuntament  d’Oliva,  l’Ajuntament  d’Oliva  és  en  aquest 
moment  un  dels  ajuntaments  més  exemplars  econòmicament;  tenim  un  nivell 
d’endeutament d’un 55%. Un 55% d’un ajuntament és pràcticament no res; la llei 
permet, si no m’equivoque, al voltant del 120%, i estem en un 55%; per tant, jo crec 
que l’economia de l’ajuntament no és per llançar coets, els moments són difícils, 
liquiditat no anem sols perquè la conselleria ens deu 1,6 milions d’euros, i això sí 
que impossibilita  o dificulta  que puguem pagar a temps i  hora,  perquè ens falta 
liquiditat; però jo crec que l’Ajuntament d’Oliva està al dia pràcticament amb els 
seus proveïdors; morositat, després es dóna compte, pel que estem prou al dia en el 
tema de pagaments; i jo crec que no estarem nadant en l’abundància, no serem un 
ajuntament  que  acabarà,  que  tinga  dèficit  zero,  però  és  com  una  família  que 
treballen  tots  i  paguen  una  hipoteca,  mentre  pugues  pagar  la  hipoteca  no  tens 
problemes, el problema és quan no la pots pagar. Per tant, tenim un deute controlat, 
és un 55%; per a un ajuntament, i en època de crisi, és baixet; hem estat baixant tots 
els anys,  fa uns anys teníem un 66% i hem baixat al 55%, en època de crisi,  en 
època de dificultat; l’ajuntament ha complit, i no ha sigut a base de pujar impostos. 
Quan s’ha dit el tema de la pujada paulatina dels valors cadastrals, sí, els valors 
cadastrals pujaran de forma paulatina; l’ajuntament ja ho ha dit, ja ho ha manifestat,  
i així ho ha contemplat en el seu pla d’ajust, anirà baixant els tipus impositius tots 
els anys per compensar al màxim els valors cadastrals de la nova ponència; ja ho 
hem  manifestat.  2014  està  complit,  i  en  breu,  en  passar  l’estiu,  presentaré  la 
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modificació  de l’ordenança  de l’IBI urbana,  on baixarà el  tipus  impositiu,  si  no 
m’equivoque  i  no  recorde  malament,  del  0.91  al  0.85  crec.  Per  tant,  anirem 
compensant l’IBI. Per finalitzar, i ja em centre en el pressupost, que crec que és el  
document més important que portem ací, i després vorem com es queda en l’anada 
el pressupost municipal. Torne a dir és un pressupost prudent, és un pressupost real, 
és el tercer pressupost que fem, i ens avalen dos liquidacions positives; hem intentat 
cobrir  les  necessitats  bàsiques,  les  ajudes  d’emergència  de  Benestar  Social; 
mantindre allò bàsic; necessitat n’hi ha moltíssimes; el poble és molt  gran, hi ha 
molt,  però  hem  prioritzat  a  garantir  allò  bàsic;  no  hi  ha  capricis,  no  hi  ha 
absolutament res que no siga garantir la feina, ferramentes per treballar, i tindre uns 
serveis bàsics coberts.”

Sotmesa a votació l’esmena transcrita anteriorment, s’aprova per majoria, amb 14 vots 
favorables (6 del Grup Socialista, 5 Grup Bloc-Compromís i 2 del Grup Projecte Oliva i 
1 del Grup Gent d’oliva) i 7 abstencions (Grup PP). 

Sotmès a votació el  Dictamen amb la incorporació de l’esmena aprovada,  el  Ple de 
l’Ajuntament per 12 vots favorables (6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís 
i 1 de Gent d’Oliva), 7 vots en contra (del Grup Partit Popular) i 2 abstencions (Grup 
Projecte Oliva), ACORDA:

Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l’exercici de 2014, i que té el següent 
resum:
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CAPITOL Denominació 2.014
1  Impostos directes 11.111.500,00
2 Impostos indirectes 250.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.314.350,00
4 Transferències corrents 5.564.150,00
5  Ingressos patrimonials 130.000,00
6 Enajenacio inversions reials 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9  Pasius  financers 700.000,00

TOTAL INGRESSOS 21.070.000,00

CAPITOL Denominació 2.014
1 Personal  10.532.150,00
2 Despesa Corrent 6.786.350,00
3 Interessos 427.900,00
4 Subv.corrents 781.350,00
5  Fondo de Contingencia 0,00
6 Inversions reials 700.000,00
7 Transferències capital 5.250,00
8 Actius financers 0,00
9  Pasius financers 1.837.000,00

TOTAL DESPESES 21.070.000,00

TOTAL INGRESSOS-DESPESES 0,00

Segon.-  Aprovar  les Bases  d’Execució  del  Pressupost  Municipal  per  a  l’exercici  de 
2014 que consten a l’expedient amb la següent modificació:

BASE 25.- ...... 
“II. La concessió, per part de l’Ajuntament d’Oliva de premis, l’acordarà, si és superior 
a 60.000 €, el Ple de l’Ajuntament i si és de quantia inferior a 60.000 €, l’acordarà la 
Junta  de  Govern  Local,  previ  dictamen  de  la  comissió  informativa  corresponent,  i 
s’hauran d’aportar les bases que han fonamentat l’elecció del guanyador, la composició 
del  jurat  i  la  retenció  de  crèdit  corresponent.  La  justificació  d’aquestos  premis  es 
realitzarà, llevat que s’acorde alguna cosa distinta, mitjançant l’acta corresponent en la 
qual es fonamente l’elecció del/s guanyador/s, i també el nom/s complet/s i NIF/CIF de 
la/s persona/s guanyadores del premi.” 

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril,  s’aprova com a límit  de la despesa no financera d’acord amb el objectiu 
d’estabilitat és el següent:

Coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 21.362.048,64
Coherent amb l’objectiu de la regla de la despesa 19.027.466,02
LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCIERA 19.027.466,02
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Quart.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze 
dies,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  els  llocs  de  costum,  durant  el  qual 
s’admetran  reclamacions  i  suggeriments.  En  el  supòsit  de  no  presentar-se’n  cap,  el 
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.

DESÉ.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ:  PLANTILLA  DE  PERSONAL 
EXERCICI 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 21 de juliol 
del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu:

“4) Dictamen plantilles de personal exercici 2014.

Seguidament es dóna compte del projecte de les plantilles orgàniques del personal, funcionari, 
laboral i eventual per a l’any 2014, que prèviament s’ha repartit als membres de la Comissió.

En virtut de l’art. 69 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: la 
planificació  dels  recursos  humans  en  les  Administracions  Públiques  tindrà  com a  objectiu  
contribuir  a  la  consecució  de  l’eficàcia  en  la  prestació  dels  serveis  i  de  l’eficiència  en  la 
utilització dels recursos econòmics disponibles per mitjà  de la dimensió adequada dels seus 
efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

D’acord  amb  aquest  precepte  es  proposen  les  següents  modificacions  en  les  plantilles 
orgàniques del personal de l’Ajuntament d’Oliva:

1) Amortitzar:
a) 1 plaça de Conductor, com a personal funcionari.
b) 1 plaça de Conserge/subaltern, com a personal funcionari.
Totes aquestes places es troben vacants.

2) A extingir, 1 plaça d’Administratiu, amb efectes de 05/09/2014 per jubilació.
3) Modificacions: 
a) Personal funcionari

- La plaça de monitor de minories ètniques es modifica la seua denominació passant a ser 
Educador de Carrer.

- La plaça de topògrafa, amb a nivell de complement de destinació 22 passa a nivell de  
complement de destinació 26.

- La plaça d’arquitecte tècnic amb nivell complement de destinació 22 passa al nivell de  
complement de destinació 26.

b) Personal laboral
- La plaça de professor de dibuix,  s’inclou en observacions el  caràcter  fix discontinu 

durant 10 mesos a l’any.
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- La plaça de monitor d’anglès, s’inclou en observacions Fix discontinu 10 mesos i temps 
parcial 10 hores setmana.

- Les  2  places  de  auxiliars  de  turisme,  es  modifica  l’observació  en  el  sentit  de  fix-  
discontinu 9 mesos a l’any.

MODIFICACIONS   Passa a 
Denominació  plaça  de  Monitor 
minories ètniques 1 C1 EDUCADOR DE CARRER
Aux. turisme 2 C2 Fix discontinu 9 mesos/any
Professor de Dibuix A1 Fix discontinu 10 mesos/any

Monitor d’angles 1 C2
Fix discontinu 10 mesos temps parcial 10 hores 
setmana

Topògrafa 1 A2 Nivell c.d. 26
Arquitecte tècnic 1 A2 Nivell c.d. 26

Pel Sr David Gonzalez, motiva les modificacions en les necessitats dels diferents serveis i en la 
potestat autoorganitzaria de l’Ajuntament, s’exposa que la plaça de conductor actualment es 
troba vacant i es te previst l’externalització del servei de la grua municipal, per tant es tracta  
d’aconseguir  amb  aquesta  mesura  el  dimensionament  adequat  del  conductors  al  servei  de 
l’Ajuntament. En relació a la plaça de Conserge/subaltern, es tracta d’una plaça ocupada per un  
empleat públic que va causar baixa en l’ajuntament amb data 28/12/2011 data des de la qual no 
consta que persona alguna haja desenvolupat les tasques pròpies del lloc.

Per tant i en relació a les amortitzacions venen motivades per no estar ocupades realment per  
cap persona, i per tant es considera que concorre causa justificativa per a la seua amortització, i  
en relació a la plaça que es declara a  extingir  ve  motivada  per  quant  amb la data prevista  
d’extinció es jubila un administratiu. Respecte a la resta de modificacions es tracta d’adequar a  
la realitat administrativa actual les característiques pròpies de les diferents places.

Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització 
als  canvis  produïts  de  manera  que  la  mateixa  reproduïsca  una  imatge  fidel  de  la  realitat 
econòmica i organitzativa subjacent.

Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia, per aplicació 
del que disposen els articles 34 i 37.-c) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei  
7/2007, de 12 d’abril -EBEP-, no havent-se aconseguit acord amb les organitzacions sindicals.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables del Srs. Salvador Fuster Mestre 6/2, David González 5/21, i 
les abstencions dels Srs/es.: Maria Consuelo Escriva 7/21, Blai Peiró Sanchis 2/21 i José Salazar  
1/21, proposen:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per l’any 
2014 consistent en les modificacions que tot seguit es transcriuen:
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MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2014.
PLAÇES  DECLARADES  A 
EXTINGUIR NUM. GRUP OBSERVACIONS
ADMINISTRATIU 1 C1 A extingir en data 05/09/2014, per jubilació
TOTAL 1   

AMORTITZACIO PLACES    
CONDUCTOR 1 C2 VACANT
CONSERGE/SUBAL 1 AP ADSCRIP. TEMPORAL 
TOTAL 2

MODIFICACIONS   Passa a 
Denominació  plaça  de  Monitor 
minories ètniques 1 C1 EDUCADOR DE CARRER
Aux. turisme 2 C2 Fix discontinu 9 mesos/any
Professor de Dibuix 1 A1 Fix discontinu 10 mesos/any

Monitor d’angles 1 C2
Fix discontinu 10 mesos temps parcial 10 hores 
setmana

Topògrafa 1 A2 Nivell c.d. 26
Arquitecte tècnic 1 A2 Nivell c.d. 26

SEGON.- Aprovar inicialment i definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions, la  
plantilla orgànica de personal al servei de l’Ajuntament d’Oliva de l’any 2014, i que es presenta 
i que es la que tot seguit s’indica:

PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIO ESCALA grup

subgrup 
integració PLACES C.D. OBSERVACIONS

  
ART  25 
L30/1984  DT 3a. EBEP    

SECRETARI H.E. A A1 1 30  
INTERVENTOR H.E. A A1 1 30  
TRESORER H.E. A A1 1 30  
T.A.G. A.G. A A1 1 28  
TECNIC PERSONAL A.E. B A2 1 26  
T.A.G. A.G. A A1 2 26 1 PROMOCIO INTERNA
ARQUEOLEG A.E. A A1 1 26  
TEC. MITJA d’intervenció A.G. B A2 1 24 MOT
PSICOPEDAGOGS A.E. A A1 4 24  
TEC. SERV.SOCIALS A.E. A A1 1 24  
TEC.EDUCACIO A.E. A A1 1 26  
ARQUITECTE A.E. A A1 1 28  
ARXIVER BIB. A.E. A A1 1 26  
TEC.MITJA cont.- adm. A.G. B A2 1 26 A EXTINGUIR
TEC.MITJA ag. tributaria A.G. B A2 1 24 PROMOCIO INTERNA
TECNIC COMERÇ A.G. B A2 1 24  
TEC.MITJA PREV.RISCS A.E. B A2 1 22  
TEC. TURISME A.E. B A2 1 24  
ARQ. TECNIC A.E. B A2 3 26  
ENGINYER T. AGRICOL. A.E. B A2 1 26  
ENGINYER T. INDUST A.E. B A2 2 26  
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TEC.MITJA EDAR A.E. B A2 1 26  
TOPOGRAF A.E. B A2 1 26  
TECNIC CULTURAL A.E. B A2 1 24  
MESTRE EPA A.E. B A2 3 22  
TEC.MITJA BIBLIOTECA A.E. B A2 1 22  
TREB. SOCIAL A.E. B A2 1 26  
TREB. SOCIAL A.E. B A2 2 22  
TECNIC LINGUISTE A.E. B A2 1 24  
TEC. AEDL A.E. B A2 1 26  
AEDL A.E. B A2 1 22  
GERENT ESPORTIU A.E. A A1 1 26 PROMOCIO INTERNA
GERENT ESPORTIU A.E. B A2 1 26 A EXTINGUIR
TECNIC INFORMATIC A.E. C C1 2 22 PROMOCIO INTERNA
TEC EDUC INF. A.E. B A2 1 22 PROMOCIO INTERNA

ADMINISTRATIUS A.G. C C1 10 22
 1  a  extingir  efectes 
5/9/2014

ADMINISTRATIUS A.G. C C1 3 21  
PROM.ACTV.JOV. A.E. C C1 1 22  
INSPEC.TRIBUTARI ACT. A.E. C C1 1 20  
BIBLIOTECARI A.E. C C1 3 20
INFORM.TURISTIC A.E. C C1 1 21  
EDUCADORA A.E. C C1 8 20 1 A EXTINGUIR 
EDUCADORA COOR. A.E. C C1 1 22  
EDUCADOR CARRER A.E. C C1 2 20  
INFORMADOR A.E. C C1 1 20  
AJUDANT TECNIC A.E. C C1 1 20  
ENCARREGATS MERCATS A.E. C C1 1 20  
MONITORS ESPORTIUS A.E. C C1 5 20  
DELINEANT A.E. C C1 1 20  
INSPECTOR OBRES A.E. C C1 1 20  
COORD.STMAS.INFOR. A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR
AUX. ADMINISTRAT. A.G. D C2 19 18
AUX. ADMINISTRAT. A.G. D C2 2 16
AUX. BIBLIOTECA A.E. D C2 1 18  
AUX. CAIXER A.E. D C2 1 18  
AUX. CULTURA A.E. D C2 1 18  
SANITARI AIGÜES A.E. D C2 1 16  
INTENDENT A.E. B A2 1 26  
INSPECTOR A.E. B A2 1 24  
OFICIAL A.E. C C1 7 20  
AGENTS A.E. C C1 55 20  
AGENTS D’ESTIU A.E. C C1 2 20 4 mesos/any 
CONDUCTOR A.E. D C2 8 16  
CONDUCTOR/PALISTA A.E. D C2 2 18  
CONDUCTOR/AGRANAD A.E. D C2 2 16
ENC. BRIG. RURAL A.E. D C2 1 18  

PEO A.E. E
Agrupació 
professional 27 14

CONSERGE/SUBALT. A.G. E
Agrupació 
professional 11 14  

ENCARREGAT EDAR A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA
OFICIAL 1ª A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR 
ENCARREGAT ELECT. A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA
ELECTRICISTA A.E. D C2 1 18  
ELECTRICISTA C A.E. D C2 1 16  
ELECTRICISTA A.E. D C2 1 16
ELECTRICISTA INST. A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR

NETEJADORA A.E. E
Agrupació 
professional 19 14

ENCARREGAT NV A.E. D C2 1 18  
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CUINERA A.E. D C2 1 16  
ENCARREGAT JARD. A.E. D C2 1 18  
JARDINER A.E. D C2 1 16  
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 4 16  

TELEFONISTA A.E. E
Agrupació 
professional 1 14  

ENCARREGAT GRAL. A.E. C C1 1 22
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16  
ENCARREGAT MAGT. A.E. D C2 1 18  
OBRER DE VILA A.E. D C2 4 16  
OFICIAL PINTOR A.E. D C2 2 16  
OFICIAL CANERA A.E. D C2 1 16  
OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 18  
OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 16  
AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 1 15  
AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 4 15  T.P. 0,5714 
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16  

TOTAL 282

PERSONAL 
EVENTUAL PLACES
SECRETARIS DE GRUP E D C2 3

TOTAL 3

PERSONAL 
LABORAL
DENOMINACIO ESCALA grup

subgrup 
integració PLACES DEDIC. OBSERV,

  
ART  25 
L30/1984  DT 3a. EBEP   

CONSERGE/SUBALT A.E. E
Agrupació 
professional 1

TP 
0,858  

NETEJ/AJUND.CUINA A.E. E
Agrupació 
professional 1  FIX/DISC 10 MESOS

PROF. DIBUIX A.E. A A1 1  FIX/DISC 10 MESOS

MONITOR ANGLES A.E. C C1 1
TP 
0,2857

FIX/DISC  10  MESOS  I 
TEMPS  PARCIAL  10 
hores/setmana

AUX.TURISME A.E. D C2 2  FIX/DISC 9 MESOS
T.P. = TEMPS PARCIAL TOTAL 6

RESUM I COMPARACIO RESPECTE PLANTILLA 2013

CLASSE DE PERSONAL 2013 AMORTITZACIO PLANTILLA 2014
Funcionaris 284 2 282
Laboral 6 6
Eventual 3  3
TOTALS 293  291

TERCER.- Publicar  l’acord  en  el  BOP,  per  un  termini  de  15  dies  hàbils,  a  fi  de  que  els 
interessats puguen examinar-ho i presentar les reclamacions que consideren oportunes, davant 
de l’Ajuntament Ple.
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L’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmentat  termini  no  es  presenten 
reclamacions,  a  l’efecte  del  qual  l’Alcaldia  elevarà  l’acord  a  definitiu  i  ordenarà  la  seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En el cas que es presenten reclamacions s’elevarà, en el termini d’un mes, a l’Ajuntament Ple,  
proposta  d’estimació  o desestimació  de les  mateixes  i  d’aprovació definitiva  de la  plantilla  
orgànica.

QUART.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord 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”.

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

 Sr. González Martínez: “Ja que en aquest punt, el de la plantilla de personal, i el 
següent,  la  relació  de  llocs  de  treball,  estan  estretament  relacionats,  faré  una 
intervenció conjunta, una explicació conjunta, que valdrà per a aquest puny i per al 
següent. Com ja ha llegit en el dictamen la secretària, les propostes de plantilla i la 
RLT consten de diversos canvis, com són en primer lloc l’amortització d’una plaça 
de  conductor;  es  tracta  d’una  plaça  que  està  vacant  en  l’actualitat,  amb  una 
substitució temporal per un altre dels conductors de la brigada d’Obres i Serveis, el 
lloc de treball  està dedicat  al  servei de Grua Municipal,  juntament  amb un altre 
conductor, que els dos s’encarreguen parcialment del servei de grua, ja que una part 
del  servi  està  cobert  també  per  una  empresa  externa;  es  considera  que  la  plaça 
vacant  no  serà  necessària  perquè  està  previst  que  l’ajuntament  externalitze 
íntegrament  el  servei  de  grua  pròximament,  de  forma  integral,  per  tant  un  dels 
conductors que hui en dia està adscrit al servei de grua passaria a reforçar la brigada 
municipal. En segon lloc, es proposa també l’amortització d’una plaça de conserge 
subaltern; es tracta d’una plaça adscrita al departament de Comerç, també es troba 
vacant per haver obtingut, el treballador que l’ocupava, La incapacitat definitiva des 
de  fa  més  de  dos  anys;  la  plaça  es  va  adscriure  temporalment  a  una  altra 
treballadora, de la mateixa categoria professional, a través d’un decret d’encomanda 
temporal de funcions, en maig de 2013, però mai ha estat coberta des d’aleshores; 
per tant, l’ajuntament, dins de la seua potestat d’autoorganització, no la considera 
necessària.  En  tercer  lloc  també  es  proposa  declarar  a  extingir  una  plaça 
d’administratiu,  amb efectes de 5 de desembre de 2014, per jubilació.  També es 
proposa el canvi de denominació del lloc de monitor de minories ètniques, pel nom 
d’educador de carrer, sense variar la categoria professional; es tracta d’una petició 
del treballador en concret; l’11 de juny de 2013, per registre d’eixida 4.677, es va 
sol·licitar  informe a la conselleria per si podria tindre alguna consideració aquest 
canvi de denominació, per a l’ajuntament, pel que fa a la subvenció de rep, i el 23 de 
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juliol del mateix any, la resposta per escrit va ser que el dit canvi no afectava a la 
quantitat  subvencionada.  En cinquè  lloc  es  proposa  també  la  reconversió  de  les 
places de tècnics mitjans de topografia i d’arquitecte tècnic, en dos llocs de cap de 
departament, el de Topografia i el de Conservació de l’Edificació i del Paisatge. La 
proposta disposa de l’informe de valoració de l’arquitecte municipal, que posa de 
relleu la necessitat dels dits serveis, i d’aqueixa forma quedaran els dos llocs de 
tècnics equiparats  a la resta de caps de departament de l’àrea d’Urbanisme; això 
suposarà que quedaran en un rang 9, i un complement de destinació 26. En sisè lloc 
es  proposa  també  especificar,  en  les  observacions,  la  temporalitat  dels  llocs  de 
treball  de  monitor  d’anglés  i  professor  de  dibuix;  es  tracta  d’una demanda  dels 
sindicats, per regularitzar una situació que es dóna, de forma que quede especificat 
que el professor de dibuix té caràcter de fix discontinu, durant deu mesos a l’any, i  
el lloc de monitor d’anglés, també té aqueix caràcter de fix discontinu, al llarg de 
deu mesos a l’any, però amb un temps parcial de deu hores a la setmana. En seté  
lloc, també es proposa augmentar de sis a nou mesos la temporalitat dels dos llocs 
d’auxiliar de turisme; es tracta d’una reivindicació que també ve de la part sindical, 
encara  que  la  mesura  s’adopta  per  necessitats  del  servei.  Tots  aquestos  són els 
canvis que ha llegit la secretària i que afecten estrictament a la plantilla, els quals 
també afecten a la Relació de Llocs de Treball.  A més d’aquestos canvis, també 
consten, en el punt que vindrà després, els següents; la distribució del complement 
de disponibilitat 2, al 50% entre el capatàs i l’oficial del cementeri; en l’actualitat 
només està assignada al capatàs, però els dos treballen en el sistema de set per set, és 
a dir una setmana sencera de treball, una setmana sencera de descans, de forma que 
la disponibilitat realment és efectiva per a l’operari que li toca treballar en aqueixa 
setmana.  També es proposa la distribució  del complement  de disponibilitat  2,  al 
50% entre els dos llocs d’enginyers industrials; en l’actualitat només està assignada 
a un dels dos, adscrit al departament d’Obres i Projectes, i es considera convenient 
que l’enginyer adscrit al departament de Serveis Públics també estiga disponible. 
Ara, en cas que s’aprove, cadascun d’ells tindrà una disponibilitat d’un màxim de 72 
hores anuals. I finalment, també es proposa la reconversió de dos llocs de treball 
d’agents de la Policia Local a agent de Policia en segona activitat, ja que enguany 
compleixen 55 anys d’edat i per tant tenen dret a sol·licitar-ho i a incorporar-se per a 
realitzar les funcions de segona activitat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Esta intervenció meua serà un poc llarga, però abastarà el 
punt aquest i el següent, la modificació de llocs de treball i el de la plantilla. El  
Partit Popular votarem en contra del dictamen de la plantilla de personal; miren, 
davant del que ens trobem quan assistim a la mesa general conjunta de negociació, 
no tenim més que votar en contra. La proposta no ix de la mesa, la proposta ja ve a 
la mesa per qui no és graciós, però cau en gràcia. Aqueixa la primera. La segona, 
sol·licitem informes per registre d’entrada sobre algunes de les propostes; això ho 
fem el dia 8 de juliol; de la mesa que es va realitzar el dia 7, i vosté, Sr. González,  
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com a tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans, ens contesta el dia 10 de juliol, 
i vull citar textualment el seu escrit, i les seues paraules “Li informe que el seu grup 
polític tindrà accés en temps i forma a l’expedient corresponent a l’aprovació de la 
plantilla i la relació de llocs de treball 2014, en el moment que siga convocada la 
Comissió  Informativa  de  Governació,  en  l’ordre  del  dia  de  la  qual  constarà 
l’assumpte  a  dictaminar.”  Aqueixes  són  les  seues  paraules.  La  Comissió  de 
Governació es va realitzar el dia 21 de juliol, i en la documentació no va aparèixer, i 
hui, 31 de juliol, no hem tingut accés, ni en tenim coneixement, Sr. González, que 
existesca;  l’hem demanat  i  ens  han  dit  que  no  existeix.  En  la  comissió  li  vam 
plantejar coses serioses, importants, i que volíem que es rectificaren perquè són del 
tot  il·legals,  com és  el  cas  que  vosté  elimine  una  plaça  de  conserge  subaltern, 
al·legant que la plaça es troba vacant; totalment fals, ja que la persona es troba en la 
condició d’alliberada sindical; i ja que les respostes en la comissió van ser dubtoses, 
el Partit Popular tornem a formular-les en aquest plenari. I esta li la formule, però li 
la conteste. Quantes places li correspon tindre a aquest ajuntament per a personal 
amb minusvalidesa? Doncs li ho dic, li’n toquen sis; i vosté, de dos, en lleva una. I 
preguntaria, és legal amortitzar una plaça adscrita? Adscrita temporalment, sí, però 
com  totes  en  aquest  ajuntament,  no?  Li  pregunte.  S’ha  notificat  a  la  persona 
interessada perquè haja pogut al·legar el que creguera convenient? No; no, vosté no 
ha donat aqueixa opció. L’advocat d’aquest judici, que no tinga el menor dubte, va a 
produir-se,  i  no  és  una  amenaça  com vosté  s’ho  va  prendre  en  la  comissió,  li 
pregunte,  qui  el  pagarà,  vosté  o  els  ciutadans?  Perquè  ja  estem  veient  que  les 
partides  en  els  pressupostos  per  pagar  il·legalitats  i  males  gestions  són  grans  i 
importants. Sincerament, com ja li vaig transmetre en la comissió, està produint-se 
una  il·legalitat;  hauria  d’estudiar-se  vosté  bé  les  garanties  sindicals  dels 
representants dels treballadors. Deixe’s informar bé pel tècnic, que ahir ja ens va 
manifestar que el que estic repetint-li és així, i no d’altra forma. Respecte al tema de 
plantilla està el cas de pretendre partir una disponibilitat; sap vosté també que això 
és del tot il·legal, que la RLT no ho contempla. I finalitzem amb les dues persones 
que se’ls passa del nivell 7 al 9, i del complement de destinació del 22 al 26; així, de 
cop  i  volta,  sense  informe  en  què  està  vosté  basant-se.  Quin  criteri?  Quines 
circumstàncies  concórren?  Perquè ja  li  vaig dir  que en  aqueix  cas  hi  ha moltes 
persones. No ens ha donat l’informe que li vam sol·licitar per saber com la resta de 
persones, de treballadors, de funcionaris d’aquesta casa, han de vore en què s’ha 
basat vosté en aqueix informe, per al llarg del temps poder anar superant-se en el seu 
lloc. Per tant, aquest punt i el següent, el número onze, votarem en contra pel que 
hem argumentat, i perquè el Partit Popular no serem responsables de fer gastar més 
diners en judicis als ciutadans, davant les evidències clares del que s’està incorrent.”

 Sr. González Martínez: “Anem a vore si podem contestar algunes coses. Vosté, 
quan va ser alcaldessa, no van posar cap judici contra les seues resolucions? Ha dit  
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que no? Doncs mire-s’ho, i mire a vore també si l’advocat el va pagar l’ajuntament o 
qui el va pagar; però sí, a resolucions seues, perquè la gent té dret a anar al jutjat;  
l’ajuntament rep moltes demandes, o poques, o les que siguen, perquè és un dret que 
les persones han d’exercir i per tant l’ajuntament s’haurà de defensar, en cas que 
arriben els judicis; jo li vaig dir que nosaltres no funcionàvem amb amenaces; és a 
dir, nosaltres estem negociant, negociem en una mesa de negociació; crec que he 
demostrat  al  llarg  d’aquestes  tres  meses  de  negociació  que  sóc  un  regidor  que 
negocia; mire, en tretze mesos vosté va convocar una mesa de negociació, mentre va 
ser alcaldessa, perquè li la van demanar un sindicat en concret, va arribar allí, va 
soltar el que li va donar la gana, va dir algunes acusacions ben fortetes, i ja està. En 
canvi, en aqueixos tretze mesos, jo ja porte més, perquè porte més de tretze mesos 
fent-me càrrec de personal, però jo ho he mirat i en tretze mesos vaig convocar nou 
meses de negociació; i si se’n recorda, tant fa dos plantilles com la de l’any passat,  
es va poder arribar en el conjunt de la mesa de negociació a acord, perquè es va 
negociar i s’ha negociat en aquesta ocasió; però sempre els acords, no són possibles; 
i si són possibles, vénen amb unanimitat o per majoria, i si no, no. Negociar hem 
negociat, hem tingut dues meses de negociació; però nosaltres, el que no farem com 
a ajuntament és que ens diguen que van a portar-nos al jutjat, acoquinar-nos o deixar 
de fer alguna cosa, òbviament, Els informes que acompanyen aquesta proposta estan 
en l’expedient, han tingut accés, em vaig encarregar, i així li ho vaig dir al tècnic de 
Recursos Humans que una vegada es convocara la comissió tinguera vosté accés a 
tot l’expedient, com no pot ser d’una altra forma; si vosté no va anar a consultar els 
informes, no sé, és una qüestió que vosté sabrà, Sra. Escrivá, però vosté tenia accés 
a tots els informes, igual que tot els regidors, igual que aquest regidor; informe de 
l’arquitecte municipal sobre els dos llocs que ha dit vosté, de quines són les seues 
funcions,  per  què  es  proposa  equiparar-los  a  la  resta  de  caps  de  departament, 
informe del tènic de Recursos Humans, fins i tot; de la plantilla, de la RLT. Per tant, 
no diga que no ha tingut vosté accés a la informació, perquè si no n’ha tingut és 
perquè vosté no ha volgut anar. Tinc el decret respecte al conserge subaltern, i diu 
“aprovar l’encomanda temporal de funcions –el va signar vosté, per cert, en maig de 
2012– de subaltern a la funcionària de l’Ajuntament d’Oliva Sra. tal, amb categoria 
professional d’operària de neteja, actualment alliberada sindical,  quedant per tant 
adscrita  provisionalment  al  lloc  amb  codi  1.3,  i  denominació  de  conserge, 
ordenança, subaltern. L’encomanda temporal de funcions que s’aprova ho és sense 
perjudici de les seues retribucions i sense menyscapte de la seua formació i altres 
drets que té com a empleada pública. I els seus efectes ho seran des del dia 16 de 
maig  de  2012,  mentre  no  es  resolga  cosa  distinta.”  Vull  dir  és  una  encomanda 
temporal.  I aquest ajuntament garantirà,  com no podia ser d’una altra forma,  els 
drets d’aquesta treballadora, que no perdrà el seu lloc de treball, perquè el seu lloc 
de treball  és el  de professional operària de neteja, actualment alliberada sindical. 
Aqueixa és la seua feina, i el seu lloc de treball el té, i per tant no perdrà el seu lloc 
de  treball,  i  no  perdrà  ni  un  euro,  però  aquest  ajuntament  dins  de  la  potestat 
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autoorganitzativa que té conferida per llei, aqueix lloc porta més de tres anys sense 
ocupar-se i per tant el departament ha funcionat igual, considera que al departament 
li  poden fer falta  altres  coses,  que quan l’estat  decidesca  descongelar,  o que els 
ajuntaments  decongelem  les  ofertes  públiques  d’ocupació,  a  partir  d’ahí  ja 
començarem  a  crear  places,  i  a  resoldre  certes  coses;  en  aquest  moment  tenim 
congelada l’oferta pública d’ocupació, des de fa tres pressupostos, perquè això va en 
la  llei  d’acompanyament  dels  pressupostos  generals  de  l’estat;  per  tant,  aquesta 
treballadora en qüestió no perdrà el seu lloc de treball; era una adscripció temporal 
que  no  s’ha  ocupat,  i  aquest  ajuntament  per  tant  pot  procedir  a  l’amortització 
d’aqueixa plaça, dins, insistesc, de la seua potestat d’aurtoorganització. Diu que si se 
li ha notificat; doncs no sé si vosté ha escoltat el que llegia la Sra. secretària, però 
deia que s’expose allò que hui s’aprova, que s’expose al tauler d’anuncis, durant 
quinze  dies  crec  que  ha  dit,  perquè  tots  els  interessats  puguen  fer  les  seues 
al·legacions i puguen dir el  que hagen de dir;  per tant,  que per suposat que una 
vegada ho aprovem hui, perquè si no s’aprova què li notificarem? Si no s’aprova hui 
què li he de notificar? S’haurà d’aprovar primer inicialment, i després se li notifica, i 
no tinga cap dubte que se li  notificarà,  com no podria  ser d’altra  forma,  en cas 
d’aprovar-se  tindrà  el  seu  període  per  presentar  les  al·legacions  que  considere 
oportunes. El 50% de la disponibilitat no pot ser perquè no està en la RLT; i què 
estem aprovant hui? Hui estem aprovant incloure-ho en la RLT com a canvi, s’han 
fet  les  consultes  amb  el  redactor  de  la  RLT i  ens  ha  dit  que  no  hi  havia  cap 
problema. Si no s’aprova hui en la RLT no es portarà a cap perquè no està en la  
RLT, però precisament hui el que estem fent és modificar la RLT per fer possible 
aqueixa distribució del complement de disponibilitat.  Per tant, si no és que vinga 
alguna  al·legació  fonamentada  i  que  s’ajuste  a  dret,  i  que  el  tècnic  informe  el 
contrari, nosaltres, en aquest moment, jo propose continuar amb la proposta.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Mire,  li  conteste.  M’ha  dit  judici  contra  les  meues 
resolucions; no, Sr. González; i sí, m’ho he fet mirar, això i el melic, i li dic que no; 
no querelles criminals, i no res del que li ha passat a vosté. Mire Sr. González, jo 
entenc que vosté no té arguments i tire mà de vosté també; està molt acostumat; i 
vosté també. Si vosté ha fet nou mesos i sí, ha fet nou convocatòries durant nou 
mesos, però sap que a moltes d’elles vosté no es va presentar i van haver d’anar-se’n 
tots a casa; aqueixa per un costat; d’altres, els seus arguments eren tan summament 
descabellats que no hi havia ningú que els acceptara, i va haver de repetir una i altra 
vegada. Per si no ho ha escoltat, he esperat els informes durant llarg temps i no han 
arribat.  Vosté  no ens els  ha facilitat.  I  hui  m’he  presentat  i  se m’ha  dit  que no 
existeixen, que per això no me’ls podien donar. Això ho té clar? és que pense que li 
ho  he  dit  molt  claret.  I  mire;  una  cosa  és  congelar  i  l’altra  amortitzar;  vosté 
amortitza, vosté elimina places, on per a vosté no són la gent que va a ocupar-les 
correctes, i en canvi en crea unes altres. I si vol que li torne a repetir la de la seua 
cunyada, li ho torne a dir, que no passa res; que no és cap mentida, està ahí i es pot 

Pàgina: 45



vore.  Vosté  té  la  manilla,  vosté  és  el  regidor  de  Recursos  Humans.  Sap que  el 
procediment no és exposar, és primer comunicar; possiblement,  amb alguna altra 
persona el que hauria fet ja vosté directament era cridar per teléfon com ha fet en les 
altres ocasions.”

 Sr. González Martínez: “Jo no sé si he de repetir el mateix, com abans el Sr. Canet 
quan li ho deia, però vosté com no vol escoltar; jo crec que li he donat arguments; 
vosté  els  podrà  compartir,  o  no;  però  jo  crec  que  m’he  explicat  i  li  he  donat 
arguments. Tots els informes de l’expedient, inclós el de l’arquitecte municipal on 
parla de per què i quines funcions s’han de tindre, i com es valora aquestes funcions 
dels caps de departament de Topografia i de l’arquitecte tècnic, estan en l’expedient, 
i  vosté ha tingut accés igual que jo; el  que no podem anar és fent-li informes a 
vostés com li vinga en gana; i ara d’això, i ara d’allò altre; els tècnics tenen molta 
feina i tots els informes preceptius estan, i estan a la seua disposició, i estaven a la  
seua disposició des del moment que es convoca la comissió; diga que no, i diga el 
que vulga; i em vaig assegurar personalment i això és el que li vaig contestar al seu 
registre d’entrada. Ha dit vosté que s’ho ha mirat i que es mira el melic, i que no va 
haver cap judici contra cap resolució seua; doncs mire que em situe cap a vosté, 
mire a la seua dreta, a la seua dreta un poc més, té una regidora vosté que va portar a 
judici una resolució seua de l’Alcaldia. Una resolució de l’Alcaldia. Sí que en va 
tindre, d’aquest ajuntament, firmada per decret d’Alcaldia; sí que en va tindre. N’ha 
tingut més, per tant. faça-s’ho mirar. I no sé què més m’ha dit vosté; que elimine 
places? Òbviament  aquest regidor està ací perquè la gent de la casa estiga de la 
millor  forma  possible,  perquè  es  complesquen  les  condicions  de  negociar;  però 
aquest regidor no oblida qui el posa ací; no oblida qui el posa ací amb el seu vot, 
perquè a aquest regidor també el voten, igual que els altres regidors; tots els qui 
estem ací, estem perquè ens voten; i la gent que ens vota també espera de nosaltres 
que  fem  una  feina  d’organització  racional  d’aquesta  casa,  i  per  tant  he  de 
compaginar el fet que els treballadors treballen en condicions, que cobren el que 
toca,  que  complim  els  convenis  que  tenim firmats  amb  ells,  però  també  he  de 
complir aqueixa obligació que tinc de racionalització de la casa. I per últim, per no 
fugir-li  de la  meua cunyada,  assessore’s bé,  la  meua cunyada  no té  cap lloc  de 
treball en aquest ajuntament; no té cap lloc de treball en aquest ajuntament. No té 
cap lloc de treball en aquest ajuntament.”

El Ple de l’ajuntament, per majoria, amb 11 vots a favorables (6 del Grup Socialista i 5 
del Grup Bloc-Compromís), 7 en contra (del Grup Partit Popular) i 3 abstencions (2 
Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en 
conseqüència  eleva  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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ONZE.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ:  MODIFICACIÓ  RELACIÓ 
LLOCS DE TREBALL 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 21 de juliol 
del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“3) Dictamen modificació Relació Llocs de Treball 2014.

Pel Sr. David González, es dóna compte de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de  
Treball (R.L.T.) per a l’any 2014 que tot seguit s’indica:

RLT CODI LLOC DECLARAT A EXTINGUIR NUM. GRUP OBSERVACIONS

7,6
CAP DE NEG DE INFORMACIO 
DOC. Y ARCHIVOS URB.   efectes 05/09/2014 

 AMORTITZACIONS    
3,1 OFICIAL OFICIS 1   vacant
1,3 CONSERGE/SUBALTERN 1  Adscripció provisional
 MODIFICACIONS   PASSA A 

8,9 PROFESOR DIBUIX 1 FIX DISC0NTINU 10 MESOS/ANY

5,8
MONITOR MINORIES ETNIQUES 
A EDUCADOR DE CARRER 1 EDUCADOR DE CARRER

5,12 MONITOR ANGLES 1
FIX DISCONTINU T. PARCIAL 10 
HORES/SEMANA,10 MESOS/ANY

4.1
CAPATAÇ CEMENTERI de 
Disponibilitat II 1 DISPONIBILITAT II AL 50% *

3.1 OFICIAL OFICIS CEMENTERI 1
Assignació DISPONIBILITAT II 
AL 50% *

9.3

JEFE DEPARTAMENTO 
SERVICIOS PUBLICOS, de 
disponibilitat II 1 A2 A DISPONIBILITAT II AL 50% *

9.5
JEFE DEPARTAMENTO DE 
OBRAS Y PROYECTOS 1 A2

ASIGNACIO DISPONIBILITAT II 
AL 50% *

4.1A AUX. INFORMADOR TURISTIC 2 C2 FIX DISCONTINU 9 MESOS/ANY
5.10 AGENT DE POLICIA -2 C1 PASSEN DE 49 A 47

5.10A
AGENT DE POLICIA SEGONA 
ACT. +2 C1 PASSEN DE 6 A 8 

9.13 TECNIC MITJA rango 7 cd 22 1 A2
CAP DEPARTAMENT 
TOPOGRAFIA, rango 9 cd 26

CREACIO 
DEPARTAMEN
T

9.14 TECNIC MITJA rango 7 cd 22 1 A2

CAP DEPARTAMENT CONSERV. 
EDIFICACIÓ. I EL PAISSATGE 
 rango 9 cd 26

CREACIO 
DEPARTAMEN
T

* La disponibilitat II  al 50%, implica que tant les hores com la retribució a percebre,  serà del 50% respecto la  
disponibilitat II normal.

Així mateix explica la justificació de les mesures i  en relació al  lloc 3.1 de oficial d’oficis  
(conductor) que es tracta d’un lloc vacant i que es te intenció d’externalitzar el servei de grua 
municipal i en conseqüència considera necessari el adequar el nombre de llocs.

En  relació  al  lloc  1.3  de  Conserge/Ordenança/Subaltern  al  qual  es  va  adscriure  de  forma 
provisional a una empleada pública que ostenta plaça de netejadora, per motius de salut, ates 
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que el  lloc  es  trobava vacant  com a conseqüència de la baixa del  anterior  ocupant  des  del  
28/12/2011, data des de la qual, no consta que persona alguna haja desenvolupat les tasques 
pròpies del lloc.

En relació al lloc 7.6 cap de negociat de informació doc. i arxiu urbanisme, el actual ocupant ha 
demanat el cessament per jubilació amb efectes del dia 5/9/2014, per la qual cosa es declara a 
extingir amb la data indicada.

En quant a la modificació de la denominació del lloc 5.8, es tracta de l’adaptació de la Relació  
de Llocs de Treball a la realitat a la realitat administrativa existent, per altra banda i d’acord 
amb  el  que  comunica  la  Generalitat  Valenciana  a  aquest  Ajuntament,  en  escrit  de  data 
23/07/2013 el canvi de denominació va a suposar cap disminució en la quantitat a subvencionar.
En relació amb els llocs professor de dibuix i monitor d’angles, es tracta de determinar el temps  
de prestació de serveis i adequar-ho a la realitat actual.

Pel  que respecte als  2 llocs d’ auxiliars  informadors  turístics,  per raons organitzatives  i  de  
volum de treball en el departament de turisme justifiquen la ampliació del temps de dedicació.

En quant a la modificació dels llocs de Agents de policia, en el sentit de incrementar en dos el 
d’agents de la policia local es segona activitat la modificació obeeix , a allò que disposa l’article  
40 de la Llei 6/1999 de Policies Locals i de Coordinació dels policies locals així com el que  
preveu el Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que se  
regula la Norma Marco sobre estructura, Organització y Funcionament dels Cossos de la Policia  
Local de la Comunitat Valenciana, que regulen la situació administrativa especial de la segona 
activitat dins del cos de la Policia Local.

En relació als capatàs i oficial d’oficis destinats en el cementeri municipal, ates que la jornada 
que realitzen es va modificar en el sentit de treballar amb el sistema de 7 x 7 (1 setmana de  
treball  i  1  de  descans)  amb una  horari  exactament  igual  i  que  en  el  supòsit  de  produir-se  
necessitats fora de la jornada aquesta es coberta, indistintament, pel que te la setmana de treball  
amb independència de l’assignació de la disponibilitat, per tant es va produir en el seu dia, una 
modificació del horari de treball i per tant els dos fan part de la única disponibilitat assignada a  
un sols lloc,  per la qual  cosa es conclou que la disponibilitat  que es  realitza actualment  el  
capatàs es va reduir en un 50% assumit l’altre 50% l’oficial d’oficis del cementeri. Per tant es  
tracta  d’adequar  a  la  realitat  existent  la  relació  de  llocs  de  treball,  amb  la  redistribució 
proposada sense que implique aquesta mesura increment de despeses salarials.

Així mateix en relació als llocs 9.3 i 9.5, es proposa compartir la disponibilitat II, en el sentit  
que cadascun d’aquestos llocs tinga una disponibilitat equivalent al 50% es a dir de 72 hores  
disponibles fora de l’horari del lloc de treball i una retribució del 50% respecte a l’import de la  
disponibilitat II integra, es tracta de dos llocs amb funcions enquadrades en el mateix subgrup i  
escala  i  amb  similars  necessitats  de  dedicació  i  per  tant  es  tracta  d’adequar  a  la  realitat  
administrativa  existent,  la  Relació  de  Llocs  de  Treball,  per  tal  d’aconseguir  una  major 
efectivitat, sense que supose aquesta mesura increment salarial.
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Pel que respecte a la modificació del nombre de llocs amb codi 7.1 Tècnic mitja, es disminueix 
en 2 llocs quedan en 9 efectius.

Aquestes dos disminucions passen a reconvertir-se en el llocs:
Codi 9.13 denominació Cap de departament de topografia.
Codi 9.14 denominació cap de departament de conservació de l’edificació i el paisatge.

Conseqüentment  la creació de dos departaments en el  Servei Tècnic de Urbanisme del  area 
d’urbanisme, infraestructures i medi ambient

Las  modificacions  proposades  son  conseqüència  de  les  funcions  que  tenen  encomanades 
aquestos  dos  llocs,  es  corresponen,  tant  en  nivell  de  formació,  coneixements  específics,  
experiència, responsabilitat de supervisió i errors, presa de decisions i complexitat del treball  
que desenvolupen a de la resta de departaments d’urbanisme, per tant es tracta de l’adaptació de 
la relació de llocs de treball a la realitat administrativa existent, amb l’estructura organitzativa i 
amb les funcions efectivament desenvolupades.

En el torn d’intervencions, es produeixen entre altres.
 
Per la Sra. Mª Consuelo Escriva, s’exposa que no considera convenient l’amortització de llocs 
de treball,  en referia a la conserge/subaltern que aquesta  plaça te adscrita  una personal  per  
motius de salut, entenen que no procedeix la seua amortització, a mes a més considera que es 
una plaça reservada a persones amb discapacitat i per tant considera que no deu amortitzar-se, 
exposa que l’Ajuntament d’Oliva deu complir el requisit de tindre el 2% dels empleats amb 
discapacitat, per la qual cosa considera que deuen de haver 6 persones en la referida situació, i 
que no obstant i això únicament n’hi ha dos.

Així mateix exposa que la creació dels nous departaments va a ser un punt conflictiu, a més a 
més, fa referència a la modificació de complements de destinació i de rango de altres caps i que  
d’acord amb la sentencia del TSJ CV pregunta si va fer-se extensiva. 

El  Sr.  Blai  Peiró,  exposa  que  deuria  fer-se  un  anàlisis  de  les  necessitats  del  lloc  i  en 
conseqüència que es crearà la plaça que realment fa falta (auxiliar, administratiu).

El Sr. David González, exposa que en el seu dia es va fer una l’adscripció provisional al lloc i 
que la persona adscrita no es va incorporar, per a la realització de les tasques, a més a més les  
propostes plantejades en basen en les necessitats del servei i en la potestat autoorganitzaria de la  
administració.

En relació al percentatge de discapacitats d’acord amb l’article 59.1 del EBEP, s’estableix que 
es deu reservar en les ofertes d’ocupació un percentatge no inferior al 5% de les vacants per a 
ser cobertes entre persones amb discapacitat, de forma que progressivament s’arribe al 2% dels 
efectius totals en cada Administració Pública.
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Pel  Sr.  Salvador Fuster,  exposa que la  RLT,  va suposar  un cost  econòmic  important  per a  
l’Ajuntament  i  que  no  obstant  i  això  sembla  que  n’hi  ha  descontent  entre  col·lectius  dels 
empleats públics.

El Sr. Blai Peiró, exposa que en l’elaboració de la RLT, en alguna cosa hem fallat.

Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització 
als  canvis  produïts  de  manera  que  la  mateixa  reproduïsca  una  imatge  fidel  de  la  realitat 
econòmica i organitzativa subjacent.

Considerant que la proposta de modificació ha sigut objecte de negociació prèvia en la Mesa 
General de negociació i amb el Comite d’empresa en reunions mantigudes els dies 1 y 7 de 
juliol  de 2014,  per aplicació del  que disposen els articles  34 i  37.-c)  de  l’Estatut  Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril -EBEP-, sense haver aconseguit acord 
entre les parts.

Considerant que l’aprovació de la RPT i conseqüentment de les seues modificacions correspon a 
l’Ajuntament  Ple,  en  virtut  del  que preveu l’article  22.2.i)  de  la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, sense que tal atribució puga ser objecte de delegació.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables del Srs. Salvador Fuster Mestre 6/21, David González 5/21, i 
José Salazar 1/21 i les abstencions de Srs/es.: Maria Consuelo Escrivà 7/21 i Blai Peiró Sanchis 
2/21, proposen:

Primer.- Aprovar  inicialment  l’amortització  i  extincions  dels  llocs  així  com  de  les 
modificacions proposades i que tot seguit s’indiquen:
1) A extingir amb efectes de 05/09/2014:
1 lloc de treball amb codi 7.6 cap de negociat d’informació, documentació i arxiu d’urbanisme. 
2) Suprimir:
a) Un lloc de treball amb codi 13.1 denominació oficial d’oficis, que correspon a un conductor,  
en l’actualitat aquest lloc es troba vacant.
b) Un lloc de treball amb codi 1.3 Conserge/Ordenança/Subaltern, al qual es va adscriure de  
forma provisional a una empleada pública que ostenta plaça de netejadora.
3) Modificació denominació lloc
Modificar els lloc 5.8 que passen a la denominació d’Educador de carrer
4) Modificacions temporalitat de dedicació:
a)  Establir  en el  lloc  amb codi  8.9 la  temporalitat  de  la relació d’ocupació en el  sentit  de 
determinar que la prestació dels serveis serà fixa discontinua de 10 mesos a l’any.
b) Establir  en el lloc amb codi 5.12 la temporalitat de la relació d’ocupació en el sentit  de 
determinar  que la prestació dels serveis fixa-discontinua temps parcial seran de 10 mesos a  
l’any i amb una jornada de 10 hores setmanals.
c) Determinar que el llocs amb codi 4.1A, denominació aux. informador turístic, la dedicació  
siga de 9 mesos a l’any.
5) Modificacions nombre de llocs:
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a) Que el llocs amb codi 5.10A agent de policia local en segona activitat s’incrementen en dos 
efectius més, passant de 6 a 8.
b) Conseqüent a l’anterior el llocs amb codi 5.10, denominació agent de policia local queden en 
47.
6) Modificacions nombre de llocs 7.1 i creació departaments amb codi 9.13 i 9.14:
Modificar el nombre de llocs amb codi 7.1 Tècnic mitja, es disminueix en 2 llocs quedan en 9  
efectius.
Aquestes dos disminucions passen a reconvertir-se en el llocs:
Codi 9.13 denominació Cap de departament de topografia.
Codi 9.14 denominació cap de departament de conservació de l’edificació i el paisatge.
Conseqüentment procedeix la creació de dos departaments en el Servei Tècnic de Urbanisme 
del area d’urbanisme, infraestructures i medi ambient, amb les següents característiques:

C
O

D
IG

O

DENOMINA
CIÓN

D
O

TA
C

IÓ
N

N
A

TU
R

A
LE

ZA

G
R

U
PO

ES
C

A
LA

PR
O

VI
SI

O
N

TI
PO

 P
U

ES
TO

C
. D

ES
TI

N
O

C
E 

G
EN

ER
A

L 
( *

)

EX
C

LU
SI

VI
D

A
D

D
IS

PO
N

IB
IL

IA
D

 I

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D
 II

TU
R

N
C

ID
A

D
 (M

/T
/N

)

TU
R

N
C

ID
A

D
 (M

/T
)

IN
C

O
M

PA
TI

B
IL

ID
A

D

FL
EX

IB
IL

ID
A

D

ESTUDIOS OBSERVACIONES

9 . 13

JEFE 
DEPARTAM
ENTO 
TOPOGRAFI
A

1 F B A
E C S 26 10693,20        

Ingeniero 
Técnico en 
topografía

(2)

9 . 14

JEFE 
DEPARTAM
ENTO 
CONSERVA
CION DE LA 
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1 F B A
E C S 26 10693,20        Arquitecto 

Técnico (2)

atribuint-se les funcions en l’organigrama que es determinen en els informes, del Sr. arquitecte  
municipal, de dates 4 i 1 de juliol de 2014.

En quant a les funcions son les establertes en la Relació de Llocs de Treball per als Caps de 
Departament, que s’adjunten com annex I, amb un total de 3 pagines.
7) Modificacions disponibilitat II de llocs 4.1 i assignació a lloc 3.1: 
Als llocs, 4.1 Capatàs i 3.1 oficial d’oficis, destinats en el cementeri municipal, modificar la 
disponibilitat del primer lloc i la assignació als dos llocs de la disponibilitat II al 50%, essent les  
hores disponibles 72 i la retribució a percebre del 50% respecte a la disponibilitat II normal,  
amb efectes de la aprovació definitiva de la modificació de la RLT.
8) Modificacions disponibilitat II del llocs 9.3 i assignació a lloc 9.5: 
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Als llocs 9.3 cap de departament de serveis públics i 9.5, cap de departament d’obres i projectes 
es modifica la disponibilitat II al lloc 9.3, i assignació als dos llocs, de la disponibilitat II al  
50%,  essent  les  hores  disponibles  72  i  la  retribució  a  percebre  del  50%  respecte  a  la 
disponibilitat II normal, amb efectes de la aprovació definitiva de la modificació de la RLT.
Conseqüentment  la  la  R.L.T.  amb les  modificacions introduïdes,  queda de la  forma  que es 
determina en l’annex II (amb un total de 14 pagines)

Segon.- Publicar l’acord en el BOP, per un termini de 15 dies hàbils, a fi de que els interessats 
puguen  examinar-ho  i  presentar  les  reclamacions  que  consideren  oportunes,  davant  de 
l’Ajuntament Ple.
L’acord es considerarà definitivament  aprovat  si  durant  l’esmenta’t  termini  no es  presenten 
reclamacions,  a  l’efecte  del  qual  l’Alcaldia  elevarà  l’acord  a  definitiu  i  ordenarà  la  seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En el cas que es presenten reclamacions s’elevarà, en el termini d’un mes, a l’Ajuntament Ple,  
proposta d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació 
de la relació de llocs de treball.

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

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

 Sr.  Peiró  Sanchis: “El  grup municipal  Projecte  Oliva,  ho  vam comentar  en  la 
Comissió de Governació, de Personal, on es tracta aquest tema, i crec que ho vam 
deixar  mitjanament  clar  per  què  era  el  nostre  vot  d’abstenció.  Puntualitzarem 
algunes coses que pensem que és important que la gent, i a més que conste en acta, 
quina és la situació del personal de l’Ajuntament d’Oliva. L’Ajuntament d’Oliva 
disposa  de  282  persones  treballadores,  funcionaris  en  aquest  ajuntament;  282. 
Disposa de sis treballadors laborals. I disposa de tres secretaris de grup municipal, 
de tres grups municipals,  del Partit  Socialista,  del Bloc-Compromís i  del PP. En 
total  291  treballadors  municipals  d’aquesta  casa.  Quasi  300  treballadors  tenim 
l’ajuntament;  l’empresa  més  important  d’Oliva.  Aquest  personal  ens  costa  a 
l’Ajuntament  d’Oliva,  o  té  un  cost,  no  és  que  ens  costa,  li  costa  al  poble  10,5 
milions d’euros; la meitat del pressupost municipal que s’acaba d’aprovar en aquest 
plenari. Jo deixaré en l’aire la mateixa pregunta que vaig deixar en la Comissió de 
Governació  on  estàvem  els  màxims  responsables  de  tots  els  grups  municipals; 
estava  el  Sr.  David  González,  com a regidor  de Personal,  estava  el  Sr.  alcalde, 
salvador Fuster, estava el  Sr. Salazar Cuadrado, i estava la Sra.  Escrivá Herraiz. 
Alguna cosa estem fent malament  quan després de tindre un pressupost  de 10,5 
milions d’euros i 291 treballadors en aquest ajuntament, no tenim clar si ens falta 
personal o ens sobra personal, o si el personal que està fent la funció que està fent és 
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la que correspon. Per què dic això? Perquè quan es parla de la RLT, la relació de 
llocs de treball, que sona molt bé, aqueixa relació de llocs de treball es fa en 1997. 
Han passat al voltant de 17 anys. 17 anys on es decideix en un document públic, bé, 
ha hagut modificacions posteriors, efectivament dos modificacions, però la mare i la 
base de la RLT és d’aqueixa època, perquè en aquella època es va fer el document 
marc d’això; han passat 17 anys, s’han fet modificacions sobre documents, sobre 
documents, sobre documents. Jo únicament li vaig demanar al regidor de Personal, 
Sr. David González, que fórem valents i que plantejàrem realment rendibilitzar el 
personal que tenim, tindre clar quines són les necessitats d’aquest ajuntament; si ens 
fa  falta  més  policia,  haurem de  contractar  més  policia;  i  si  no ens  fa  falta  més 
policia, haurem de reduir plantilles; i algunes persones, si no reduir, assignar-les a 
altres funcions. Aqueixa tasca, que jo pense que és molt ingrata per al regidor que li  
toca en cada moment., ha estat el Partit Popular, ha estat Bloc-Compromís, ha estat 
el PSOE; aqueixa tasca és difícil i complicada, però en les empreses privades estem 
fent-ho, estem planificant i buscant un document que ens done peu a saber quins són 
els recursos humans que tenim, i com els hem d’usar. Aqueixa és l’assignatura que 
aquest  ajuntament,  des  del  Grup  Municipal  de  Projecte  Oliva  pensem que  està 
pendent; i demanem a aquesta corporació, entenem que hui s’aprova la plantilla de 
personal, que ja està aprovada, el nostre vot serà abstenció; com comprendran estem 
en el nostre dret de votar abstenció, a pesar que algunes persones consideren que no 
és un dret; el nostre dret és que si considerem que hem d’abstindre’ns ens abstenim; 
però sí que demanem a aquesta corporació, i a les futures corporacions o als futurs 
membres d’aquesta corporació, que fem un exercici racional de gestió del personal. 
D’aqueixes 291 persones, que tenen família, que necessiten planificar el seu treball, 
i que necessite ser un treball que a la fi rendibilitze en el nostre poble.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, jo per tercera vegada vaig a repetir-li al Sr. González, 
que no existeixen els informes dins de l’expedient;  i va vosté i li ho pregunta al 
tècnic de Recursos Humans. Si el que vol és salvar-se ací en el Ple salve’s, però 
sàpiga que no existeixen. I diu que la seua postura, o la seua tasca és fer que la gent 
estiga millor;  per suposat. Però sap quina? La seua gent, la que vosté col·loca.  I 
vosté no vol que jo oblide qui la posat ahí; doncs no, jo no ho oblide, que a vosté qui 
la posat com a regidor; però tinc clar qui no la posat com a govern. I mire, ja que diu 
vosté que la seua cunyada no té, no té, no té. Sí la seua cunyada no té cap lloc de 
treball ací, com és que ha demanat les hores de lactància? M’ho explica, per favor. 
M’ho explica. Després, a la intervenció del Sr. Peiró, és un debat que vam tindre en 
la comissió, i està clar que ací hi ha qui sols pot vore des d’un angle la situació que 
es pateix, i jo puc dir-li, igual el Sr. Peiró que ho mira com a funcionari,  tècnic 
d’aquesta cas, i com a regidor; jo ho he vist, com a treballadora que ho seré sempre 
d’aquesta  casa,  com a  regidora  ara,  i  com alcaldessa  que  he  sigut;  per  això  la 
importància davant les coses que s’han fet ara ací, per aprovar aquesta plantilla, que 
hi haja informes; si no, el que crea de forma continuada és un greuge comparatiu, i  
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una disputa entre els treballadors; i això és el que es provoca fent les coses com 
vosté les ha fetes. És clar; i per tant és claríssim encara més que la meitat, perquè 
deu  milions  d’euros  van  a  treballadors  d’aquesta  casa;  per  tant  pense  que  el 
rendiment  hauria  de ser  òptim;  hauríem de plantejar-nos  per  què no es  rendeix, 
perquè no es rendeix, a raó dels sous que reben. I li torne a repetir, i vull repetir 
moltíssimes vegades en aquest plenari,  pense que demanar responsabilitats per la 
feina que s’ha de fer ben feta, el que faria també seria rendibilitzar aqueixos llocs de 
treball i aqueixos sous que es paguen, que al cap i la fi no els paguem nosaltres, els 
paguen tots els ciutadans d’Oliva.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que la meua professió laboral és del sector 
privat, i moltes coses no les entenc, hui per hui encara no les entenc, i porte onze 
anys  com a regidor.  És evident  que aquesta casa té molt  bons funcionaris,  molt 
bons; però també hi ha altres funcionaris que no són tot el bo que haurien de ser. I a 
mi,  la  veritat  és  que  un no es  pot  aguantar  i  quan escoltes  aquestes  coses;  son 
persones que, qualsevol persona que tinga responsabilitat i arriba el mes i cobra, deu 
complir; ni més, ni menys. Jo això que no rendeixen, ni deixen de rendir, perquè les 
condicions de treball; és evident que tot es pot organitzar de millor forma; tampoc 
entenc, per exemple, una relació de llocs de treball, que ens va costar 600.000 euros 
més  cada  vegada,  que  tampoc  hi  haja  ningú,  pràcticament  hi  ha  molta  gent 
descontenta. Per tant, hi ha certes coses que un no pot entendre, i sobretot si un 
prové del sector privat, i es guanya la vida a través d’aqueix sector, que no el públic, 
com altres que sí que se’l guanyen, molt dignament també, però que hi ha certes 
coses que un compara i  no acaba d’entendre ni  de vore per cap costat,  per què 
d’unes  persones  que  sí  que  rendeixen,  i  altres,  en  les  mateixes  condicions  no 
rendeixen tant. Per tant és alguna cosa inexplicable. És evident que tot és millorable, 
i efectivament la relació de llocs de treball és millorable. En la primera part, en el 
dictamen de la RLT m’he abstingut, precisament no pel tema de l’organització sinó 
per altres motius, com ja he manifestat altres vegades, el tema del repartiment dels 
secretaris de grup i altres;  i en la segona part,  en el que és la modificació de la 
mateixa  RLT votarem a  favor  perquè  està  plenament  justificat  pel  tema  de  les 
amortitzacions  i  altres;  també  l’augment  en  el  tema  de  la  disponibilitat  de 
l’arquitecte tècnic i l’altre arquitecte també. Per tant hi ha certes qüestions que són 
entenibles, i altres no. Jo crec que al final tot depén un poc més de la voluntat i el 
bon fer de cadascú que haja d’haver algú manant-li la feina, o les condicions que 
diuen. És evident que tot és millorable, però moltes coses no s’entenen; sobretot no 
s’entenen  del  carrer,  de  la  porta  de  l’ajuntament  cap  a  fora;  perquè  qualsevol 
persona que  ens  escolte  ací,  en  la  situació  que  patim de  crisi,  i  que  alguns  no 
rendeixen pel  tema  d’açò o  d’allò,  jo  no  sé  fins  a  quin punt  poden pensar  que 
després de gastar-nos més del 50% del nostre pressupost en personal, que hi haja 
gent que encara no està a gust. Jo crec que a la millor s’hauria de treballar primer en 
el sector privat abans que en el sector públic.”
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 Sr. González Martínez: “Algunes coses que ja he contestat no contestaré, perquè a 
la fi. Sr. Peiró, la RLT és de 2007, no és de 1997. De 2007, aprovada a finals de 
2007,  i  el  que  fem  any  rere  any  és  anar  treballant  en  aqueix  sentit.  Vosté 
especialment  sabrà  com  de  complicat  que  és,  ja  ho  ha  dit  vosté,  treballar  en 
personal,  sobretot  perquè  l’administració  pública  no  és  una  empresa  privada; 
l’administració pública té tota una sèrie de trets, d’alguna forma de particularitats, 
que no tenen les empreses privades, que òbviament en tenen i prou; com arribar a 
final de mes, i pagar als treballadors. En qualsevol cas, nosaltres tenim convenis, 
tenim llei d’acompanyament dels pressupostos, tenim l’Estatut de l’Empleat Públic, 
i el marge de maniobra és el que és; de totes formes, aquest regidor, com sempre, 
està obert a propostes; en la mesa de negociació ho he dit en moltíssimes ocasions. 
En el tema de la disponibilitat, per exemple, quan es parla de la disponibilitat, aquest 
ajuntament es gasta, d’eixida, quasi 260.000 euros en disponibilitats; jo ho he dit des 
del primer dia, si els treballadors no estan d’acord, si els sindicats no estan d’acord, 
parlem  de  reequilibrar,  de  redistribuir  aqueixos  complements  específics  de 
disponibilitat; però el problema és que ací, cada vegada que s’obri el meló sencer de 
la RLT, en 2007 van ser 600.000 euros més. Jo òbric el meló de la RLT, distribuïm, 
racionalitzem, amb compte, sense que ens coste ni un euro més a aquest ajuntament, 
perquè jo ho he dit adés, ací estem perquè ens han posat els qui estan a l’altre costat,  
i per tant devem fer una tasca de racionalització. Per tant, en aqueixes condicions 
aquest regidor està disposat a obrir tots els melons que calga, però clar, obrir el meló 
sense saber cap a on anem, en les condicions que estem hui en dia, i que a la fi ens 
coste 600.000 o 700.000 euros més, la veritat és que no estic disposat; ja sé que no 
ha dit això, però sé el que passat després, sé el que ve a continuació. No sé què més  
s’ha dit ací; a la Sra. Escrivá jo crec que ja li he contestat adés a tot el que ha dit. 
Aquest regidor està obert; presentem propostes, però és molt delicat. Insistesc, és 
molt delicat.”

El Ple de l’ajuntament, per majoria, amb 12 vots a favorables (6 del Grup Socialista, 5 
Grup Bloc-Compromís i 1 del Grup Gent d’Oliva), 7 en contra (Grup Partit Popular) i 2 
abstencions (del Grup Projecte Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en conseqüència 
eleva les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

DOTZE. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: FESTES LOCALS ANY 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 21 de juliol 
del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“2) Dictamen festes locals any 2015.
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El Sr. alcalde dóna compte de l’escrit rebut el passat dia 19 de juny, de la Direcció Territorial  
d’Economia,  Industria,  Turisme  i  Ocupació,  on  es  demana  que  a  l’objecte  de  procedir  a 
l’elaboració del Calendari Laboral de l’any 2015, i en allò que pertoca a les festes laborals de  
caràcter local,  de conformitat  amb el que estableix l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 
1/95, de 24 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i  
disposicions concordats, que aquest ajuntament adopte acord en què es determine, de manera 
especifica, la data i denominació de les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables,  
tindran lloc en aquest terme municipal el proper any.

Els membres de la comissió municipal informativa, previ estudi i deliberació, i per unanimitat, 
dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2015, els dies 17 
de Juliol, divendres de Festes de Moros i Cristians, i 8 de setembre, Verge del Rebollet.

Segon.- Aquests dos dies tindran el caràcter d’inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables.

Tercer.- Elevar aquest dictamen al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord; l’acord que 
s’adopta s’ha de traslladar a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la 
Generalitat Valenciana”.

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

TRETZE.  DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI:  MOCIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE CANVI DE CONCEPTE EN 
ELS CONVENIS DE PROGRAMES SINGULARS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 

Informats del dictamen de la CI d’Ordenació del Territori, de data 23 de juliol del 2014, 
en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR. CANVI DE CONCEPTE 
DELS  CONVENIS  DE  PROGRAMES  SINGULARS  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 

Vista la moció presentada pel grup municipal Partit Popular, en data 17 de juny del 2014, de  
conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les entitats locals, en relació amb l’article 97.3 del mateix text reglamentari,  
els membres de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió realitzada el dia 23 
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de juliol del 2014, amb el vot favorable del Sr. Sánchez Gámez (representant del Partit Popular,  
7 vots), el vot en contra del Sr. Santacatalina Sanchis (representant del PSOE, 6 vots) i del Sr.  
Canet  Llidó  (representant  de  Bloc-Compromís,  5  vots),  i  l’abstenció  del  Sr.  Peiró  Sanchis 
(representant del P. Oliva, 2 vots) i del Sr. Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 
vot), la dictamina DESFAVORABLEMENT:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist  que  l’Ajuntament  d’Oliva  es  troba  immers  en  multitud  de  reparcel·lacions  amb  greus 
conflictes i sense finalitzar.

Vist que donada la situació actual que travessa l’Ajuntament d’Oliva és lamentable a nivell 
econòmic.

Vist que en estos moments donada la situació que travessen tots els ciutadans, el més adequat no 
és fer grans obres, ja que ningú ho entendria.

Vist  que  en  l’actualitat  el  president  de  la  Diputació,  D.  Alfonso  Rus,  ha  concedit  a  este  
Ajuntament diversos projectes singulars de quantitats considerables.

Vist que segons gestions del Partit Popular amb la Diputació de València i amb la persona del 
president  es  poden  canviar  sense  cap  tipus  d’inconvenient  ni  dificultat  els  conceptes  dels 
programes singulars.

Per tot el que antecedix, se sol·licita al Ple en l’Ajuntament d’Oliva, l’adopció de les següents 
PROPOSTES D’ACORD

PRIMER.-  Sol·licitar  al  president  de  la  Diputació  el  canvi  de  concepte  dels  Programes 
singulars entre la Diputació i l’Ajuntament d’Oliva.

SEGON. Realitzar per part de l’Ajuntament d’Oliva una relació dels vials públics sense acabar 
de les distintes urbanitzacions d’Oliva, realitzant una valoració i siguen sufragats amb els diners  
dels  programes  singulars  que  la  Diputació  ha  concedit  i  firmat  a  favor  de  l’Ajuntament 
d’Oliva”.

Consta en l’expedient informe d’intervenció, de data 7 de juliol del 2014, en relació 
amb la dita moció.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que s’indiquen:
 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Sí  que  hi  ha  intervencions  perquè  el  Partit  Popular  ha 

treballat aquesta moció, i la vol portar endavant, encara que sabem que vostés l’han 
votada tots en contra; però bé. M’agradaria llegir-la, és molt curteta, però és molt 
clara;  i  diu  així  en  la  part  expositiva.  “Vist  que  l’Ajuntament  d’Oliva  es  troba 
immers en multitud de reparcel·lacions, amb greus conflictes i sense finalitzar; vist 
que atesa la situació actual que travessa l’Ajuntament d’Oliva, és lamentable a nivell 
econòmic;  vist  que  en  aquest  moment,  atesa  la  situació  que  travessen  tots  els 
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ciutadans, allò més adequat no és fer grans obres, ja que ningú ho entendria; vist que 
en l’actualitat el president de la diputació,  Sr. Alfonso Rus, ha concedit  a aquest 
ajuntament  varis  projectes  singulars  de  quantitats  considerables;  vist  que  segons 
gestions  del  Partit  Popular  amb  la  Diputació  de  València  i  amb  la  persona  del 
president, es poden canviar sense cap tipus d’inconvenient i dificultat els conceptes 
dels programes singulars. Per tot això anterior, se sol·licita al Ple de l’Ajuntament 
d’Oliva l’adopció de les següents propostes d’acord. Primer, sol·licitar al president 
de la diputació el canvi de concepte dels programes singulars entre la diputació i 
l’Ajuntament d’Oliva; i segon, realitzar per part de l’Ajuntament d’Oliva una relació 
dels vials públics sense acabar de les diferents urbanitzacions d’Oliva, realitzant una 
valoració i se sufraguen amb els diners dels programes singulars que la diputació ha 
concedit i firmat a favor de l’Ajuntament d’Oliva.” Davant les peticions que el Partit 
Popular hem fet, i amb l’informe que la Sra. Morell li va sol·licitar a l’interventor, 
aquest informe no pot negar que es puguen realitzar, per part de l’ajuntament, les 
propostes d’acord formulades en la moció; a més que el Partit Popular vam voler 
deixar un gran ventall de possibilitats perquè es puguera portar endavant. Per tant, 
amb el posicionament vostés voran quina és la voluntat que es té, les preferències en 
la gestió, i també la lògica i coherència amb el vot en contra del Partit Popular al 
pressupost, on no hi ha res pressupostat per a finalitzar desastres que tots patim, i a 
l’espera que la venda del PMS, en aquestos casos ens traga de la confusió. També 
ens agradaria dir que la finalització és molt important per a tots, i no tinc més que 
fer  esment,  entre  altres,  i  després  explicaré  per  què,  els  problemes,  el  problema 
dolent d’Aigua Blanca IV; pensem que sols és important finalitzar-la no només per 
als afectats propietaris, sinó també per a la resta de ciutadans d’Oliva. Miren, supose 
que molts de vostés ja sabran que dilluns d’aquesta setmana va tornar a haver una 
forta col·lisió en un dels punts negres, per la situació que es pateix per no estar obert 
el vial C, i aqueixa col·lisió va ser entre Aigua Blanca i Comarca de la Marina. 
Comarca  de la  Marina,  els  seus veïns  també suporten aqueixa  gran quantitat  de 
vehicles que absorbeix a causa del tancament d’Aigua Blanca IV. I miren, aquesta 
col·lisió és la tercera en els últims dos mesos. Per tant continuem ací fent obres per 
fer guapet, ací a l’entrada de l’ajuntament, com és un dels programes singulars, i 
tinguem el poble fet un desastre. Hi ha varis programes singulars; ací no s’ha fet 
esment quin és el canvi de concepte, ni que tampoc tots hagen de modificar-se; d’ahí 
la coherència. Això és per als malpensats que busquen l’oportunisme del seu color, 
com va ocórrer la setmana del plenari passat, on després del recés que va demanar el 
Sr. Peiró per Projecte Oliva, a aquest grup polític se li va negar l’entrada per parlar  
en aqueix recés. I també els pensaments i les males accions que va tindre qui va 
quedar ací baix per creure que aquest grup polític hi ha certes que coses que no 
volen que es facen. Ens agradaria un aclariment, segons estava dient la secretària, 
que no l’hem poguda escoltar, de quina forma hem de votar.”
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 Sra.  secretària: “El  que  se  sotmet  a  votació  és  el  dictamen  de  la  comissió 
informativa. En aquest cas, el dictamen és desfavorable.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per tant es vota el dictamen. No es vota la moció.”

 Sra. secretària: “Efectivament. Es vota el dictamen.”

El Ple de l’ajuntament, per majoria, amb 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 Grup 
Bloc-Compromís),  7  en  contra  (Grup  Partit  Popular),  i  3  abstencions  (2  del  Grup 
Projecte  Oliva  i  1  del  Grup  Gent  d’Oliva),  ACORDA  aprovar  el  dictamen  i  en 
conseqüència rebutjar les propostes que conté la moció.

CATORZE. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: MOCIÓ PARTIT POPULAR 
SOBRE  ADHESIÓ  MODIFICACIÓ  NOMBRE  DE  DIPUTATS  I  ALTRES 
PROPOSTES.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 21 de juliol 
del 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu: 

“7)  Moció Partit  Popular de 8/7/2014,  sobre adhesió modificació nombre  de diputats i 
altres propostes.

Seguidament es dona compte de la moció presentada pel Grup Popular, de data 8 de Juliol de 
2014, relativa a l’adhesió a les propostes de reducció del numero de diputats de Les Corts de 99 
a 79, a la reforma de la Llei Electoral Valenciana per a introduir un nou sistema electoral que 
permeta  la  elecció,  de  al  menys,  un  terç  dels  Diputats  de  Les  Corts,  de  forma  directa  en 
circumscripcions uninominals de caràcter comarcal; a la supressió de l’aforament dels Diputats  
autonòmics; a rebaixar de 50.000 a 25.000 el nombre de firmes necessàries per a exercir la  
iniciativa legislativa popular, y a la reforma del Reglament de Les Corts per a possibilitat la 
participació ciutadana en els Projectes i Proposició de Llei que es tramiten.

Per la Sra. Mª Consuelo Escrivà Herraiz es fa una explicació del seu contingut.

Obert  el  torn  d’intervencions  pel  Sr.  José  Salazar  exposa  que  li  agradaria  que  la  moció 
arreplegarà també que l’elecció dels representants a nivell local fora mitjançant llistes obertes,  
així com que el llistó per a l’obtenció de representants en les eleccions autonòmiques passarà  
del 5% actual al 3%, entenc que seria molt mes democràtic.
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Pel Sr. President, per tal de pronunciar-se sobre la moció, es manifesta que li falta per concretar  
la  gestió  que esta realitzant  sobre consulta  de les  circumscripcions uninominals  de caràcter  
comarcal.

El Sr. David González manifesta que per falta de lectura s’abstindrà en la votació del dictamen i  
que per al plenari es prepararà la seua intervenció al respecte.

El Sr. Blai Peiró, manifesta que no veu clar la moció presentada, per la qual cosa si te que fer 
alguna proposta o intervenció la presentarà al Plenari.

Per la Sra. Mª Consuelo Escrivà, considera que la moció que presenta es oberta i per tant entén  
que pot incloure en la mateixa les pretensions manifestades pel Sr. José Salazar 

Els membres de la comissió previ estudi i amb els vots favorables ponderats dels Srs/es.: Maria 
Consuelo Escrivà 7/21, José Salazar 1/21, i les abstencions dels Srs. Salvador Fuster Mestre  
6/21, David González 5/21 i Blai Peiró 2/1 dictaminen favorablement la moció i eleven al Ple de 
l’Ajuntament per a que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Adhesió a  les  propostes  del  Sr.  President  de la  Generalitat,  per  a la  reducció del 
nombre de diputats de Les Corts de 99 a 79, a la reforma de la Llei Electoral Valenciana per a  
introduir un nou sistema electoral que permeta la elecció, de al menys, un terç dels Diputats de  
Les  Corts,  de  forma  directa  en  circumscripcions  uninominals  de  caràcter  comarcal;  a  la  
supressió de l’aforament dels Diputats autonòmics; a rebaixar de 50.000 a 25.000 el nombre de 
firmes necessàries per a exercir la iniciativa legislativa popular, i a la reforma del Reglament de  
Les Corts, per a possibilitat la participació ciutadana en els Projectes i Proposicions de Llei que 
es tramiten.

Així  com que l’elecció dels  representants  a  nivell  local  siga mitjançant  llistes  obertes,  i  la  
rebaixa del 5 al 3% del llisto de vots a nivell autonòmic per a entrar en el repartiment d’escons 
en les Corts Valencianes.

Segon.- Traslladar aquest acord a les Corts Valencianes, instant a les forces polítiques amb  
representació parlamentaria a arribar als acords necessaris per a fer possibles aquestes reformes 
i  qualsevol  altres  que  es  plantegen  per  part  de  les  diferents  administracions  publiques 
encaminades a millorar la participació ciutadana, l’elecció directa i la qualitat democràtica”.

El  Sr.  David  González,  portaveu  del  Grup  Bloc-Compromís,  presenta  al  dictamen 
transcrit la següent esmena:

“Que en el punt primer de les propostes d’acord s’afegisquen les següents:
1.- Sistema electoral de llistes obertes.
2.- Desaparició e les barreres electorals.
3.- Substitució del mètode D’Hont i pel mètode de Hare per a l’obtenció d’escons.
4.- Comunitat Valenciana com a circumscripció electoral única.
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5.- desenvolupament de les Noves tecnologies per afavorir el vot electrònic.
6.- Nou model de finançament que assegure les inversions públiques de l’Estat territorialitzades 
d’acord amb el nombre d’habitants i acabe amb el dèficit sistèmic dels serveis públics bàsics 
valencians”.

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

 Sr. González Martínez: “L’esmena és una esmena, perquè quede clar, diguem-ne, 
de suplement, proposem afegir aquestes propostes d’acord a les ja proposades en la 
moció,  o en el  dictamen,  del Partit  Popular,  que són, afegir  sistema electoral  de 
llistes obertes, desaparició de les barreres electorals, substitució del mètode d’Hont 
pel  mètode  Hare  de  l’obtenció  d’escons,  Comunitat  Valenciana  com  a 
circumscripció  electoral  única,  desenvolupament  de  les  noves  tecnologies  per 
afavorir el vot electrònic, i com que la reducció del nombre de diputats passa per 
una reforma de l’Estatut d’autonomia, un nou model de finançament que assegure 
les  inversions  públiques  de  l’estat,  territorialitzades  d’acord  amb  el  nombre 
d’habitants i que acabe amb el dèficit sistèmic dels serveis públics bàsics valencians. 
Insistesc que aquestes sis esmenes el que es proposa és afegir-les a aquelles que ja 
proposa la moció del Partit Popular.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El sentit de la moció ja s’ha dit, la secretària, però no tinc 
cap inconvenient de llegir-la. L’única cosa que passa és que no se m’ha adjuntat, i 
ací  en  el  dictamen  únicament  tinc  les  dues  propostes  d’acord.  Jo  defensaria  la 
moció, ja ha llegit la Sra. secretària les dues propostes, no la tinc sencera; però sí 
que al respecte de les esmenes que ha presentat el Sr. González, repetir-li el que li he 
dit  aquest  matí,  les  seues  sis  esmenes  tomben,  modifiquen  les  dues  propostes 
d’acord de  la  moció  presentada  pel  Partit  Popular.  Ja  li  he dit  que  aqueixes  sis 
esmenes vosté podria, en lloc d’esmenar la moció presentada pel Partit Popular, el 
que hauria de fer, o el que jo li aconsellava que fera, és que vosté en redactara una i 
que posara les  sis  propostes  d’acord;  i  aquest  grup polític,  el  Partit  Popular,  no 
tindria cap inconvenient d’argumentar i fins tot votar-li la seua moció. Però trobem 
que no és lògic, no és normal, que vostés no presenten la seua moció, amb les seus 
sis propostes, en aquest cas sis esmenes, i vulguen tombar la del Partit Popular i fer-
la seua, amb les seues sis esmenes. Per tant pense que argumente en què consisteix 
la  moció  presentada  pel  Partit  Popular,  i  a  partir  d’ahí  cadascú que vote el  que 
considere. A les esmenes tinc clar que el Partit Popular votarà que no. Dir-li que 
amb aquestes mesures el que es pretén és que els polítics no siguem el principal 
problema del país, reduir de 99 a 79 els diputats en les Corts, que això suposaria un 
estalvi d’1.371.000 euros, reduir-los en les Corts, en el Consell Jurídic, en el Consell 
Valencià de Cultura, en el Consell Econòmic i Social, en l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, i és fals que reduir els diputats siga un atac al pluralisme polític, ja que 
hi hauria el  mateix nombre de grups parlamentaris;  es vol donar així resposta,  i 
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ajustar l’administració autonòmica,  i  que almenys  un terç  s’elegesquen de forma 
directa per mitjà de circumscripcions uninominals;  i que a més es tinga la major 
representativitat  dels ciutadans de totes les comunitats,  això suposaria una major 
proximitat i resposta als problemes dels ciutadans, ja que tots tindríem a un diputat 
de referència  al  qual acudir,  en l’actualitat  hi  ha moltes  comarques,  com ara els 
Serrans, la Vall de Cofrents i Aiora, la Ribera baixa, la Vall d’Albaida, on no tenen 
cap representant;  d’aquesta forma,  amb aquesta modificació,  totes les comarques 
tindrien el seu diputat i representaria, i així la proximitat que es requeriria per a un 
treball més directe i un coneixement més de la problemàtica.”

 Sr. González Martínez: “A mi em sembla molt  bé el que em suggereix la Sra. 
Escrivá, hi ha suggerit perquè ahir en Junta de Portaveus jo i vaig donar aquestes 
esmenes, i ho hem parlat perquè no s’ho trobaren ací; però és un dret, entenc, que 
tinc,  a presentar  esmenes  a qualsevol  dictamen;  per tant,  que es voten i  ja està. 
Nosaltres no volem desvirtuar la moció del Partit Popular; volem afegir, perquè les 
propostes  ens  semblen  raonables,  però  volem  afegir  aquestes  propostes  també, 
perquè pensem que van més enllà encara de al democràcia, de la pluralitat; per tant 
si  és  el  motiu  principal  de  la  moció,  pensem que no  ha  d’haver  cap  problema 
d’acceptar aquestes esmenes; que es voten, s’accepten o no s’accepten, i ja passarem 
a votar el dictamen; però pensem que és un dret que tenim; i si no, que la secretària 
ens corregesca.”

 Sr.  alcalde: “Comenta  la  Sra.  secretària  que  efectivament  hi  ha  algunes 
coincidències, tant en la moció que ha presentat el Partit Popular com en l’esmena 
que acaba d’aportar Bloc-Compromís. Es parlava de fer-se una espècie de moció 
conjunta, però sembla que hi ha algunes divergències i hi ha algunes qüestions que 
no són acceptables. Per tant, el que passarem és a la votació, en principi de l’esmena 
de la moció presentada pel Partit Popular, per vore si les esmenes s’inclouen o no.”

Sotmesa l’esmena a votació amb el resultat  de 8 vots favorables  (5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), 7 vots en contra 
(Grup Partit Popular) i 6 abstencions (del Grup Socialista). 

Tot seguit la Sra. Escrivá Herráiz diu: “Mire, Sr. González, aquest matí vosté m’ha dit 
no l’esmenaré, i fa un moment, en el corredor, ha dit que l’esmenaria; jo ja li he dit 
abans que vosté té tot el seu dret, però jo ara en aquest moment, li dic que davant la seua 
irresponsabilitat, i que vosté és un malfeiner, que s’ha apropiat de la moció del Partit 
Popular ja que ha sigut incapaç de redactar-ne una amb les seues propostes d’acord, 
perquè aquest partit, el Grup Popular, davant la desvirtuació i que vosté vol apropiar-se 
del que no és seu, acompanyat, com dels qui han tornat a votar i han recomptat com ha 
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fet el Sr. Blai Peiró que ha canviat el seu vot, aquest Partit Popular retira aquesta moció; 
la porten vostés endavant sols.”

Finalment,  la Sra. Escrivá Herraiz,  portaveu del Grup Partit  Popular, de conformitat 
amb el que estableix l’article 58 del Reglament orgànic Municipal, retira la moció de 
l’ordre del dia.

QUINZE.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  RELATIVA  A 
DIVERSES PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS DEL BARRI DEL RAVAL.

Informats de la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular que diu:

“Mª Consuelo Escrivá Herraiz, en representació del  grup popular i  en nom de tots els  seus 
membres que el componen, D. Jesús Aparisi Romero, D. Andrés Sánchez Gámez, Sra. Virginia  
Cotaina Verdú, Sra. Violeta Trava, D. Vicente Morera Romaguera i D. Salvador Escrivá Tormo, 
per  mitjà  del  present  escrit,  i  fent  ús  de  les  atribucions  que  li  conferix  el  Reglament  
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (aprovat per Reial Decret  
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la corporació per al seu debat, a petició de les  
tres associacions que conformen el barri del raval,:
Associació veïnal Raval-Gerreria: G98156037-C/ Verge del Rebollet, núm. 10
Associació de veïns El Pinet: G46156410-C/Sagrada Família, núm. 9
Associació de veïns El raval: G96109061-C/ Les Torres, núm. 14

La següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  Raval  d’Oliva  ocupat  des  de  l’antiguitat  per  immigrants  de  modesta  extracció  social  i  
superada la crisi  demogràfica,  durant  el  segle XVIII,  s’eixampla per la part  denominada El  
Pinet.

A finals dels anys 50 i a principis dels 60 el nucli urbà va registrar un creixement rapidíssim, a  
causa de la millora de les condicions de vida, la prosperitat a causa del conreu i comerç de la  
taronja, el  començament  del turisme,  etc. La immigració i  el  trasllat de part de la població  
autòctona als barris nous canvia la composició demogràfica i fins a la lingüística de la població,  
molts  veïns del  Raval es traslladen a l’eixamplament,  mentres el Raval  acull  la immigració 
castellanoparlant, l’ètnia gitana i la colònia anglesa.

La diversitat de cultures, la gran capacitat de convivència demostrada al llarg de la història, 
l’acollidor del Raval i els seus pobladors són mostres clares de voler apartar-se de qualsevol  
color polític i  lluitar  per fer  del  raval,  en tota la seua extensió:  Pinet,  Raval  i  Gerreria,  un  
referent de barri.

Les distintes associacions que el conformen, unides en una sola veu, sol·liciten als distints grups  
polítics de l’Ajuntament d’Oliva, als actuals i als futurs, que reconeguen la problemàtica per la 

Pàgina: 63



qual es travessa, que s’accepte, com l’accepten els que la patixen i que estiguen disposats a  
posar a disposició els mitjans, els recursos amb la disposició i les garanties per a protegir les  
diverses iniciatives, aportacions i afany de treball i col·laboració que aporten les associacions 
veïnals per a solucionar els problemes variats que afecten la bona convivència, a la salubritat, al  
desenvolupament econòmic, a la seguretat, és a dir, al dia a dia de la vida dels veïns i visitants  
del Raval.

Dels  problemes  enumerats,  les  associacions  no  desitgen  culpar  cap  partit  polític  ni 
administració, però les associacions no estan per a callar i ocultar, es van crear per a aportar i  
treballar  pel  barri  i  per  tots  el  que  en  ell  convisquen,  buscar  el  benestar  la  convivència  
civilitzada,  la  conservació  i  millora,  en  definitiva  no  permetre  que  el  barri  es  deteriore  ni  
envellisca, ni menys encara que es convertisca en un gueto ple de por i foscor.

Les associacions coneixedores de la problemàtica actual, de les situacions que travessen gran  
nombre de famílies de falta de treball i vivenda i coneixedores també que tot ser humà mereix i  
li ho ha de concedir la llei demanen gestió de qualsevol administració pública que puga o haja 
de  donar-la  i  les  associacions  donaran  la  seua  col·laboració  per  a  assegurar  que  els  
condicionants es complixen.

Els ravalers/es volen que el veí  adjacent  puga tindre el que mereix però amb la seguretat i  
garantia que dóna la legalitat, el compromís i la regularitat de les coses ben fetes des d’una  
administració compromesa i seria.

Les associacions del Raval tenen propostes i ganes de col·laborar; “El barri és el nostre, sabem 
el que volem i el que hi ocorre fora d’estadístiques que no són reflex de la realitat”.

La intenció de les associacions dista molt de crear una alarma social i de falsejar situacions que 
l’única cosa que farien seria perjudicar el Raval.

Les associacions volen col·laborar amb l’ajuntament, amb les corporacions municipals present i 
futures i juntes visualitzar les seues ambicions com ara:

1. Crear dinamisme econòmic per a fomentar la creació de comerç.
2. Condicionament  i  adequació de zones que aporten benestar  com a parcs,  jardins,  zones 

d’aparcament, etc.
3. Convenis amb els bancs propietaris de vivendes en el Raval per a poder donar resposta a  

totes les família necessitades d’un sostre.
4. Sol·licitud  de  subvencions a  distintes  administracions  públiques,  aportacions municipals 

tant  econòmiques  com materials  i  recursos  per  a  garantir  la  conservació,  remodelació i  
manteniment del Raval i un llarg etc. de propostes que per mitjà de les següents propostes  
d’acord  podran  adquirir  la  forma  i  el  compromís  legal  que  dóna  l’aprovació  en  sessió 
plenària.
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PROPOSTES D’ACORD
PRIMER.- Reconeixement  d’errors  comesos  i  problemàtiques  del  barri  com  a  seguretat, 
abandonament,  falta de manteniment etc. Per a la seua solució, amb la mateixa regularitat i  
eficàcia amb què es realitza en altres zones del municipi sense avís reiterat per les associacions.

SEGON.- Treball,  redacció  i  aprovació  per  una junta  de representants  de les  associacions, 
corporació municipal, etc. d’un pla d’acció de seguretat i convivència ciutadana.

TERCER.- Treball,  redacció i aprovació per una junta de representants de les associacions, 
corporació  municipal,  etc.  un  pla  de  remodelació  i  manteniment  implantat  per  mitjà  de 
subvencions  i  aportacions  tant  municipals  com  d’altres  administracions  i  empreses  amb 
convenis o contractes amb l’Ajuntament.

QUART.- Elaborar un catàleg de vivendes ruïnoses i complir amb les lleis i reglaments que per  
a això disposa la Generalitat Valenciana”.

Obert el torn d’intervencions es produïxen les que indiquem:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Començaré llegint.  Hablaré en castellano porque sé que  
hay gente de la asociación, y que no entiende demasiado bien el valenciano, y por  
deferencia a todos ellos. Empezaré leyendo la todalidad de la moción, ya que ésta  
fué la primera traba que hubo en la asamblea convocada por las asociaciones. La  
moción se eleva al Pleno de la corporación, para su debate, la eleva el Partido  
Popular, pero a petición de tres asociaciones que conforman el barrio del Raval;  
son la Asociación Vecinal Raval-Gerreria, la Asociación de Vecinos el Pinet, y la  
Asociación de Vecinos el Raval. Hay una exposición de motivos que dice así; “El  
Raval  de  Oliva  ocupado  desde  la  antigüedad  por  inmigrantes  de  modesta  
extracción  social  y  superada  la  crisis  demográfica,  durante  el  siglo  XVIII,  se  
ensancha por la parte nombrada El Pinet. A finales de los años 50 y a principios de  
los 60 el casco urbano registró un crecimiento rapidísimo, debido a la mejora de  
las condiciones de vida, la prosperidad debida al conreo y comercio de la naranja,  
el comienzo del turismo, etc. La inmigración y el traslado de parte de la población  
autóctona  a  los  barrios  nuevos  cambia  la  composición  demográfica  y  hasta  la  
lingüística de la población, muchos vecinos del Raval se trasladan al ensanche,  
mientras el Raval acoge la inmigración castellano parlante,  la etnia gitana y la  
colonia  inglesa.  La  diversidad  de  culturas,  la  gran  capacidad  de  convivencia  
demostrada a lo largo de la historia, lo acogedor del Raval y sus pobladores son  
muestras claras de querer apartarse de cualquier color político y luchar por hacer  
del Raval, en toda su extensión: Pinet, Raval y Gerreria, un referente de barrio. Las  
distintas asociaciones que lo conforman, unidas en una sola voz, solicitan a los  
distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Oliva, a los actuales y a los futuros,  
que reconozcan la problemática por la que se atraviesa, que se acepte, como la  
aceptan los que la sufren y que estén dispuestos a poner a disposición los medios,  
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los  recursos  con  la  disposición  y  las  garantías  para  respaldar  las  diversas  
iniciativas,  aportaciones  y  afán  de  trabajo  y  colaboración  que  aportan  las  
asociaciones  vecinales para solucionar los problemas variados que afectan a la  
buena convivencia,  a la salubridad, al desarrollo económico, a la seguridad, es  
decir, al día a día de la vida de los vecinos y visitantes del Raval. De todos los  
problemas  enumerados,  las  asociaciones  no  desean  culpar  a  ningún  partido  
político ni administración, pero las asociaciones no están para callar y ocultar, se  
crearon para aportar y trabajar por el barrio y por todos lo que en el convivan,  
buscar  el  bienestar,  la  convivencia  civilizada,  la  conservación  y  mejora,  en  
definitiva no permitir que el barrio se deteriore ni envejezca, ni menos aún que se  
convierta en un gueto lleno de miedo y oscuridad. Las asociaciones conocedoras de  
la problemática actual, de las situaciones que atraviesan gran número de familias  
de falta  de trabajo y vivienda,  y  conocedoras también de que todo ser humano  
merece y se lo  debe conceder  la ley,  piden gestión de cualquier  administración  
pública que pueda o deba darla y las asociaciones darán su colaboración para  
asegurar que los condicionantes se cumplen. Los ravaleros/as quieren que el vecino  
adyacente  pueda  tener  lo  que  merece  pero  con  la  seguridad  y  garantía  de  la  
legalidad,  el  compromiso y  la  regularidad de las  cosas  bien  hechas  desde  una  
administración comprometida y seria. Las asociaciones del Raval tienen propuestas  
y ganas de colaborar; “El barrio es nuestro, sabemos lo que queremos y lo que en  
él ocurre fuera de estadísticas que no son reflejo de la realidad”. La intención de  
las asociaciones dista mucho de crear una alarma social y de falsear situaciones  
que  lo  único  que  harían  sería  perjudicar  el  Raval.  Las  asociaciones  quieren  
colaborar  con  el  Ayuntamiento,  con  las  corporaciones  municipales  presentes  y  
futuras y juntas visualizar sus ambiciones tales como crear dinamismo económico  
para fomentar la creación de comercio; acondicionamiento y adecuación de zonas  
que  aporten  bienestar  como  parques,  jardines,  zonas  de  aparcamiento,  etc.  
convenios con los bancos propietarios de viviendas en el  Raval  para poder dar  
respuesta a todas las familias necesitadas de un techo; solicitud de subvenciones a  
distintas  administraciones  públicas,  aportaciones  municipales  tanto  económicas  
como  materiales  y  recursos  para  garantizar  la  conservación,  remodelación  y  
mantenimiento  del  Raval  y  un  largo  etc.  de  propuestas  que  por  medio  de  las  
siguientes propuestas de acuerdo podrán adquirir la forma y el compromiso legal  
que  da  la  aprobación  en  sesión  plenaria.  Las  propuestas  de  acuerdo  son  las  
siguientes;  primero,  reconocimiento  de  errores  cometidos  y  problemáticas  del  
barrio como seguridad, abandono, falta de mantenimiento etc. Para su solución,  
con  la  misma  regularidad  y  eficacia  con  que  se  realiza  en  otras  zonas  del  
municipio, sin aviso reiterado por las asociaciones. Segundo, trabajo, redacción y  
aprobación  por  una  junta  de  representantes  de  las  asociaciones,  corporación  
municipal,  etc.  de  un  plan  de  acción  de  seguridad  y  convivencia  ciudadana.  
Tercero, trabajo, redacción y aprobación por una junta de representantes de las  
asociaciones,  corporación  municipal,  etc.  un  plan  de  remodelación  y  
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mantenimiento  implantado  por  medio  de  subvenciones  y  aportaciones  tanto  
municipales como de otras administraciones y empresas, con convenios o contratos  
con el Ayuntamiento. Cuarto, elaborar un catálogo de viviendas ruinosas y cumplir  
con las leyes y reglamentos que para ello dispone la Generalitat Valenciana”. He  
expuesto en castellano, por deferencia a los vecinos, como he dicho antes, que no  
entienden;  y  una vez  leída  la  moción,  se  puede comprobar que esta  moción es  
respetuosa y educada; decir las verdades no es sinónimo de mala educación. Ante  
la propuesta, la preocupación de los vecions del Raval, al aumentar la inseguridad,  
a  consecuencia  de  robos,  agresiones,  intimidaciones,  ocupación  indebida  y  
descontrolada  de  viviendas  pertenecientes  a  los  bancos,  y  a  vecinos  que  
temporalmente no las ocupan, preocupación por el deterioro avanzado que sufre el  
barrio por la falta de conservación y mantenimiento, preocupación por la falta de  
desarrollo comercial, y preocupación por adecuación de instalaciones necesarias  
para el bienestar, surge esta moción; y hay que decir que podría haber sido una  
moción respuesta a unas declaraciones duras, agresivas y muy fuera de lugar, o  
respuesta también a quien enfundado en un uniforme, no importa del color o sin él,  
utiliza  frases  tales  como ¿vosotros  sabéis  dónde  os  habéis  metido,  o  os  estáis  
metiendo? Eso en mi pueblo es una amenaza; en cambio, aun sin haber recibido  
disculpas  o reconocimiento  de errores cometidos,  nace esta moción respetuosa;  
pero diciendo todo lo que se necesitas decir, que no es ni más ni menos que lo que  
viven y sufren día a día. Pero esta moción sufre otro intento de asfixia, y es en la  
misma asamblea, por quienes se hacen pasar por componentes de algunas de las  
asociaciones, y no son otra cosa que mandados a escudriñar, e intentar dirigir y  
manipular; pero aún hay individuos que ejercen otra misión, individuos a los que se  
les hace la vista gorda ante sus ilegalidades, para que procuren de la manera que  
sea  que  se  desarrolle  según  las  órdenes;  estos  individuos,  junto  con  alguna  
espontanea que se cree superior, hablan pero no escuchan. Si hay algo que no se  
puede permitir es que en este siglo que vivimos que siga sucediendo; yo no callo  
ante las amenazas que sufro, fuertes, duras, porque no admito que en una mesa se  
siente como representante de nadie manipuladores, corruptos, enganchados a luz y  
agua,  ni  directores  de  voluntades  políticamente  correctas;  hasta  que  esos  no  
desaparezcan, no habrás soluciones; están ahí para que no las haya. Esta moción  
debe servir para algo más que solucionar la multitud de problemas de un barrio;  
debe  ser  un  referente  para  otros  barrios  y  un  documento  a  reflexionar,  para  
trabajar  y  rectificar  todos  los  errores  cometidos,  los  boicots  y  las  promesas  
incumplidas. Esta moción no es una medalla que se pone el Partido Popular, es un  
documento de trabajo, y ya es hora que los veintiuno que estamos sentados aquí  
arriba cumplamos con la ley, y los acuerdos plenarios se cumplan; son de obligado  
cumplimiento, y aquí hay muchos sin cumplir. Aquí hay mucho dicho y poco hecho,  
mucha prensa escrita que se puede leer y que se ha hecho y dicho para hacer daño  
y luego esconder la mano. Es hora de pedir perdón y empezar de nuevo. Por eso,  
lamentado que en las reuniones de martes todos los concejales y el alcalde no saber  
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cómo se quedó, personalmente no sé cómo se quedó, que no hubiesen propuestas  
claras,  ni  líneas  de  trabajo,  sólo  indecisión  y  contradicciones  entre  los  que  
gobiernan, aunque el Partido Popular se nos dejó ir a esa reunión; y seguiremos,  
quiero  repetir,  trabajando,  y  aunque no nos  hagan caso  seguiremos  aportando  
ideas. Ya sabemos que se ha mandado un técnico para que recoja anomalías, que  
ya se ha puesto algún parche; esperamos que no sea sólo para mencionarlo aquí,  
pero digamos si se van a hacer, nos gustaría saber, mesas de trabajo como la Sra.  
Morell propuso; o la propuesta del Sr. González, que cada mes, en las comisiones  
que ya existen,  aparezca un punto del  orden del  día,  que diga seguimiento  del  
Raval. Me gustaría continuar y decir que no está de más recordar, echando mano  
de hemeroteca, lo que tenemos; tenemos muchos recortes de prensa donde se puede  
ver  que  esta  problemática  no  viene  de  ahora,  de  hace  cuatro  días;  esta  
problemática ya veíamos en 2008, titulares como “El Partido Socialista de Oliva  
desatiende  la  petición  de  vecinos  del  Raval.”  Era  un  titular.  “El  gobierno  
municipal de Oliva promete mayor presencia policial en el Raval, y la recuperación  
de las zonas deportivas” eso fue el 12 de agosto del 2008. El 26 de agosto de 2008  
“El Raval de Oliva avisa de la huida de vecinos del barrio.” El 1 de julio de 2008  
“El Partido Popular de Oliva apoya las denuncias de los vecinos del Raval contra  
la gestión del gobierno socialista municipal, de las zonas deportivas del barrio.” El  
5  de  junio  de  2010,  Unión  Valenciana  –ahora  Gent  d’Oliva–  apoyaba  las  
reivindicaciones del barrio del Raval en prensa. Y también quiero recordar aquí la  
moción del 7 de mayo de 2012, y que dos meses después, moción presentada por el  
grupo Bloc-Compromís, y que dos meses después que la presentara, el Sr. González  
se olvida de ella teniendo la Alcaldía en sus manos. Y por último quiero demostrar  
el que ya venimos diciendo en un plenario. No mentimos; el Partido Popular no  
miente;  y  no  inventamos;  y  es  respecto  a  las  diligencias  que  se  efectuaron  en  
diferentes calles, como Rafalatar, San Felipe, Montaña, y calle santisimo Cristo.  
Dijimos en un plenario,  que había habido tanta presencia de la  Guardia Civil,  
como  de  Iberdrola,  para  desenganchar  a  la  cantidad  de  personas  que  había  
enganchadas. Aquí tenemos la denuncia de la Guardia Civil; y es muy curioso ver  
cómo aquí aparece la calle Rafalatar, núm. 22. La calle Rafalatar núm. 22 es el  
centro que tiene allí el Ayuntamiento, centro que el Partido Popular cerró, de ver  
las escandalosas facturas; que automáticamente, días después de arrebatarnos la  
Alcaldía se abrió. Y curiosamente aquí aparece, esto son las actas que se levantan  
durante la inspección; además de estar valorado el fraude, que es escalofriante el  
fraude que se ha efectuado; y una multa que la pagamos todos los ciudadanos,  
entre 1.300 y 1.500 euros. Aquí está la prueba mas que feaciente. Por lo tanto, yo  
pido al consenso, pido que rectifiquemos, que sigamos adelante, y que trabajemos;  
pero todo esto son evidencias claras de lo que sucede.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Em permetran també, tots els presents que a causa que la 
majoria de la gent del Raval, o gran part de la gent del Raval, siguen persones que 
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són estrangers, i a més entenen millor la llengua castellana que la valenciana, jo em 
dirigiré en aquestes paraules precisament en castellà, perquè ens entenguen millor; 
m’entenguen. El  Grupo  Municipal  Gent  d’Oliva,  efectivamente  anteriormente  
Unión Valenciana,  el  cual represento yo en este momento,  como así también lo  
manifesté, reiteradamente manifiesta su apoyo y compromiso hacia la problemática  
actual  que está padeciendo una de los barrios  más singulares,  emblemáticos,  y  
bonitos  de  Oliva,  el  del  Pinet-Raval-Gerreria.  Entendemos  las  reiteradas  y  
comprensibles quejas de los vecinos de este barrio, y de las asociaciones vecinales  
que lo representan; aunque lamentablemente, estas quejas, presentes y pasadas, no  
sirvan para recuperar la oportunidad y el  tiempo perdido; demasiado, diría yo.  
Pensamos que ahora es el momento de trabajar todos juntos, y dejar de lado las  
ideologías y enfrentamientos políticos, para iniciar un nuevo camino que nos lleve  
a solucionar,  en la  medida de lo posible,  los graves problemas que acechan la  
seguridad y la convivencia de las personas que habitan en este barrio. Es nuestra  
obligación como representantes políticos de esta ciudad, tomar buena nota de las  
demandas y  soluciones  aportadas,  y  que nos han hecho llegar  a través  de esta  
moción,  a  responsables  del  gobierno  municipal  y  de  la  oposición;  aunque  
lamentamos que en su momento no se nos haya dado a todos los grupos políticos el  
mismo trato y la misma oportunidad. Es evidente que el principal problema que  
afecta a este barrio es el de la seguridad. Habrás por tanto, y como punto urgente y  
de  partida,  que  reforzar  la  vigilancia  policial  en esta  zona,  puesto  que  de  ello  
depende en gran medida la calidad de vida, la convivencia y el bienestar de las  
personas.  Al  mismo  tiempo,  habrá  que  empezar  a  elaborar  un  plan  de  acción  
integral para que sirva de guía y marque las líneas maestras de lo que tiene y debe  
de ser un barrio más habitable, más comercial y turístico; en definitiva, un barrio  
del cual se pueden sentir orgullosos todos los olivenses y las personas foráneas que  
también en él habitan. Por tanto, y como no podía ser de otra manera, Gent d’Oliva  
apoyaremos las demandas de esta moción que proviene de los ciudadanos de este  
barrio tan emblemático de nuestra ciudad.”

 Sr. Peiró Sanchis: “El Grup Municipal Projecte Oliva, també per deferència a las  
personas que no hablan el valenciano, nos expresaremos en la lengua castellana.  
En primer lugar,  comentar  que todos los  grupos municipales  que  estamos aquí  
representados,  creo  que  cuando  hemos  estado  en  elecciones  se  han  planteado  
planes para actuar en el centro histórico, en el Raval, en la zona del Pinet, y dónde  
sea; todos tenemos planes maravillosos,  todos los grupos municipales; todos los  
grupos  nos  hemos  reunido  con  las  diferentes  asociaciones,  incluso  hay  grupos  
municipales que tienen personas de contacto dentro de las propias asociaciones de  
vecinos,  cosa  que  me  parece  razonable  e  importante,  la  colaboración  de  esas  
personas en las asociaciones, nos parece perfecto. Todos sabemos, cuando hemos  
estado en reuniones del Consell Turístic d’Oliva, qué actuaciones son necesarias  
para revitalizar el centro histórico; creo que lo hemos dicho todos, la concejal de  
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Turismo, los arquitectos que han venido a las reuniones, los promotores turísticos;  
todo el mundo tenemos claro qué es lo que hay que hacer y qué actuaciones hay que  
llevar a cabo. Todos, todos los grupos. Ahora bien, des de este grupo municipal sí  
que  queremos  dejar  claro  que  este  grupo  estará  a  disposición  de  las  tres  
asociaciones  para  lo  que  necesiten;  el  apoyo  que  necesiten,  cuando  vengan  a  
hablar con nosotros, y podamos plantear, o nos puedan plantear, actuaciones, que  
desde este grupo municipal  modesto pueda llevar  a cabo. Sí  que es verdad que  
también  nos  gustaría  solicitarle  a  la  Alcaldía,  a  la  actual,  Salvador  Fuster,  al  
anterior alcalde, David González, a la anterior alcaldesa, Chelo Escrivá, que han  
estado  en  Juntas  de  Seguridad  Local,  hablando  Guardia  Civil,  Policía  Local,  
Alcaldía, Jefe de la Policía Local, en ninguna de esas reuniones se nos ha llamado,  
ni se nos ha permitido participar, porqué son Juntas de Seguridad, reguladas por el  
reglamento; entiendo que las personas que estaban en esa reunión, en las diferentes  
juntas,  cuando  mandaba  el  PP,  cuando  mandaba  Bloc-Compromís  y  cuando  
mandaba el Partido Socialista, tomaban clara nota de cuáles eran las necesidades  
del barrio.  Y entiendo que la  moción que presentan las asociaciones  tiene todo  
nuestro respaldo. Lo que no entiendo es por qué determinadas delegaciones que  
tienen competencia plena en esas áreas, como puede ser Seguridad, como puede ser  
Urbanismo,  o  como  pueden  ser  las  mil  delegaciones  que  todos  sabemos  que  
necesitan planes de reforma integral del barrio, no plantean propuestas concretas  
que podamos votar en este Pleno y llevar adelante;  planes de reforma interior;  
todos conocemos que en los diferentes municipios, Altea, Xàbia, se han llevado a  
cabo  ¿por  qué  en  Oliva  no  se  han  llevado  a  cabo?  ¿es  necesario  que  las  
asociaciones lleguen a un momento que digan ya está bien? Pues bueno, parece que  
sí  que  es  necesario.  Projecte  Oliva  simplemente  queremos  dejar  claro  que  
apoyaremos la moción, y que las asociaciones pueden contar con nosotros.”

 Sr. Canet Llidó: “Seguint les indicacions que han fet els meus companys, en aquest 
punt  també  farem nosaltres  la  intervenció  en  castellà,  pels  motius  que  ja  s’han 
expressat. En primer lugar, celebro que el barrio del Raval, con sus singularidades  
y sus problemas específicos hayan entrado a formar parte del debate plenario y de  
la  agenda  política  en  estas  últimas  semanas.  Creo  que  la  moción  que  ahora  
tratamos, trataremos, más allá de las propuestas que planeta, que están bien, tiene  
el mérito de generar discurso sobre un barrio muy importante de nuestra ciudad,  
que es el Raval, y por ello quiero felicitar a quienes lo has hecho posible. En primer  
lugar al Partido Popular que ha dado forma y ha presentado la moción que ahora  
debatimos;  es  justo  reconocerlo;  pero  sobre  todo  a  los  miembros  de  las  
asociaciones vecinales de todo el barrio. A la Asociación de Vecinos del Pinet, a la  
de  Raval-Gerreria,  i  a  la  del  Raval,  siempre  en  estrecha  colaboración  con  la  
Asociación El Romaní, de la Safor. Los miembros de las asociaciones vecinales son  
personas  que  dedican  de  forma  totalmente  altruista,  parte  de  su  tiempo  para  
intentar mejorar las condiciones del barrio y de todo el vecindario; y ese esfuerzo  
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por  mejorar  el  barrio,  en  ocasiones  comporta  también  la  generalmente  poco  
agradecida tarea de ejercer la denuncia social; es decir, hacer de portavoces de las  
problemáticas que hay en el barrio, exigiendo a quienes tenemos responsabilidades  
de  gestión,  que  actuemos.  En  las  últimas  semanas,  o  meses,  ha  habido  un  
sentimiento colectivo de preocupación entre la gente que vive en el Raval, el de la  
seguridad; se ha oído hablar de muchos robos en casas, de viviendas que han sido  
desvalijadas, y que des de sus tejados se ha entrado en otras casas, etc. Todo eso,  
que hace tiempo que viene produciéndose, ha tenido una traducción directa en el  
paisaje  urbano,  dónde  hemos  podido  ver  proliferar  los  enrejados  en  puertas  y  
ventanas;  y  en los  casos  más extremos,  hasta puertas y  ventanas tabicadas.  La  
cantidad de rejas que se han colocado en los últimos años, hablan claramente de un  
fenómeno  que  no  podemos  ni  debemos  negar.  Sé  que  el  colectivo  de  personas  
extranjeras, propietarias de casas en el Raval, principalmente del Reino Unido, es  
uno de los colectivos más castigados por esta cuestión de los robos en las casas,  
aprovechando períodos de ausencia de estas personas, muchas de sus propiedades  
han sido objeto de robos. Per tanto, es obvio que el tema de la seguridad es una de  
las problemáticas más relevantes del barrio del Raval; y esa problemática no tiene  
una solución fácil; eso también lo hemos de reconocer, no vamos a hacer ahora  
populismo; como también reconocemos que se han hecho esfuerzos, por parte de la  
policía i la Guardia Civil, para darle solución; pero pensamos que es importante  
reconocer  que  existe  un  problema,  porqué es  el  primer  paso  para  poder  darle  
solución.  Negando  la  existencia  del  mismo,  y  disfrazando  la  realidad,  no  lo  
solucionaremos. Y quiero acabar puntualizando un aspecto que se menciona en la  
moción.  Estoy  totalmente  seguro  que  las  asociaciones  vecinales  que  han  
manifestado recientemente su preocupación por la seguridad del Raval, no tienen el  
más mínimo interés de generar alarmas innecesarias, o de dar mala imagen del  
barrio en el que viven; ni la más mínima intención, estoy completamente seguro de  
ello; de hecho, nadie quiere más a su barrio que aquellas personas que dedican su  
tiempo por mejorarlo día a día, promoviendo actividades de todo tipo, en las que  
todos hemos podido participar. Aprovecho para agradecerles este trabajo.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Me  paso  al  castellano  también,  por  respeto  a  los  aquí  
presentes. Y bien, respecto a la moción en si, comparto el sentimiento que es una  
moción respetuosa, y creo que con respeto es como hemos de actuar. Así que, por  
supuesto, por parte del Grupo Socialista, vamos a votarla a favor. Entiendo que el  
contenido de la moción es una declaración de voluntades, de intenciones, pero creo  
que los políticos debemos de estar a la altura y cumplir con esas declaraciones,  
ofreciendo trabajo; es decir, trabajar en ello y que al fin y al cabo no sea sólo una  
declaración sino que al fin tengamos algo que ofrecer para mejorar el barrio; y no  
sólo declaraciones, que pienso que están muy bien, pero tenemos que esforzarnos  
para estar a la altura. No quiero entrar en conflictos políticos,  pero uno de los  
compromisos que sí que lo hice delante de las diversas asociaciones es pensar en  
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positivo;  creo  que  para  conseguir  cosas  buenas  para  un  barrio,  como para  tu  
ciudad,  debemos  de  pensar  estar  todos  unidos;  es  decir,  cada  discusión,  cada  
enfrentamiento, no une, no consigue nada; sólo consigue separar, y separándonos,  
la verdad que no vamos a conseguir objetivos; por tanto voy a evitar todo tipo de  
discrepancias, o cosas del pasado; remover el pasado, creo que la gente no está  
esperando, los ciudadanos no están esperando esto de nosotros. Sí que adquirí un  
compromiso  ante  las  asociaciones,  y  ante  la  asamblea  y  los  ciudadanos,  y  el  
compromiso mío era trabajar. De hecho, el martes hubo una reunión con todas la  
fuerzas políticas, gobiernen, tengan delegaciones o no las tengan, porqué creo que  
para pensar  en un plan de acción de presente y  de futuro,  no se puede obviar  
absolutamente ninguna fuerza política, porqué hoy estamos y mañana no, y al fin y  
al cabo, todos los que están aquí presentes tienen que trabajar para los que vengas  
después; y por eso pienso que debían de estar todos. Cuando dicen no se quedó  
claro los compromisos que se adquirieron allí, yo fui muy clara en la reunión que  
tuvimos, y me parece justo anunciarlo aquí, por lo menos des de las delegaciones  
del Grupo Socialista, se van a convocar comisiones de trabajo; la primera fue el  
alcalde en temas de seguridad y vigilancia, que ha invitado a la resta de miembros  
del  ayuntamiento,  para  que  puedan  participar,  para  intentar  recoger  todas  las  
necesidades  e  intentar  aportar  soluciones,  de hecho creo  que hay miembros de  
otros partidos que se han adherido a ese equipo de trabajo. También yo des de  
Hacienda lo hice, y también hay un miembro, del Partido Popular exactamente, que  
se ha adherido a ese equipo de trabajo. Y de las diversas áreas, como Bienestar  
Social y de Obras y Servicios también está pendiente para quien quiera participar  
en esos equipos de trabajo pueda llevar a cabo iniciativa. A parte de eso también se  
están haciendo una serie de acciones como las viviendas vacías; el día 14 se pasó  
un listado al  arquitecto  municipal,  listado de viviendas  vacías,  sobretodo cuyos  
propietarios son entidades bancarias, para saber en qué estado de dejadez están las  
viviendas,  para exigir que las dejen en condiciones y no tabicadas,  ni tapiadas,  
porqué eso lo que hace degradar es la imagen del barrio, y lo que hace es invitar a  
la gente, de fuera o de donde seas, a ocupar las viviendas; por tanto, vamos a exigir  
que  estén  en  condiciones,  y  si  no  lo  hacen  el  ayuntamiento  ya  podrá  actuar  
subsidiariamente.  Por  tanto,  el  compromiso  mío,  que  en  aquel  momento  en  la  
asamblea  lo  hice  es  cierto,  y  des  de  mi  grupo  y  creo  que  todos  lo  vamos  a  
compartir, os ofrecemos el compromiso de trabajar. Yo no soy de anunciar mucho,  
ni de informar mucho; yo, cuando el trabajo está hecho, yo lo informo; así que a  
medida que se vayan tomando las acciones, se informará; porqué me gusta que el  
trabajo vaya por delante. También quiero agradecer a las fuerzas de seguridad, a  
la  Guardia  Civil,  por  haber  estado  al  lado  del  Ayuntamiento  de  Oliva  
constantemente para intentar encontrar una solución; al sargento también, que ha  
estado con el  ayuntamiento,  intentando  encontrar  unas  soluciones,  haciéndonos  
entender  que  los  recursos  son  los  que  son,  que  ojalá  hubiera  más  fuerzas  de  
seguridad, tuviéramos más herramientas, más recursos, de Policía Local también,  
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son los que son, pero bueno, tampoco nos vamos a conformar, vamos a intentar que  
entre todos consigamos, no solo el barrio del Raval, muchos barrios de nuestra  
ciudad, nuestras playas, trabajar en ellas para conseguir un plan de acción que  
necesitas nuestra ciudad. Empezaremos por el Raval, pero ya lo anuncio, tenemos  
que continuar. Así que, por cerrar, por supuesto el Partido Socialista va a votar a  
favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Por finalizar, ya que el Partido Popular ha sido quien la  
eleva esta moción, finalizamos y el Partido Popular ya dijimos, manifestamos en la  
reunión de todos los concejales con el Sr. alcalde, que no se debe de sentir ningún  
grupo político por detrás del Partido Popular que es quien lo eleva; nos hubiese  
gustado  que  esta  moción  hubiese  podido  ir  a  alguna  comisión  para  que  se  
dictaminase, incluso para que todos los grupos políticos la hubieran podido, si así  
lo consideran, hacer suya. I a mí me gustaría preguntar a la Sra. Secretaria si aún  
es  el  momento  de  adherirse,  que  esté  de  forma  conjunta,  que  no  aparezca  
únicamente el Partido Popular en ella, y si así algún partido lo desea, que pueda  
llevarse a cabo. Sí. Asiente la Sra. secretaria, y dice que sí que es posible, si algún  
grupo  lo  desea  aparecer,  y  que  esta  moción  no  aparezca  únicamente  como el  
Partido Popular.  Y también me gustaría decir  ya para finalizar,  que el  Partido  
Popular, se ha estado hablando de planes de acción, sí que llevábamos un plan de  
acción, un plan de acción que se inició, se puso en marcha y que lamentablemente  
no se pudo continuar; pero eso se puede reconducir todos unidos, y unidos como no  
a los vecinos del Raval.”

Conclòs el torn d’intervencions, a la vista del consens sobre el contingut de la moció, la 
mateixa es té per presentada com a moció conjunta per tots els Grups municipals.

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

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

SETZE.  DONAR  COMPTE  DE  LA  CONSULTA  QUE  ELEVA  EL  SR. 
ALCALDE AL CJCCV EN EXECUCIÓ D’ACORD PLENARI DE 26 DE JUNY 
DE 2014.
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S’informa de la consulta  que eleva el  Sr.  alcalde al  Consell  Jurídic  Consultiu  de la 
Comunitat Valenciana que transcrita literalment diu:

“ANTECEDENTS
1r.- El Projecte d’Urbanització del Sector AIGUA BLANCA IV va ser aprovat definitivament  
per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 26 de setembre del 2005, amb 
un PEC de 2.256.187’39 euros. Posteriorment, amb data 16 de desembre del 2008 es va aprovar,  
per la Junta de Govern Local, el Modificat del Projecte d’Urbanització, amb la qual cosa el 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) es va establir en 2.572.386’57 euros, incloent el 
pressupost dels projectes d’instal·lacions elèctriques.

2n.-  L’execució  de  les  obres  d’este  Projecte  d’Urbanització  es  va  adjudicar  a  la  mercantil  
MIDASCON, SL, formalitzant-se el contracte d’obres amb data 19 d’octubre del 2006.

3r.- Per part de l’empresa contractista, MIDASCON, SL, per mitjà d’un escrit de data 29 de  
desembre del 2008 es comunica a l’Ajuntament la sol·licitud de Concurs Voluntari davant del  
Jutjat Mercantil núm. 2 de València. Per mitjà d’Anunci d’eixe Jutjat en el BOE de 21 de gener 
del 2009 es fan públics la tramitació de les corresponents Interlocutòries. El titular del dit Jutjat 
acorda,  per  mitjà  d’Interlocutòria  de  13  d’octubre  del  2009,  mesura  cautelar  per  la  qual 
s’atribuïa a l’empresa concursada la possessió de l’obra d’urbanització. L’Ajuntament d’Oliva a 
través dels seus servicis jurídics i altres externs contractats a este efecte, es va oposar en tot  
moment  a  la  referida  mesura  cautelar  que,  al  privar  de  la  possessió  de  la  urbanització  a  
l’Ajuntament, impedia qualsevol prossecució de l’activitat constructiva de la urbanització, tant 
directament  per  l’Administració com a través  de la  contractació d’una tercera  empresa  que  
finalitzara l’obra urbanitzadora.
 
4t.-  Per  sentència  del  Jutjat  Mercantil  núm.  2  de  data  19  de  juny del  2012,  dictamen  en 
l’incident  concursal  1145/098 s’ha alçat  l’efectivitat  de la indicada mesura  cautelar.  Com a 
conseqüència  d’això,  l’Ajuntament  pren  possessió  de  les  obres  d’urbanització,  sense  haver 
finalitzat les mateixes i en l’estat de conservació en què es trobaven, per mitjà d’Acta de data 27 
de juny del 2012.

5t.- És a partir del moment en què l’Ajuntament té la possessió i disponibilitat efectiva de les 
obres d’urbanització executades fins eixa data (27 de juny del 2012), quan l’Ajuntament ha 
d’adoptar les oportunes decisions amb vista a determinar, en primer lloc, l’estat de conservació 
de  les  obres  executades  basant-se  en  el  Projecte  aprovat  i  el  seu  Modificat,  quines  obres 
previstes falten per executar i quines obres realitzades han patit deteriorament i cal reparar-les, 
substituir-les i quines mesures addicionals procedix adoptar per a la correcta funcionalitat de 
tals obres.

Basant-se en els descrits antecedents, succintament exposats, esta Alcaldia, a l’empara del que  
disposa  l’article  11  de  la  Llei  10/1994  de  19  de  desembre,  eleva  al  CONSELL  JURIDIC 
CONSULTIU DE LA GENERALITAT VALENCIANA les consultes següents:
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CONSULTES
PRIMERA.- Dins  de  l’àmbit  del  Pla  Parcial  AIGUA BLANCA  IV s’incloïa,  en  la  xarxa 
primària, un vial, denominat VIAL C. Este vial s’incloïa, en la seua integritat, dins de l’àmbit  
superficial  del Sector i,  amb tal  caràcter,  apareix en el corresponent  Pla Parcial  i  Programa 
d’esta Actuació Integrada i es va aprovar per la Comissió Territorial d’Urbanisme a través de  
l’oportú Projecte d’Homologació sectorial. Quant a les obres d’urbanització corresponents al 
denominat VIAL C cal tindre en compte que el Ple de l’Ajuntament, amb data 21 de juny del  
2002 va adquirir determinats compromisos respecte del finançament concret de la urbanització  
del  denominat  “VIAL  ALINEACIÓ  C”,  compromisos  que  van  ser  objecte  d’un  acord 
d’interpretació per part de la Junta de Govern de data 26 de setembre del 2005, de manera que,  
segons  este  últim acord,  l’Ajuntament  assumiria  el  finançament  del  cost  dels  conceptes  de 
pavimentació i adequació de calçada i voreres en tota la superfície del vial, senyalització i part 
proporcional  de  l’electrificació  d’este  vial,  no  comprenent-se  la  part  proporcional  de  la  
urbanització pels conceptes de xarxes de subministraments d’aigua potable i clavegueram.

Tenint en compte que, amb caràcter general, les actuacions d’urbanització comporten el deure 
legal de costejar pels propietaris les obres d’urbanització previstes en l’actuació corresponent es 
consulta  sobre  si  és  procedent,  a  juí  del  CJCCV,  el  compliment  d’estos  compromisos 
d’urbanització del referit VIAL C, i si tal finançament, directament imputable a l’ajuntament per 
assumpció  voluntària  d’esta  obligació,  pot  finançar-se  amb  càrrec  a  fons  provinents  del 
Patrimoni Públic del Sòl (PPS) a la llum de l’article 259 de la Llei Valenciana 16/2005, de 30 de 
desembre, en la redacció donada per l’article 122 de la Llei [COMUNITAT VALENCIANA] 
5/2013,  23  desembre,  de  Mesures  Fiscals,  de  Gestió  Administrativa  i  Financera,  i  
d’Organització de la Generalitat.

SEGONA.- Des del moment que es va anunciar el Concurs voluntari de creditors pel Jutjat  
Mercantil  núm.  2  de  València  (gener  del  2009)  fins  a  la  presa  de  possessió  per  part  de  
l’Ajuntament  de  les  obres  executades  (juny del  2012),  les  obres  d’urbanització  han  romàs 
paralitzades. Esta paralització per temps tan prolongat ha produït, lògicament, un deteriorament  
i perjuí de determinades unitats d’obra que, per part dels Servicis Tècnics municipals, precisen 
de profundes reparacions i, inclús, substitució d’estes unitats d’obra.

Es consulta al CJCCV sobre si la reparació o substitució d’estes unitats d’obra, en principi ben 
executades per part del contractista, i com a conseqüència del seu progressiu deteriorament per 
la  paralització de tals  obres,  poden ser  sufragades per  l’Ajuntament  o el  dit  cost  ha  de ser  
repercutit als propietaris del Sector en funció del seu corresponent aprofitament.

En el primer dels casos, si la reparació o substitució d’estos elements o unitats d’obres poden ser 
sufragades per l’Ajuntament, si les mateixes poden finançar-se amb càrrec a fons provinents del  
Patrimoni Públic del Sòl.

TERCERA.- Amb independència del lògic deteriorament de les obres d’urbanització com a 
conseqüència de la seua paralització, els Servicis Tècnics municipals, després de les oportunes 
inspeccions i estudis, han pogut determinar que certes unitats d’obra previstes en els Projectes  
s’han executat de forma defectuosa per part del contractista de manera que, algunes d’elles, 
precisen de grans reparacions i inclús, de la seua demolició i nova reconstrucció.
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Es consulta al CJCCV si tals obres deficientment  executades pel  contractista i  que precisen 
d’una reparació en profunditat o una demolició i reconstrucció, quant al cost de tals reparacions 
o reconstruccions, si poden ser assumides pel propi Ajuntament o, al contrari, han de repercutir-
se als propietaris del Sector. Igual que en l’anterior consulta, en el cas que l’Ajuntament puga 
assumir el cost d’estes actuacions, si el dit cost pot ser finançat a través de fons provinents del  
PPS.

En relació  amb la  consulta  Segona i  Tercera  cal  fer  constar  que  els  propietaris  del  Sector  
AIGUA BLANCA IV han fet  efectiu  l’import  de  les  tres  primeres  Quotes  d’Urbanització, 
quedant pendent de cobrament una Quarta Quota. Evidentment, de forma parcial o total, estos  
propietaris han sufragat aquelles obres ben executades i que s’han deteriorat pel transcurs del  
temps (objecte de la consulta segona) i aquelles deficientment executades pel contractista abans 
de la paralització de les obres (objecte de la consulta tercera).

S’acompanya a la present consulta la documentació següent:

DOCUMENT NÚM. 1.- Còpia de l’Acord del Ple de l’Ajuntament. Sessió de 21 de juny del 
2002.

DOCUMENT NÚM. 2.- Còpia acord de la Junta de Govern Local. Sessió de 26 de setembre del  
2005. S’aprova el Projecte d’Urbanització del PP AIGUA BLANCA IV i es determina l’abast  
del compromís de finançament del VIAL C.

DOCUMENT NÚM. 3.- Còpia de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aprovant el 
Projecte d’Homologació del Sector AIGUA BLANCA IV.

DOCUMENT NÚM. 4.- Còpia de l’Acta de presa de possessió de les Obres d’Urbanització de 
data 27 de juny del 2012”.

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

 Sr. Canet Llidó: “Jo vaig dir en el seu moment en la Junta de Govern Local d’11 de 
juliol, que es va fer, en relació a aquesta consulta. Aquesta consulta és cert que ve 
com a conseqüència d’un acord plenari que diu “elevar consulta al Consell Jurídic 
Consultiu”, cosa que ni a mi, ni al nostre grup, en principi ens sembla malament; 
està bé elevar consulta, sempre que hi haja algun aspecte jurídic que calga clarificar 
o que calga esclarir; però la meua sorpresa va ser doble, en vore la consulta que 
s’havia elevat. Per un costat, el fet que una consulta relativa a una urbanització, jo 
que sóc regidor  delegat  d’Urbanisme,  no tenia  coneixement  d’ella  fins  que vaig 
arribar a la Junta de Govern; aqueixa és la primera sorpresa, però bé. La segona va 
ser  el  contingut  de  la  consulta,  perquè  d’entre  altres  coses  es  pregunta  si 
l’ajuntament ha de complir els seus compromisos, i que jo sàpiga, i ja ho vaig dir en 
la  Junta  de  Govern,  els  compromisos  s’adquireixen  per  a  complir-los,  no  per  a 
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després  preguntar-li  a  algú  si  els  complim  o  no  els  complim;  a  banda  d’això, 
considere que en la consulta hi ha alguns aspectes que s’han obviat, i em centraré en 
un d’ells que em sembla prou important. Si en una urbanització es produeixen uns 
sobrecostos,  els  sobrecostos  se  solen  produir,  bàsicament,  per  dues  coses,  o  bé 
perquè s’han dirigit i o executat malament unes obres, aspecte primer, o bé perquè 
s’ha pràcticament malament una liquidació; o bé per les dues coses juntes. Caldria 
vore els sobrecostos que s’han produït en la urbanització Aigua Blanca IV, en quin 
d’aqueixos s’enquadraria, si en el primer, en el segon, o en el tercer. Per tot això, 
nosaltres ja vam manifestar en la Junta de Govern Local, i després ho vam difondre 
als mitjans de comunicació, que estem d’acord a fer les consultes necessàries als 
òrgans jurídics consultius a l’abast, això és cert; però considerem que la consulta 
plantejada, aquesta en concret que s’ha llegit, pensem que es tracta d’una consulta 
innecessària, perquè l’ajuntament ja disposa d’informes clars dels serveis jurídics 
municipals,  respecte  als  aspecte  realment  importants  que ara es consulten;  estem 
desacreditant  innecessàriament  el  treball  dels  mateixos  tècnics  municipals;  quina 
credibilitat els atorgarem en el futur? Sesgada, perquè omet molta informació, i molt 
important,  en  relació  a  les  consultes  que  es  plantegen.  Capciosa,  perquè  amb 
l’esmentada omissió d’informació, sumada a certes incorreccions, com ara el motiu 
de la paralització de les obres i altres, planteja certes qüestions, tot condicionant les 
respostes, ja que aquell que ha de contestar no disposa de tots els elements de judici 
necessaris  per  a  l’elaboració  del  seu  dictamen.  I  finalment,  considerem  que  és 
absurda, perquè no té sentit, com he dit abans, consultar-li a ningú si l’ajuntament ha 
de  complir  els  seus  compromisos;  això  no  cal  consultar-ho  a  ningú.  Els 
compromisos  s’adquireixen  per  a  complir-los,  i  més  encara  si  es  tracta  d’actes 
administratius consentits i ferms, i avalats per diversos informes municipals d’un 
període de temps que abasta pràcticament dotze anys. Dit això, com que es tracta 
d’una consulta que no té el caràcter de preceptiu, ni la seua resposta té el caràcter de 
vinculant,  ni  considerem que s’haja traslladat  adequadament  tota  la informació a 
l’òrgan consultiu al qual s’eleva la consulta, nosaltres no ens sentirem vinculats, en 
dir nosaltres vull dir Bloc-Compromís, per la resposta que s’emeta.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no tinc més que referendar les paraules que acaba de dir 
el Sr. Vicent Canet, perquè a més aqueixa nota de premsa es va emetre de forma 
conjunta, Bloc i Gent d’Oliva, perquè pensem i continuem pensant el mateix que 
vam emetre en la nota de premsa, i per tant estem convençuts que això és així. És 
evident que a aquesta altura, i després de conéixer l’historial d’Aigua Blanca IV, i 
vore les conseqüències i en les condicions que hui en dia està aquesta urbanització, i 
tenint  en  compte  tots  els  informes  que  hi  ha  al  respecte,  jo  crec,  per  a  mi, 
independentment  que  no  és  que  em sàpiga  malament  que  es  consulte  qualsevol 
qüestió al Consell Jurídic Consultiu, em sembla bé; al a fi, la resposta efectivament 
no és vinculant i per tant a la fi la potestat sempre és de l’ajuntament a l’hora de  
decidir què és el que ha de fer. però jo crec que el tema està massa sabut, i aquest 
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moment és qüestió de ser un poc més coherents amb els compromisos que en el seu 
moment l’ajuntament va adquirir, tant en juliol de 2002, com també l’acord plenari 
de 28 d’abril de 2011, i per tant jo crec que en aquest moment el que hem de fer és 
tirar cap avant, acabar aquesta urbanització d’una vegada per totes, perquè jo crec 
que ja  han patit  els  veïns,  que són els  qui  han patit  realment  les  conseqüències 
d’aqueixa obra inacabada; no només en la pròpia carn sinó també en l’economia i en 
el  seu  patrimoni;  per  tant  pensem  que  efectivament,  a  aquesta  altura,  aquestes 
consultes  sobren,  i  s’ha d’agarrar  els  compromisos  adquirits  i  fer-los  valdre.  En 
aquest sentit, també és veritat que depén del tipus de pregunta, com i de quina forma 
es fa, a la fi també condiciona la contestació; i és evident que de la forma que s’han 
fet les consultes, des del nostre punt de vista, en el meu en aquest cas, no és del tot 
objectiu i per tant no s’ajusta a la realitat del que ha passat en Aigua Blanca IV. Per  
tant  sembla  que  a  la  millor,  la  contestació  pot  ser  no  siga  l’adequada, 
independentment que torne a repetir que la contestació del Consell Jurídic Consultiu 
no serà vinculant; i torne a repetir, l’última paraula és de l’ajuntament. per tant, en 
aquest sentit ens reiterem en allò manifestat a través de la nota de premsa, i pensem 
que d’una vegada per totes el que hem de fer és buscar els mitjans necessaris, d’on 
siga i com siga, tot respectant la condició jurídica i els ordenaments jurídics, però jo 
crec que hem de complir amb allò acordat, i amb el compromís adquirit en el seu 
moment per part de l’ajuntament, i per tant, aquest regidor no és culpable de res del 
que  haja  passat  perquè  tot  el  món  sap  que  això  s’inicia  molt  abans  que  aquest 
regidor estiga representant en aquest ajuntament.  Però sí que en l’any 2011 vam 
agarrar un compromís, i aqueix compromís s’ha de mantindre, al mateix temps que 
també fem valdre els  compromisos  que amb anterioritat  ha agarrat  l’ajuntament. 
Crec que és el  moment de passar mans a l’obra,  mai  millor  dit,  i  deixar-nos de 
consultes,  per  a  bé,  com  he  dit,  dels  veïns  que  estan  patint  les  conseqüències 
d’aqueixa obra inacabada. Simplement això.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Seré prou concís; és un tema que ho he dit moltes vegades, sóc 
partidari,  ho repetesc una i mil  vegades, que aquest tema s’ha de parlar menys i 
actuar més. Entenc que puguen haver grups municipals que estiguen en desacord 
amb la sol·licitud ‘informe que eleva el Grup Socialista, és respectable; però jo ho 
vaig dir abans de la nota de premsa i ho reitere. Hi ha un regidor d’Urbanisme, que 
té competències exclusives per a prendre decisions; que les prenga; que prenga les 
decisions. I si realment es considera que no està actuant-se com cal, és tan simple 
com actuar; jo en la meua delegació ho faig, i entenc que el regidor d’urbanisme ho 
pot fer amb més raó, perquè té més suport del seu grup i està governant amb l’equip 
de govern, dins d’un grup municipal que té molta força. Per tant, elevar consultes 
em sembla  bé,  les  notes  de  premsa  meravelloses;  però  a  la  fi,  supose  que  els 
ciutadans  el  que  volen  és  que  cada  regidor,  dins  de  la  seua  delegació,  prenga 
decisions.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Dir que la Junta de Govern Local el nostre representant no 
va poder assistir, i tampoc se’ns permet, ja que únicament van els tinents d’alcalde, 
que  un  altre  regidor  assistira  en  la  seua  representació;  per  tant  no  vam  poder 
manifestar allí el que pensem. Jo he apuntat de forma textual una frase seua, Sr. 
Canet,  que  l’ha  repetida  dues  vegades,  i  ha  dit  “jo  vull  repetir  ací  que  els 
compromisos s’adquireixen per a complir-se” m’agradaria preguntar-li, Sr. Canet, 
per  què  vosté  no  dóna  compliment,  ni  ha  donat  compliment  com  a  regidor 
d’Hisenda, ni el seu partit havent ostentat l’Alcaldia, i continua ostentant vosté la 
Regidoria. Té tota la raó el Sr. Canet amb el que ha dit, no ens prenen seriosament 
els  afectats;  clar  que  no,  Sr.  Canet;  penosament,  penosament  no  ens  prenen 
seriosament; vostés han estat diversos anys dient Diego, on abans deien digo. El 
Grup Popular tenim les coses clares, i continuem dient el mateix que déiem abans i 
ara;  el  Grup Popular  no  utilitza  les  mocions  i  els  acords  plenaris  com a  paper 
higiènic; d’ahí que no ens creiem res de vostés. A proves ens podem remetre, I la 
nostra postura és treballar per resoldre el tema d’Aigua Blanca, com vam, començar 
a solventar-lo; i com no, denunciar on calga. Nosaltres, no se’ns va arrugar el melic,  
ni tampoc ens va importar perdre l’Alcaldia, portant a la Fiscalia anticorrupció les 
irregularitats. Per tant treballarem, continuarem treballant,  i  com no, dient el que 
deiem abans i ara. I denunciant el que creguem que no és correcte.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement en contestació al Sr. Peiró, dir-li que faig tots els 
esforços que puc en relació a aquesta urbanització, com a totes les altres, però que hi 
ha coses que no depenen únicament d’aquest regidor, com és, precisament, el tema 
de  la  consignació  pressupostària  que  ve  al  punt  següent.  I  en  relació  a  la  Sra. 
Escrivá, ja he vist que té moltes coses a dir-me a mi, però no sé què ens ha dit del 
punt que estem tractant en concret, i potser ens interessa a tots saber-ho.”

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat.

DISSET. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON 
TRIMESTRE DE L’ANY 2014.

Donat compte del Dictamen de la Comissió d’ Hisenda i Béns Municipals de data 24 de 
juliol de 2014, sobre els informes de morositat del segon trimestre del 2014, emesos per 
la Sra. Tresorera y el Sr. Interventor, transcrit literalment diu:

“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.
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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 segon trimestre de l’any 2014.

“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE 
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes  
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en 
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  
en les operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
corporacions locals,  elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local,  que inclourà  
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s’estiga 
incomplint el termini.”
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini  de pagament que haja de 
complir el deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de 
trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.”

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L’OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la  
comptabilitat municipal:
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- 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 (30 de juny).
-  Serveix de base per  al  present  informe el  que,  als  efectes,  elabora la pròpia  aplicació de  
comptabilitat, en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua  
recepció.

Informe segon trimestre 2014
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació  de  comptabilitat,  corresponents  a  despeses  imputables  als  capítols  2  i  6  del  
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del  
2014, un total de 269 factures la quantia global de les quals puja a 745.660,15 €.
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 (260 factures, per import 
de  672.398,53  €),  i  aquelles  que  estan fora  del  període legal  de  pagament  (9 factures,  per  
73.261,62 €)
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  (1.308  factures  per 
1.347.517,61 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (636 factures per  
667.957,94 €).
L’annex III fa referència als interessos de demora que no s’han pagat en este trimestre.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  l’haurà  d’emetre  
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la 
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4  
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe.

Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, 
que es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran 
reclamar per escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si 
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no 
haguera contestat, s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats  
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la 
mesura cautelar,  llevat que l’administració acredite que no concorren les circumstàncies que 
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
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cas  la  mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a  
l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan  el  deutor  incórrega  en  mora,  el  creditor  tindrà  dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la  mora  d’este.  En la  determinació d’estos  costos de cobrament  s’aplicaran els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què 
es tracte.”
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 10 de juliol de 2014. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/06/2014 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures  i  no s’han tramitat  els  corresponents expedients  de reconeixement  de l’obligació o 
s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de tramitació.

Vist el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l’informe següent:

I.- D’acord amb el que disposa l’article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació 
d’incorporar a l’informe previst en l’art. 4t sobre els termini de pagament una relació de les  
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des 
de la seua anotació en el registre de factures i no s’hagen tramitat els corresponents expedients  
de  reconeixement  de  l’obligació  o  s’haja  justificat  per  l’òrgan  gestor  la  seua  absència  de  
tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe  
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals.
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l’anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius 
que a la fi del trimestre, d’acord amb els criteris establerts en el programa de comptabilitat, han 
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures, i no s’ha 
tramitat  el  corresponent  expedient  de  reconeixement  de  l’obligació,  per  un  import  total  de 
2.568,03 €.
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És tot el que he d’informar en compliment de les meues funcions, traslladant el present informe 
als efectes oportuns.

Oliva, 10 de juliol de 2014. L’interventor. Jorge Garcia Hernández.”

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

DIVUIT.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  SEGUIMENT  PLA  D’AJUST 
SEGON TRIMESTRE.

Informats del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Béns municipals, de 24 de juliol del 
2014, sobre informe del seguiment del Pla d’ajust del segon trimestre 2014, emés pel Sr. 
interventor, que transcrit literalment diu:

“Assumpte: informe Seguiment Pla d’Ajust segon trimestre exercici 2014
I. NORMATIVA APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de la  Llei 

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

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

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

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

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

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

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

II. ANTECEDENTS DE FET
En compliment  amb allò  que s’ha  regulat  en l’article  7  del  RD Llei  4/2012,  es  va  emetre 
l’informe  26  de  març  del  2012  de  la  Intervenció  Municipal  relatiu  al  Pla  d’Ajust  de 
l’Ajuntament d’Oliva, per a una duració de 10 anys.
Mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el Pla  
d’Ajust elaborat per l’ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del RD 
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Llei 4/2012, i que és d’acord amb el model previst en l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per 
la qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el model  
de pla d’ajust.

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

Cal tindre en compte que l’Ajuntament d’Oliva, mitjançant un acord Plenari de 17/06/2014, i  
atesa la seua situació econòmica ha sol·licitat acollir-se a una reducció del tipus d’interés en 140 
punts bàsics, que es referix la Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General de  
Coordinació Autonòmica i Local, es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’establix  la  modificació  de  
determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al  
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Per la qual cosa 
ha aprovat, en la dita sessió Plenària, un nou Pla d’Ajust revisant l’anteriorment aprovat.

No obstant  això,  les  dades  que figuren  en  la  plataforma  del  Ministeri  es  corresponen amb 
l’anterior Pla d’Ajust, per la qual cosa este informe es cenyirà al dit Pla d’ajust, sense tindre en  
compte, de moment, el nou Pla d’Ajust aprovat.

Per la seua banda, l’article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de març, regula que;
"Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament previstes  
en  este  Reial  Decret  Llei,  hauran  de  presentar  anualment  al  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions  Públiques  un  informe  de  l’interventor  sobre  l’execució  dels  plans  d’ajust 
previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.

En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del  
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, s’haurà de presentar l’informe anterior 
amb periodicitat trimestral.

De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la corporació Local.

El  dit  informe,  el  contingut  del  qual  es  determinarà  reglamentàriament,  se  sotmetrà  a 
requeriment  del  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  la  valoració  pels  seus 
òrgans competents, que informaran del resultat de la dita valoració al Ministeri d’Economia i  
Competitivitat.

Així mateix, a fi de garantir el reembossament de les quantitats derivades de les operacions 
d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagen concertat podran ser sotmeses a 
actuacions  de  control  per  part  de  la  Intervenció  General  de  l’Administració  de  l’Estat.  La 
Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu abast, en funció del risc que es  
derive del resultat de la valoració dels informes de seguiment.
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Per a l’execució de les dites actuacions de control, la Intervenció General podrà demanar la  
col·laboració d’altres òrgans públics i d’empreses privades d’auditoria, que hauran d’ajustar-se a 
les  normes  i  instruccions  que  determine  aquella.  El  finançament  necessari  per  a  això  es  
realitzarà amb càrrec als recursos "

El  desplegament  reglamentari  a  què  es  referix  l’avantdit  article,  l’ha  realitzat  el  Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que 
en l’article 10, arreplega que;
"1.  L’Administració  que  compte  amb  un  pla  d’ajust  acordat  amb  el  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques, durant la seua vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri  
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia quinze 
del primer mes de cada trimestre en el cas de la corporació Local, informació sobre, almenys,  
els punts següents:
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del  
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute  comercial  contreta  classificada  per  la  seua  antiguitat  i  el  seu  venciment.  Igualment,  
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament  
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.

2. En el cas que siga una Comunitat............

3.  Les  corporacions  locals  hauran  de  remetre  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions 
Públiques abans del dia quinze de gener de cada any o abans del dia quinze del primer mes de  
cada trimestre, si es tracta de corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i  
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, l’informe sobre l’execució del 
pla d’ajust, amb el contingut següent mínim:
Resum  trimestral  de  l’estat  d’execució  del  pressupost.  Si  es  tracta  de  corporacions  locals 
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les  
Hisendes locals també s’inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l’exercici,  
considerant l’execució trimestral acumulada.
Execució de les mesures d’ingressos i gastos previstes en el Pla i, si és el cas, de les mesures  
addicionals adoptades.
Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a 
eixe any i explicació, si és el cas, de les desviacions."

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma de captura de 
dades  relatives  al  "informe  de  seguiment  del  pla  d’ajust  aprovat  i  una  altra  informació 
addicional (article 10 Orde HAP/2105/2012 d’1 d’octubre)".

Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent:
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III. INFORME
PRIMER.- De conformitat  amb allò  que s’ha regulat  en l’article  10 del  Reial  Decret  Llei  
7/2012, l’interventor municipal ha d’emetre un informe anual sobre l’execució del pla d’ajust. 
Del dit informe es donarà compte al Ple, i del contingut del mateix es traslladarà al Ministeri  
d’Hisenda i  Administracions Públiques,  a  través de la  plataforma telemàtica que habilita el 
propi Ministeri.

El contingut de l’informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s’han regulat en  
l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre.  Per  al  cas  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  al  no  ser  una 
corporació local dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació ha de remetre’s de manera 
anual abans del quinze de gener de cada exercici i referida al precedent.

A pesar que l’informe - per al cas de l’Ajuntament d’Oliva - ha de realitzar-se anualment, es 
realitza  el  present  informe trimestral  sobre  les  dades  que s’exigixen per  a este  Ajuntament  
trimestralment.

SEGON.- L’informe de seguiment del Pla d’Ajust, de conformitat amb allò que s’ha regulat en 
l’article 10, apartat 1o, de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, ha de contindre informació 
sobre els punts següents:
Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l’entitat, total del  
crèdit disponible i el crèdit disposat.
Deute  comercial  contreta  classificada  per  la  seua  antiguitat  i  el  seu  venciment.  Igualment,  
s’inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament  
a proveïdors.
Operacions amb derivats.
Qualsevol altre passiu contingent.
Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.
El contingut de la informació que cal bolcar en la plataforma del MHAP per a este trimestre,  
posseïx el següent índex de continguts:
1.- Informació d’Ingressos.
2.- Informació de gastos.
3.- Informació d’avals rebuts del sector públic.
4.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats  
de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.
5.- Informació sobre el deute comercial.
6.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.
Si  bé,  esta  informació  respecte  als  ingressos  i  gastos  es  referix  únicament  a  les  mesures  
d’ingressos i estalvi en gastos, sense que s’òmpliga l’execució trimestral - que es realitza al final  
de l’exercici - .
Cal assenyalar que:
Atés que les dades i informació de què es disposa ve referits al segon trimestre de l’exercici, es  
pren com a projecció anual estimada a 31 de desembre del 2014, la dada del Pla d’Ajust.

Les dificultats existents per al càlcul de l’execució de les mesures en matèria d’ingressos i de  
gastos, de tal manera que només s’han consignat aquelles sobre les quals es té certesa i estan 
contrastades en comptabilitat.
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Atés que es tracta de mesures del segon trimestre de l’exercici, no es pot determinar la desviació 
en el cas que existira, per la qual cosa l’anàlisi de l’execució de les dites mesures es realitzarà en 
l’informe anual, que contempla també l’execució del pressupost.

En matèria d’Ingressos, es considera la mesura 3, referent a la inspecció tributària, en la que es 
comprova que, respecte a l’ICIO s’han reconeguts drets a la data d’emissió d’este informe per 
import de 31.547,90.-€ que corresponen a les liquidacions derivades dels treballs corresponents  
als expedients d’inspecció. Sent la projecció anual estimada a 31 de desembre del 2014, en el  
cas de treballs d’inspecció de l’ICIO de 50.000 -€, i per esta mesura de 60.000.-€, s’insistix que 
en relació amb el Pla d’Ajust aprovat en 2012.

Les mesures d’ingressos a 30 de juny del 2014 han tingut un impacte econòmic de 31.547,90.-€,  
sent l’estimació a 31 de desembre del 2014 de 80.000.-€.

Respecte dels gastos, les mesures que s’han pogut comprovar es referixen a l’estalvi produït per  
la licitació de nous contractes:
1.-  Contractes  d’assegurances  de  danys  a  edificis  públics,  responsabilitat  civil/patrimonial, 
segurs vehicles titularitat municipal i de vida i d’accident d’empleats públics, que han suposat  
un estalvi acumulat en el 2n trimestre de 8.760,15.-€ i una estimació anual de 21.039,98.-€
2.- Revisió preus del servici de l’Ecoparc, ha suposat un estalvi acumulat en este 2n trimestre de 
5.484,40.-€, estimant-se fins al final de l’any un estalvi de 13.162,56.-€
3.-  La licitació  i  adjudicació  del  contracte  de  manteniment  de les  fotocopiadores  per  a  les  
dependències municipals, han suposat una reducció del cost de les còpies i una renovació dels 
equips,  no  obstant  amb  les  dades  i  ferramentes  que  es  disposa,  no  és  possible  quantificar 
l’estalvi que pot suposar esta mesura en este 2n trimestre i la seua estimació anual.
4-  La  licitació  i  adjudicació  del  contracte  dels  servicis  de  docència  d’escoles  esportives  i  
servicis  complementaris  dels  servicis  esportius  municipals  d’Oliva,  no  obstant  atés  que  el  
contracte el seu va subscriure en data 17 de març del  2014,  a la data d’este informe no es  
disposa d’informació per a poder quantificar l’impacte econòmic que suposa en el 2n trimestre  
de l’exercici, si bé s’estima que l’estalvi anual pot suposar 8.035,71.-€.
Les mesures de gastos a 30 de juny del 2014 han tingut un impacte econòmic de 14.244,55.-€,  
l’estimació a 31 de desembre del 2014 és de 107.238,25.-€.
S’adjunten les dades que s’obtenen de la plataforma del Ministeri degudament omplits.
És quant s’ha d’informar,
Oliva, 9 de juliol del 2014. L’INTERVENTOR,”

La corporació en queda assabentada.

DINOU. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA SALA DE GOVERN DEL 
TSJ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE NOMENAMENT JUTGE DE 
PAU TITULAR I SUBSTITUT D’OLIVA.
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Es dóna compte dels escrits remesos per la Sala de Govern del TSJ de la Comunitat 
Valenciana sobre els nomenaments de Sra. Mª Vicente Mestre Cardona com Jutgessa de 
Pau Titular  d’Oliva  i  Sr.  Andrés  Ramón Pellicer  Peiró  com Jutge  de  Pau Substitut 
d’Oliva.

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

VINT.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 2190/14 AL 2540/14.

La  Sra.  secretària  dóna  compte  dels  Decrets  de  l’Alcaldia,  des  del  Decret  núm. 
2.190/14, de 17 de juny de 2014, fins el Decret núm. 2.540/14, de 28 de juliol de 2014.

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat.

DESPATX EXTRAORDINARI. CERTAMEN DE TEATRE VILA D’OLIVA

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

“BASES II CERTAMEN DE TEATRE "VILA d’OLIVA"

ATESA  la  proposta  d’aprovació  de  les  bases  del  II  Certamen  de  Teatre  "Vila  d’Oliva", 
presentada pel Sr.  David González Martínez, Regidor de Cultura, amb data 16 de juliol del 
2014, la qual és com segueix:

"David González, en la seua qualitat de Regidor Delegat de Cultura, a l’empara del que disposa  
l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament  
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa a la Comissió 
Informativa  Municipal  de  Serveis  Socioculturals  que  dictamine  favorablement  la  següent  
proposta:

Acord sobre Aprovació de les Bases del II Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2014

ANTECEDENTS
La Delegació de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, després de l’èxit assolit en la I Edició del  
Certamen de Teatre "Vila d’Oliva", ha previst dur a cap enguany la II Edició del Certamen, que 
compta amb la col·laboració de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

Consegüentment, es proposa a la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals que adopte els 
següents acords:
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PRIMER.- Aprovació de les bases del II Certamen de Teatre "Vila d’Oliva" 2014.

SEGON.- Convocatòria del II Certamen de Teatre "Vila d’Oliva" 2014.

Oliva, 16 de juliol del 2014. El Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. David González 
Martínez."

ATÉS  que  en  la  Comptabilitat  del  Pressupost  Municipal  de  Despeses,  corresponent  al 
Pressupost Corrent de l’any 2014, en la partida 33400/4810000, de l’aplicació pressupostària 
"Promoció cultura - Premis. Beques", consta la retenció de crèdit amb el número d’operació 
28168, per un import total de 3.000 €.

ATESA la redacció de les esmentades bases per al certamen de teatre, redactades pels Serveis  
Culturals i de Festes Municipals, on consta la informació necessària per poder participar en dit  
certamen.

La Comissió sotmet a votació la proposta d’aprovació de les Bases del II Certamen de Teatre  
"Vila d’Oliva" 2014. Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor els representants  
del Grup Municipal Socialista (6 vots), del Grup Bloc Nacionalista Valencià (5 vots) i del Grup 
Partit Gent d’Oliva (1 vot); s’abstenen els representants del Grup Partit Popular (7 vots) i del  
Grup Projecte Oliva (2 vots).

La Comissió, per 12 vots a favor i 9 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al 
Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA d’ACORD

PRIMER.- Aprovar les bases que hauran de regir el II Certamen de Teatre "Vila d’Oliva" 2014,  
la redacció de les quals és com segueix:

BASES
1. PARTICIPANTS

1.1 Podran participar-hi tots els grups de teatre que no tinguen estructura empresarial, tant  
independents com vinculats a tot tipus d’associacions, entitats o institucions culturals, 
socioculturals, o lúdiques que representen obres en les quals el valencià/català siga el  
vehicle d’expressió artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.

1.2 Un comité de selecció nomenat per l’organització triarà, entre les propostes presentades,  
quatre grups seleccionats més dos grups de reserva.

1.3 Els grups seleccionats i els grups de reserva hauran de confirmar en un termini màxim 
de 3 dies (des del moment en què els siga comunicada la selecció), la seua participació.

1.4 Els grups seleccionats hauran de proporcionar a l’organització: 5 cartells de l’obra a 
representar  i  250  programes  de  mà,  hauran  de  proporcionar-ho  abans  de  15  dies 
posteriors a la comunicació de la selecció del grup corresponent.

 
2. INSCRIPCIÓ
Els grups de teatre hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció i presentar-la o trametre-la a:
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" II Concurs de Teatre Vila d’Oliva"
Regidoria de Cultura. Ajuntament d’Oliva
Plaça de l’Ajuntament, 1
46780-Oliva
Telèfon: 96 285 02 55
Correu electrònic: teatreolimpia@yahoo.es
Els grups que hi participen hauran d’aportar: un vídeo o dvd de l’obra que representaran, un text  
de l’obra inscrita, un cartell de l’obra digitalitzat, i un dossier amb la memòria de les seues  
activitats. A més a més, la comissió organitzadora es reserva la possibilitat d’acordar amb els  
grups l’assistència a una representació, o a un assaig general de l’obra.
Juntament amb la sol·licitud d’inscripció tots els grups hauran de trametre una sinopsi de l’obra 
(de només 10 línies) ; dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 
dpi)l;  el  repartiment,  la  fitxa  tècnica  i  un  resum de  l’historial  del  grup  (amb  una  extensió  
màxima  de  10  línies)  i,  amb  caràcter  obligatori,  els  permisos  corresponents  de  la  Societat 
General d’Autors i Editors, o de l’autor de l’obra, sense els quals no podran participar en el  
concurs.
El termini d’inscripció acabarà el dia 16 de setembre, a partir d’aquesta data es procedirà a la  
selecció dels grups participants. El resultat de la selecció es comunicarà oportunament als grups 
seleccionats i als dos de reserva.
La retirada  no justificada del  concurs  d’un  grup seleccionat  suposarà  l’expulsió de  la  seua 
proposta  en  edicions  posteriors.  A  tal  efecte,  la  decisió  de  la  comissió  organitzadora  serà  
inapel·lable.

3. CATEGORIES
S’estableix una sola categoria per a totes les obres representades. Cada obra podrà constar d’un 
o més actes.
 
4. LLENGUA
Totes les obres es representaran en valencià/català. La documentació que cada grup trametrà al 
concurs haurà d’estar redactada en valencià/català.
Es valorarà  per  part  del  jurat  la  correcció del  llenguatge en l’ús  del  valencià  normativitzat  
emprat en les obres.

5. DATES  I  LLOC  DE  REPRESENTACIÓ  DE  LES  OBRES  i  CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES DE L’ESPAI

Les obres es representaran al Teatre Olímpia d’Oliva situat al carrer Major 18, des del 9 fins al 
25 d’octubre de 2014.
El muntatge haurà d’adaptar-se a l’espai disponible per a l’escenari que té una amplària de 9  
metres de boca per 5 m d’alçada, una profunditat de 11 metres de fons i 6 metres d’alçada fins  
les vares. 
La dotació  tècnica  del  teatre  estarà  a  disposició  dels  grups participants,  que  si  requereixen 
elements del que aquest no disposa, haurà d’aportar-los cada grup participant.
En tot  cas,  s’enviarà per correu electrònic als  grups participants,  la  fitxa tècnica del  Teatre 
Olímpia i les característiques de l’espai.

6. ASSAJOS
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Els grups participants podran disposar del local per a assajar o realitzar el muntatge de l’obra  
que representaran el mateix dia de la data d’actuació, a partir de les 10.00 hores. Qualsevol  
necessitat  no  inclosa  dins  de  la  fitxa  tècnica del  Teatre  Olímpia,  anirà  a  càrrec  dels  grups 
participants.
L’Ajuntament d’Oliva no disposa de personal auxiliar de càrrega i descàrrega per als grups que 
participen en el certamen.

7. JURAT
Per a la valoració de les obres que es representen es nomenarà un jurat format per un nombre de 
tres o més persones vinculades al món de les arts escèniques i del món de la cultura valenciana,  
el  jurat  serà  elegit  per  la  comissió  organitzadora del  certamen,  presidit  per  la  Regidora  de 
Cultura. En el jurat hi haurà un representant de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat  
Valenciana, amb dret a veu i vot.
El jurat estendrà una acta en la que es fonamentarà l’elecció del grup guanyador, i dels tres  
premis restants, indicant el nom i NIF/CIF. 
L’acta esmentada es farà pública el dia de lliurament de premis. 
El  jurat  podrà  declarar  desert  qualsevol  dels  premis,  a  fi  de  mantenir  un  nivell  mínim de 
qualitat.
El veredicte del jurat serà inapel·lable, i tindrà capacitat per resoldre qualsevol incidència o 
circumstància no prevista en les bases.

8. PREMIS
Premi Vila d’Oliva, a la Millor Obra Teatral, tindrà una dotació econòmica de 1.200 euros.

Premi a la Millor Direcció: trofeu.
Premi a la Millor Escenografia: trofeu.
Premi al Millor Actor: trofeu.
Premi a la Millor Actriu: trofeu.
Premi Especial del Públic: trofeu.

Els tres grups seleccionats, que no siguen els guanyadors del Premi a la Millor Obra Teatral, i  
sempre que arriben a representar l’obra prevista dins del certamen, percebran un premi de 500 
euros.
A més els grups seleccionats,  que estiguen Federats i  sempre que complisquen els requisits 
anteriors,  rebran  una  ajuda  econòmica  de  la  Federació  de  teatre  Amateur  de  la  Comunitat  
Valenciana.
Tots els  premis  es pagaran per transferència bancària,  prèvia presentació del  full  de tercers  
degudament complimentat per l’entitat bancària corresponent.
Les quantitats indicades, tant per al Premi a la Millor Obra Teatral, com els restants premis,  
tindran la corresponent retenció aplicable, que legalment corresponga.

9. LLIURAMENT DE PREMIS
Els premis es faran públics i es lliuraran, en un acte a realitzar al Teatre Olímpia, i que en el seu  
moment es comunicarà als grups corresponents i al públic per diversos mitjans.
Tots els grups seleccionats hauran d’estar representats per almenys dos dels seus membres a 
l’acte de cloenda i lliurament de premis. L’incompliment d’aquest punt comportarà la pèrdua 
del dret a rebre el premi corresponent.
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10. ALTRES
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta de forma inapel·lable per 
l’organització.
Totes les obres representades hauran de tenir una durada mínima de 45 minuts i una durada 
màxima de 105 minuts.
La documentació rebuda dels grups participants, quedarà en possessió de l’organització, que 
podrà utilitzar el material fotogràfic, publicitari i les informacions en aquesta o en posteriors 
edicions del certamen de teatre.
Oliva, juliol de 2014

SEGON.- Assignar a la celebració del Certamen de Teatre "Vila d’Oliva" la retenció de crèdit  
número 28168 del Pressupost Municipal de Despeses, per import de 3.000 €, corresponent a la 
partida 33400/4810000, de l’aplicació pressupostària "Promoció cultura - Premis. Beques"”.

Obra en l’expedient informe d’Intervenció de data 28 de juliol de 2014, sobre existència 
de crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa corresponent.

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

 Sr.  González  Martínez: “En primer  lloc  manifestar  que el  punt  encara  que  no 
estava inclós en l’ordre del dia sí que es va dictaminar correctament en la Comissió 
de serveis Socioculturals. En 2013 l’Ajuntament d’Oliva, igual que fan altres ciutats 
valencianes amb certa tradició teatral, va promoure el primer certamen Vila d’Oliva; 
un certamen que té coma finalitat principal promoure el teatre amateur, de grups de 
teatre  d’aficionats,  que  no  compten  amb  una  estructura  empresarial.  El  primer 
certamen va tindre una bona acollida, tant en el públic d’Oliva com el de la Safor, 
com entre  les  associacions  locals;  de  fet,  les  obres  del  grup de  la  falla  de  sant 
Francesc, com el de la falla de l’Institut foren dos de les seleccionades. Oliva és una 
ciutat  amb  tradició  teatral,  tant  pel  que  fa  al  teatre  d’aficionats  com  per  la 
representació d’obres de teatre professional, i en aquest sentit un certamen com el de 
la Vila d’Oliva enriqueix culturalment la nostra ciutat, tant pel que fa a la creació 
teatral com per al gaudi i entreteniment del públic. Per aquestos motius hem cregut 
que  és  convenient  i  positiu  continuar  amb  el  certamen  i  per  això  es  proposa 
l’aprovació de les bases de la segona edició, unes bases que pràcticament són les 
mateixes que les de 2013, amb un premi de 1.200 euros a l’obra guanyadora, i 500 
euros a les altres tres per participar. En total, 2.700 euros. I que introdueixen com a 
canvi  més  significatiu  la  participació  de  la  Federació  de  Teatre  Amateur  de  la 
Comunitat Valenciana, la qual farà difusió del certamen, participarà en la selecció 
de les  obres,  comptarà  amb un representant  en el  jurat,  i  atorgarà  una quantitat 
econòmica  extra  als  grups  que  participen  que  estiguen  federats.  Per  últim  vull 
aprofitar per anunciar que en la tardor, juntament amb la representació d’obres de 
grups  amateurs,  comptarem també  amb  teatre  professional,  ja  que  l’Ajuntament 
d’Oliva s’ha acollit a la subvenció de Teatres de la Generalitat  Valenciana per a 
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l’any 2014; i per Nadal també tindrem teatre infantil per als més menuts, dins del 
mateix programa, finançat a parts iguals per l’ajuntament i la Generalitat.”

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

DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS

El  Grup Municipal  Bloc-  Compromís  presenta  una  moció  en  la  qual  es  proposa  la 
incoació i tramitació d’un expedient de modificació pressupostària pper a la finalització 
de  la  Urbanització  Aigua  Blanca  IV,  amb  càrrec  preferentment  a  la  partida  del 
Patrimoni Públic del Sòl.

El Sr. alcalde concedeix la paraula a la portaveu del Grup Partit Popular i manifesta el 
següent:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Abans de procedir a la urgència, m’agradaria dir que són les 
onze, que fa molta calor, que ací no es pot resistir ja més, i que ací hi ha catorze fulls 
d’alguna  cosa,  una  lletra  il·legible,  i  que  desconeixem  totalment.  Per  tant,  jo 
demanaria un recés, perquè jo sóc incapaç, i els ho dic a vostés que l’han presentada, 
i a totes les persones que estan ací, de centrar-me i saber el que posa; amb una lletra 
que no sé si és de vuit, i que hi ha catorze fulls, i amés crec que pel tema que va  
carregada de molt de contingut. pense, i també vull manifestar-ho abans que el Sr. 
alcalde diga si ens concedirà un recés, perquè crec que ja m’agarra alguna cosa. 
Pense  que  no  és  net  això.  Li  ho  dic  de  veritat,  perquè  anar  a  una  comissió  i 
dictaminar-la pense que és molt important. Pense que és important. Jo he vingut a 
l’hora del plenari i m’he trobat açò sobre la mesa; i vostés l’han presentada, segons 
veig ací, a les 11.30 h. em sembla molt legítim, em sembla superbé, jo vull treballar, 
vull fer les coses ben fetes, però és inhumà en aquest moment. i jo almenys demane, 
si el Sr. alcalde no ens concedeix un recés, que a mi em deixe eixir, perquè no puc 
suportar-ho més.”

El  Sr.  alcalde,  sent  les  23.10 h concedeix  un recés  en la  sessió plenària,  per  poder 
examinar el contingut de la moció i poder declarar, si fa el cas, la seua urgència.

Sent les 23.40 h es reanuda la sessió i el Sr. alcalde concedeix la paraula al regidor Ser.  
Canet Llidó, i manifesta el següent:
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 Sr. Canet Llidó: “A la vista del que hem parlat en la Junta de Portaveus, i davant 
d’alguns dubtes plantejats en la mateixa reunió, i pel bé de la moció que s’eleva a 
proposta, propose retirar-la, però en el proper plenari, abans del plenari ordinari del 
mes de setembre, el més prompte possible, que s’aborde aquesta qüestió; per favor.” 

Conseqüentment,  el  Grup Municipal  Bloc-Compromís  retira  la  moció  per  a  la  seua 
presentació en un posterior Ple.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Escrivá Tormo:  “Només volia recordar-li el prec que li vaig fer en la reunió 
que vam tindre dimarts d’aquesta setmana, que ens vam reunir tots els regidors de la 
corporació, que mentre es formen les meses de treball per al tema del casc antic i la 
platja, que fóra reiteradament la policia qui fera els controls; sé que és molt gran el 
poble, i estem en època estival; però més que res perquè la gent agarre un poc més 
de confiança, perquè en la mateixa setmana els mateixos veïns han tapiat una porta 
del carrer de sant Francesc, perquè s’havia clavat una família, i els mateixos veïns 
del costat, de fet la casa és d’una entitat bancària i els mateixos veïns han tapiat la 
porta.”

 Sr. alcalde: “Ja li  vaig dir  que efectivament  s’ha reforçat  el  servei allí  dalt,  em 
consta; i de totes formes els vaig comentar que poden tindre l’oportunitat en aqueix 
grup de treball per la seguretat del barri, de poder comprovar el diferents informes 
que emet la policia. Em consta també, i així m’ho ha comentat hui la Guàrdia Civil, 
que hi ha dues  actuacions,  una d’ahir  i  una de hui,  d’intents  d’entrar  a  algunes 
cases.”

 Sr.  Sánchez  Gámez: “M’agradaria  saber  quan  podaran  les  palmeres  i  quan 
arrancaran la palmera que està morta en la zona verda que hi ha entre el carrer dels 
Calafatadors i Comarca de la Marian, que ja fa tres mesos d’això. També, d’altra 
banda, quan condicionaran la zona verda d’Aigua Blanca III que està al final del 
carrer de la Font de l’Om? Una altra vegada està ple de restes de poda, brossa d’un 
metre i ple de muntons de terra; si no ho condicionem, tota la vida serà un abocador. 
El  mateix  cas  tenim darrere  del  càmping Kiko,  en la  urbanització  Kiko;  allò  és 
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també  un  abocador;  a  vore  de  quina  forma  controlem,  que  no  vinga  el  cap  de 
setmana i estiga ple de fem, pel bé del poble. Quan adreçaran les desembocadures de 
la  séquia  del  Vedat  i  del  Clotal?  Ací  tinc  dos  pressupostos,  de  dos  empreses  a 
l’atzar, no he preguntat a totes tampoc perquè és una feina que no em pertoque a mi, 
i no s’ha de fer pel que es veu; oscil·len entre 2.000 i 4.500 euros, segons els mitjans 
que  tinga  l’empresa.  S’hauria  pogut  fer,  amb  els  mitjans  de  l’ajuntament,  quan 
tocava, com s’ha fet tota la vida. El manteniment de camins rurals; la gent no entén 
que baixen a estiuejar tres mesos, i després de pagar els seus tributs per tot l’any, 
que no depenen de la climatologia, ara per arreglar-los el camí i l’accés a la vivenda 
sí que depenen de la climatologia. Les empreses de les naus del polígon Jovades, 
reiteren les seues queixes que continuen sense enllumenat públic. A més a més, ara, 
no sé per què, han retirat la meitat de contenidors de fem, i pregunten que quina serà 
la pròxima mesura, perquè ja no els queda molt més. La caseta dels Pescadors que hi 
ha a la séquia del Vedat,  després de dos mesos,  encara falten per posar les tres 
tanques; aquesta vivenda està declarada en ruïna; si passara cap cosa, saben qui és el 
responsable, Sr. Canet? A la platja hi ha diverses senyals de trànsit, o informatives,  
que estan segades pel vandalisme a la base del pal, de forma irregular i perillosa; per 
exemple, la parada de bus al costat de l’Àncora, que és un accés directe al restaurant 
i a l’hotel, passen centenars de xiquets que vénen de fer activitats esportives tots els 
dies de la mar, i vénen amb les xancletes i hi ha un senyal que ix dos dits les puntes i 
jo crec que aqueixa no és la millor benvinguda que hem de donar als nostres turistes; 
baixar de l’autobús i xafar la punta. I per últim, també m’agradaria deixar clar que 
set o vuit o deu miralls, per la poca visibilitat de diversos encreuaments, com ara 
l’encreuament de Canyades amb l’Hort de la Bosca, és molt perillós; la gent que viu 
per la zona, són camins molt transitables; també en pot haver algun per Terranova o 
Burguera, o Aigua Blanca, o els Gorgs, o Rabdells; fer una ullada, açò no costa tant 
i quan passa l’accident és quan tots volem posar mitjans.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dues qüestions,  una molt  breu; és a causa del canvi  de 
dependències  de  la  Policia  Local,  ens  preocupa  que  la  policia  estiga  en  les 
dependències de l’Hort de Palau, que el de portes estiga ací, i  que no estiga tot 
controlat  i  regularitzat;  preguntat  a  la  policia,  ells  també  han  fet  les  seues 
indagacions, i ens agradaria que s’esclarira tot pel bon funcionament i la custòdia 
d’aquestes dependències. Després hi ha un tema que és un tema candent, i és el que 
ens va portar a fer una reunió d’Ordenació del Territori per esclarir els problemes 
que s’havien generat a conseqüència de la nefasta gestió d’aquest ajuntament en el 
sector Kiko, en l’avinguda de Burguera. Aqueix dia va quedar de manifest i clar les 
irregularitats que ha comés aquest ajuntament; a dia de hui continuen permetent-se i 
ja pensem malament per ser una treballadora d’aquest ajuntament qui li done nom a 
un camí privat, la travessera de Burguera. Poden mostrar-nos, ens agradaria vore 
l’acord plenari on s’haja posat nom a aqueix camí; també qui ha posat les plaques 
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amb el nom, i així com amb quin criteri se li concedeix a aquesta persona un gual, se 
li pinta sent que està prohibit en camins privats. Ens agradaria que ens ho explicara, 
Sr.  Canet,.  com  a  regidor  d’Ordenació  del  Territori.  Clarament,  i  de  forma 
demostrable, en reparcel·lar aqueix camí, particular, i en el seu dia tot de la mateixa 
família,  no va entrar  el  camí en la reparcel·lació;  es pot comprovar  com per un 
agraïment s’asfalta i amb posterioritat a l’asfaltat s’obri una rasa per posar un fanal 
al  camí  i  donar  llum;  volem saber  si  es  va  decidir  enviar-ho al  Consell  Jurídic 
Consultiu, cosa que el Partit Popular ja li vam dir que no compartíem, per què es 
nega la llicència, i vull dir-ho s’ha negat la llicència per fer una paret, han informat 
els tècnics com que és un camí públic, sent que hi ha proves més que fefaents i això 
vosté ho va poder comprovar igual que la resta de regidors que estàvem allí, que no 
era un camí públic, que era un camí privat totalment; perquè si es va acordar que 
s’informara amb els pros i contres, els tècnics, de totes les irregularitats comeses, 
per què els tècnics no volen fer aqueix informe? Ens agradaria també, novament, 
que es depuraren responsabilitats perquè aqueixa nefasta gestió estan pagant-la els 
qui viuen allí, però no conviuen, perquè la convivència és més que impossible. De 
forma documentada i clara es va vore el que hi havia; per tant ens agradaria que no 
continuara incomplint-se, que es fera una decisió perquè les nostres males gestions 
estan  pagant-les  uns  ciutadans.  També  ens  agradaria  recordar-li  que  hi  ha  una 
sentència  dels  Constitucional  de  26  de  setembre  de  2013,  on  s’obliga  que  les 
sessions de la Junta de Govern Local siguen públiques, si se sotmeten assumptes per 
delegació del Ple. Això és alguna cos que també ens agradaria recordar. I com no, 
per finalitzar, vull parlar de la fira que ha estat ahí unes setmanes; aqueixa fira on no 
entenem  com presenten,  els  firers,  un  document  on  l’ajuntament  és  incapaç  de 
rebatre-ho, incapaç de fer que els nostres xiquets tinguen seguretat sent que hi ha un 
cable d’alta tensió per damunt, i sent que el sòl, el ferm que hi ha ahí, no compleix 
l’estabilitat;  si  férem un sondatge  ho voríem clarament;  ens  fa  la  impressió  que 
qualsevol que vulga fer alguna cosa en aquest poble, pot fer-ho, com si fórem ciutats 
sense llei. Així com el que passa, el greuge comparatiu que passa als xiringuitos, 
amb els qui han resultat adjudicataris i s’han gastat uns diners, i els qui no ho han 
sigut. Tots tenen dret a treballar, per suposat, però tots en les mateixes condicions; 
condicions  que,  com no,  ha de ser aquest  ajuntament  qui  les  marque,  i  les  faça 
complir, a tots per igual; tots moros o tots cristians novament.”

 Sr. Canet Llidó: “Crec que hi ha una qüestió, en relació al vial que fa referència la 
Sra. Escrivá; dir-li que en l’última sessió vam estar treballant, continuar treballant en 
aqueix tema que vosté  va demanar  que iniciàrem la  comissió  de treball,  i  en la 
mateixa línia que vam iniciar el 14 de maig, en l’última comissió es va portar una 
proposta en la qual, com vam quedar el 14 de maig, s’exposaven quin eren tots els 
procediments a seguir en cadascuna de les consideracions i es va proposar elevar 
consulta, tot aportant tota la documentació, fins i tot el seu regidor va suggerir una 
cosa que està bé, i ho farem, i és demanar més informació a aquells que la puguen 
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tindre, i elevar la consulta amb el projecte de reparcel·lació i tots els informes que 
existeixen,  i  tota altra  documentació que es puga afegir  per esclarir  de la  millor 
forma possible aqueixa qüestió. És el que s’està fent amb total transparència. El que 
indica en relació al tema del gual, no és un tema que porte jo; intentaré esbrinar-ho; i 
en relació al nom del carrer, faré també les averiguacions pertinents.”

 Sr. alcalde: “Manifestar que moltes de les preguntes que ja es van contestar  en 
l’anterior  plenari;  això  no  obstant  va  quedar  per  contestar  dos  d’elles.  Una  fa 
referència a uns decrets en relació a la defensa jurídica de l’ajuntament. Manifestar 
que s’ha fet un procediment negociat sense publicitat, que és el que marca la llei per 
poder adjudicar la defensa jurídica d’aquest ajuntament a la millor oferta presentada. 
I respecte al Decret 2.008 es tracta de comissions bancàries de caràcter ordinari, que 
de forma periòdic tenim les administracions per treballar en les entitats bancàries. El 
Sr. Santacatalina contestarà aquelles preguntes que no es van contestar en el plenari 
del mes passat.”

 Sr. Santacatalina Sanchis: “Són unes preguntes que va fer el Sr. Sánchez, sobre 
algunes coses. El tema de la caseta dels Pescadors, vosté no haurà passat hui o ahir 
per allí; no se n’ha adonat que les tanques estan posades, les dues que faltaven; estan 
posades. Tenia raó que no estaven, però cada cosa el que és; però estan posades. El 
tema de les neteges de Rabdells, va parlar de les palmeres, si no recorde malament; 
es van fer en Pasqua, s’han tornat a fer ara, les baixes; les altes tenim un problema, 
igual que li contestaré després en el tema de Calafatadors. Tenim problema en el 
tema de les altures, no podem pujar a la cistella, no està homologada, per això ve en 
el pressupost nou en les inversions el tema de l’elevador, perquè arriba un moment 
que no podem arribar, han crescut les plantes i no podem arribar. Tenim en compte 
fer-les. La neteja de Rabdells, l’agranadora, una vegada o dos a la setmana, van tots 
els dies una colla recollint tot el que és botellot i buidatge de papereres, això es fa 
tots els dies. Crec que va parlar també dels arbres del passeig, per què no s’havien 
pulveritzat;  no  s’ha  fet  perquè  hi  ha  un  Decret  Llei  de  2012,  de  la  Comunitat 
Europea, que no es pot tirar cap tipus de producte que no siga basilius; vosté sap que 
no es pot tirar res. Hi ha un basilius que és per a l’oidi, que és del que estan afectats  
els arbres, el vam tractar una vegada no sé si fa tres o quatre anys,  no va donar 
resultat; és preventiu, no fa res, però van agarrar oidi al principi, però en aquest 
moment no tenen oidi, el que tenen és estrés hídric; el que tenen és que no plou, és 
sequera; aleshores tiren la fulla per si, perquè no han tingut mai la quantitat de fulla 
que hi ha en aquest moment. I crec uqe va parlar de l’arbre de Covatelles; l’arbre de 
Covatelles s’ha llevat un simal ja, no sé si se n’ha adonat; estem pendents i hem 
donat compte a la confederació que l’arbre està dins del llit, confederació diu que 
vindrà a  vore-ho, però no esperem miracles  que confederació  ja  sabem com les 
gasta. I crec que està tot. El tema dels espills. Li conteste. Hui mateix hem rebut 14 
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espills;  alheshores  a  partir  d’ara  començarem  a  col·locar-los;  hui  mateix  m’han 
telefonat de la brigada que han rebut 14 espills.”

 Sra. Morell Gómez: “Abans se m’ha oblidat i m’agradaria fer un reconeixement a 
tot l’equip d’Intervenció, a l’interventor a tot l’equip de Tresoreria, per haver estat al 
costat professionalment per fer que el pressupost es puga presentar amb totes les 
garanties. I personalment vull acomiadar-me de l’interventor; aquest és l’últim Ple 
que està amb nosaltres, Marta ja s’incorpora; donar-li les gràcies, professionalment i 
personalment, per haver-me ajudat tant i haver aconseguit tantes coses importants, 
com els projectes que hem tirat endavant des d’Hisenda. Estic molt contenta, molt 
satisfeta, i amb un poc de pena que se’n vaja.”

 Sr. alcalde: La resta de preguntes es contestaran en el pròxim Ple.”

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

 Vist i plau
El president
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