Acta núm. 16/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
25 DE SETEMBRE DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE
Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
VIOLETA MANEA
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

El dia, hora i al lloc indicat a
l’encapçalament,

degudament

convocats en forma de l’Ordre del
Dia que comprén els assumptes a
tractar,

es

presidència

reuneixen
del

Sr.

sota

la

alcalde,

SALVADOR FUSTER MESTRE,
en

primera

convocatòria,

els

membres expressats al marge, els
quals

integren

la

totalitat

de

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

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

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART
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ORDRE DEL DIA
PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA
PRIMER.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: PROPOSTA DE L’ALCALDIA
DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MEMBRES DEL CENTRE DE
COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL CECOPAL.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 15 de
setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“2) Dictamen sobre proposta alcaldia de modificació composició membres del Centre de
Coordinació Operativa Municipal-CECOPAL.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de data 4 de setembre de 2014, sobre actualització de
dades i modificació de la composició dels membres que integren el centre de Coordinació
Operativa Municipal, atesa la necessitat d’actualitzar la composició de determinats membres del
Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), procedeix modificar la última
composició d’aquest òrgan acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 25 d’octubre de 2012.
Atesa la reestructuració de l’organització municipal, a més a més de la conveniència en
mantindre actualitzades les dades que figuren incorporades en la documentació corresponent al
CECOPAL .
Vista la proposta que m’eleva el Tècnic Municipal, coordinador d’aquest Centre.
Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i amb els vots
ponderats favorables dels Srs. Salvador Fuster Mestre 6/21, i José Salazar 1/21 i les abstencions
de Srs/es.: Maria Consuelo Escrivà 7/21 David González 5/21 i Blai Peiró Sanchis 2/21,
dictaminen favorablement el següent:
PRIMER.- Modificar i actualitzar la composició dels membres del Centre de Coordinació
Operativa Municipal-CECOPAL, que quedarà integrat pels membres que seguidament
s’anomenen:
DIRECCIÓ DEL PLA.
Director:
Sr. Alcalde:
Suplent:
Sra. Regidora:
Coordinador: Arquitecte Tècnic Municipal:
Assessor:
Arquitecte Municipal:
Assessor:
Secretaria Municipal:
Assessor:
Tècnic d’Administració General:
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Salvador Fuster Mestre
Ana Mª Morell Gómez
Juan R. Porta Sancho
Antonio Pérez Mengual
Ana Moreno Rodilla
José S. Estela Climent

GABINET D’INFORMACIÓ
Responsable: Sr. Regidor:
Suplent:
Sra. Regidora:
Coordinador: Responsable Gab. Premsa

Vicent Canet Llidó
Ana Mª Morell Gómez
Juan C. Fuster Torrijos

GRUP DE SEGURETAT
Cap de Grup: Sr. Regidor:
Suplent:
Sra. Regidora:
Coordinador: Intendent-Cap Policia Local:
Suplent:
Inspector Policia Local:
Assessor:
Tinent, Comandant Lloc Guàrdia Civil:

David González Martínez
Rosa Mª Soria Escrivá
José Fuster Moreno
Joaquín Savall Ibiza
Juan L. Fndez. Menéndez

GRUP DE SOCORS I SALVAMENT
Cap de Grup: Sr. Regidor:
Suplent:
Sra. Regidora:
Coordinador: Cap Parc Oliva, C. P. B.:
Assessor:
Delegada Creu Roja Oliva:

José Salazar Cuadrado
Imma Ibiza Cots
Juan C. Soler Los Arcos
Maria Ruiz Tormos

GRUP SANITARI
Cap de Grup: Sra. Regidora:
Suplent:
Sra. Regidora:
Coordinador: Coord. Mèdic del Cº Salut:
Assessor:
Dtor. Centre de Salut Pública
Assessor:
Farmacèutica de Salut Pública:
Assessor:
Veterinari de Salut Pública
Assessor:
Delegada Creu Roja Oliva:

Inmaculada Mañó Peris
Yolanda Pastor Bolo
Inmaculada Calafat Escrivá
Manuel Marín Gómez
Luisa Bertó Navarro
José A. Cañamás Sanchis
María Ruiz Tormos

GRUP D’ACCIÓ SOCIAL
Cap de Grup: Sra. Regidora:
Suplent:
Sr. Regidor:
Coordinador: Treballadora Social:
Coordinador: Treballador Social:

Francisca López Fndez.
Vicent Roig Tomás
Alicia Morant Grau
Juan A. Miralles López

GRUP DE RECOLZAMENT LOGÍSTIC
Cap de Grup: Sr. Regidor:
Suplent:
Sr. Regidor:
Coordinador: Arquitecte Tècnic:
Coordinador: Arquitecte Tècnic:
Coordinador: Enginyer Tècnic Industrial:
Coordinador: Enginyer Tècnic Industrial:
Coordinadora: Enginyera Tècnica Agrícola:
Coordinadora: Enginyera Tècnica Topógrafa:

Vicent Santacatalina Fndez.
Blai Peiró Sanchis
Vicente Mayans Peiró
Vicent Llopis Cardona
Miquel Gomis Mascarell
Carlos Pons Morera
Carmen Santonja Beneyto
Lara Pérez Besoné
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SEGON.- Que els efectes d’aquests nomenaments i càrrecs com a membres del CECOPAL ho
siguen des del mateix dia en que s’adopte l’acord per part del Ple de l’Ajuntament.
TERCER.- Elevar aquest dictamen al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord; l’acord
que s’adopte que es notifique a tots els membres integrants d’aquest Centre de Coordinació
Municipal-CECOPAL als efectes adients.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a argumentar el nostre vot, i diem que el Grup
Popular votarem a favor d’aquest dictamen, on clarament es pot vore com la
composició dels membres del Centre de Coordinació Operativa Municipal són tots
vostés, el quatripartit, en cap grup apareix cap regidor del Partit Popular, i per molt
que vostés ens consideren no vàlids per treballar, ens oferim en cas que al nostre
poble ho necessiten. Pensem que alguna cosa més que la Sra. Mañó o la Sra. Pastor
sabrà el nostre regidor, per exemple, Jesús Aparisi, i podrà aportar en el grup
sanitari, com un exemple; o la resta de regidors, a algun altre grup per treballar.”
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.
SEGON.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: MOCIÓ DEL PARTIT
POPULAR DE 4 DE SETEMBRE DEL 2014 SOBRE SUPORT REFORMA DE
LA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L'ELECCIÓ DIRECTA D'ALCALDE.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 15 de
setembre del 2014, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:
“7. Moció Partit Popular de 4/9/2014, sobre suport reforma de la Llei Electoral i promoure
l'elecció directa d'alcalde.
Tot seguit es dóna compte de la moció presentada pel Grup Popular de l'Ajuntament d'Oliva, de
data 4 de setembre del 2014, relativa al recolzament a la reforma de la Llei Electoral i promoure
l'elecció directa de l'alcalde i que tot seguit es transcriu:
“Mª Consuelo Escrivá Herraiz, en representació del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament d'Oliva
d'acord amb el que preveu els articles 91.4 i 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, desitja elevar el Ple Municipal la següent MOCIÓ
L'article 140 de la Constitució establix: “La Constitució garantix l'autonomia dels municipis. Estos
disfrutaran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració els correspon als seus respectius
ajuntaments, integrats pels alcaldes i els regidors. Els regidors seran triats pels veïns del municipi per

Pàgina: 4

mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els alcaldes seran
triats pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què procedisca el règim de consell
obert”.
És a dir, la Constitució contempla la possibilitat que els alcaldes siguen triats directament pels veïns. És
més, en 1978 el govern d'Adolfo Suárez va presentar un projecte de Llei d'Eleccions Locals que preveia la
designació automàtica com a alcalde del cap de llista de la candidatura més votada. Per tant, no sols
establia un sistema d'elecció directa, sinó que la llista que comptara amb un major suport ciutadà havia
d'assumir la responsabilitat del govern municipal.
Encara que esta previsió normativa no va resultar aprovada, la veritat és que en uns quants països del
nostre entorn, com França i Portugal es contempla la designació com a alcalde de la persona que
encapçale la llista més votada.
Així mateix, durant l'actual període constitucional va haver diverses propostes o plantejaments
programàtics de reforma del marc electoral municipal. Així, en 1998 el Grup Parlamentari Socialista va
plantejar una proposició de llei orgànica que tenia com a objecte modificar l'elecció dels alcaldes.
En l'exposició de motius de l'esmentada norma es deia: “En definitiva, les raons que justifiquen l'elecció
directa de l'alcalde per tots els electors són de naturalesa política, és a dir, són raons fundades en la busca
d'una millor governabilitat, d'una major identificació de l'alcalde amb els electors i, en fi, d'un
reforçament de l'ajuntament com a institució destinada a proporcionar serveis als ciutadans.”
Esta iniciativa del Grup Parlamentari Socialista proposava canvis substancials que afectaven l'elecció
directa de l'alcalde com l'establiment d'una prima electoral per al grup polític de l'alcalde guanyador o una
segona volta. No obstant això, quan el Congrés dels Diputats va ser dissolt esta iniciativa legislativa va
caducar.
Més avant, en el programa electoral amb què el PSOE va concórrer a les Eleccions Generals de 2004, este
partit va tornar a plantejar l'elecció directa. De fet, esta va ser la proposta estrella a l'inici de la redacció
del Llibre Blanc per a la reforma del règim local que, com tantes altres del govern Zapatero, va ser
incomplida.
D'altra banda, en el programa electoral amb què el PP va concórrer a les eleccions Generals de 2011, i en
les que va comptar amb un notable suport ciutadà, ja es diu que: “Promourem la reforma del sistema
electoral municipal per a respectar la voluntat majoritària dels veïns garantint, al mateix temps,
l'estabilitat dels ajuntaments.”
Una reforma electoral que permeta als ciutadans triar directament l'alcalde, personificant més la seua
elecció, al permetre que la màxima responsabilitat municipal recaiga sobre el cap de llista de la
candidatura més votada.
Per tant, des d'este grup municipal considerem que ha de reforçar-se la legitimitat popular i representativa
dels alcaldes, facilitant la governabilitat, garantint l'estabilitat durant el mandat electoral i possibilitant el
compliment del programa electoral proposat als ciutadans.
Per tot això, elevem al Ple l'adopció dels acords següents:
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1.
2.

Manifestar la voluntat d'esta corporació municipal que s'adopten les modificacions legals oportunes
que garantisquen el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans i l'estabilitat de l'ajuntament, de
tal manera que el cap de la llista més votada en les eleccions locals siga triat alcalde.
Traslladar d'estos acords al Congrés dels Diputats i a les Corts Valencianes”

Els membres de la comissió previ estudi i amb el vots ponderats, favorable de la Sra.: Maria
Consuelo Escrivà (7/21), el vot en contra del Sr. David González (5/21) i les abstencions dels
Srs. Salvador Fuster Mestre 6/21, Blai Peiró 2/21 José Salazar 1/21 i, dictaminen favorablement
la moció i eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopten els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Manifestar la voluntat d’aquesta Corporació Municipal de que s’adopten les
modificacions legals oportunes que garantisquen el respecte a la volun tad majoritària dels
ciutadans i l’estabilitat de l’Ajuntament, de tal manera que el cap de la llista més votada en les
Eleccions Locals siga elegit alcalde.
Segon.- Elevar aquest dictamen al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord; i que
l’acord que s’adopte es done trasllat al Congres dels Diputats i a les Corts Valencianes.”

Obert el torn d'intervencions es produïxen les que tot seguit s'indiquen:
 Sra. Escrivá Herraiz: “La proposta d’elecció directa dels alcaldes, que ha posat
sobre la mesa el Partit Popular, està basada en el sentit comú i en el respecte a la
decisió dels ciutadans expressada en les urnes. És una mesura que avança en el fet
de generar més credibilitat en les institucions, perquè no puga ser governant, un
ajuntament, per aquells que menor representació han obtingut, i que aconseguisquen
les Alcaldies mitjançant pactes, fins a tres o quatre bandes, defugint l’opinió
majoritària recolzada pels ciutadans. D’aquesta forma s’evitaran enganys als
ciutadans, posat que els pactes hauran de ser previs a la cita electoral, i els ciutadans
sabran molt bé a qui han de votar. Ací, a Oliva tenim una mostra clara de per què
s’ha de canviar aquesta Llei Electoral.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que ací a Oliva és evident que tenim una mostra
clara del que és l’esperit democràtic, i és el consens i l’acord entre varis partits, que
al cap i a la fi són els qui recullen la voluntat política, o la voluntat popular, del
poble que ha votat, d’aproximadament més del 70%. El que no seria normal és que
una minoria, amb tan sols poc més del vint per cent dels vots es posara, o
sobreposara, per sobre d’una majoria, del 70% i escaig; això sí que no seria normal.
Per tant, la llei que fins ara, amb totes les carències que té, que en té moltes, la Llei
Electoral, la veritat és que en aqueix aspecte dóna l’oportunitat, i sobretot l’esperit
de la Constitució de l’any 78, que ve a ser això, el consens i l’acord entre els
diferents partits polítics com a eina principal de treball per arribar a una entesa i la
governabilitat dels pobles, en aquest cas Oliva. És evident que a penes a vuit mesos
de les eleccions, el fet d’intentar canviar les regles del joc sembla ser que és més per
por del Partit Popular de perdre moltíssimes Alcaldies on està governant, que per
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altra cosa. No fa cas al Consell Europeu que diu que almenys, en canviar una llei
que vaja en el sentit de la Llei Electoral, ha de transcórrer, com a mínim, un any
abans dels comicis; això com a mínima; ací sembla ser que de pressa i a corregudes
pretén canviar les regles del joc, com aquell que va perdent un partit per un a zero, i
a la fi canvi ales regles del joc quasi al final del partit perquè acaben pitant-li dos
penals a favor, i acabar guanyant el partit per dos a un. La veritat que crec que no li
fa cap favor a la societat, ni sobretot als electors, que veuen que el que pretenen els
partits, en aquest cas el partit que proposa la modificació electoral, és aferrar-se a la
mamella, siga com siga, encara que siga com he dit, canviant les regles del joc, per
perpetuar-se en el poder, continuar exprimint al màxim, deixant de costat la voluntat
popular, i les necessitats reals dels ciutadans; hui, en aquest moment, els ciutadans
no estan pensant que si es modifica la llei d’aquest forma o de l’altra; els ciutadans
l’única cosa que pensen és que es resolguen els problemes, els problemes que
pateixen, els problemes d’atur, de necessitats socials i personals, i també els greus
problemes de corrupció que està assotant a la societat; la societat que veu perplexa i
cada vegada creient menys en els polítics que els governen, a conseqüències de tots
els diferents casos de corrupció, que tots sabem que es faria llarga la llista
enumerant-los una a un. Per tant, l’única cosa que pretenen és això amb aquesta
proposta que fa el Partit Popular, és intentar canviar les regles del joc, per intentar
perpetuar-se en el poder, continuant vivint de la sopa bova, en aqueix aspecte, molts
ajuntaments; i sobretot aqueixa rebaixa que també pretén, del 40%, com a vot
directe per elegir un candidat, la veritat és que l’única cosa que es pretén és
substituir una majoria absoluta per una minoria absolutista. Això crec que no li fa un
favor a la democràcia. Si vertaderament el que es pretén és que les eleccions cada
vegada siguen més democràtiques, al parer de Gent d’Oliva el que han de fer, o hem
de fer és anar a llistes obertes, desbloquejar les llistes, que es vote les persones
directament; que cada ciutadà puga elegir, independentment del color que siga, a la
persona; no una llista tancada, que a la fi acaba imposant-se la voluntat d’aqueixa
llista tancada, inamovible. Per tant pense que hi ha moltes formes de poder millorar
aquesta Llei Electoral, que com he dit té moltes carències, però crec que de cap
forma es pot millorar així, que él que pretén, com he dit, és que una minoria
s’impose sobre una gran majoria per decret. I això no es pot tolerar. Si tant
critiquem, o hem criticat, els mateixos del Partit Popular, o qualsevol persona
sensata també podria dir jo, els governs de Veneçuela o de Cuba, com a repúbliques
bananeres, que canvien el sistema segons els convinga per perpetuar-se en el poder,
crec sincerament que el que pretén el Partit Popular és més del mateix. Canviar les
regles del joc, i donar una espècie d’imatge d’aquest país com a república
bananera.”
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva ens abstindrem en el vot
de la moció del Partit Popular. HI ha una série de circumstàncies que considerem
que és important recordar. La Llei Electoral estableix la representació de tot el
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poble, o de la ciutat, a l’ajuntament. Fins ara, hem tingut, en els últims quinze o vint
anys, on qui elegeix l’alcalde són els regidors de l’ajuntament, qui elegeix el
president de la Generalitat són els diputats de la Corts Valencianes; qui elegeix el
president del govern són els diputats. En cap moment, en els últims anys on ha
governat el Partit Popular, han elegit directament els ciutadans ni el president del
govern, ni el president de la Generalitat; sembla ser que l’ajuntament ha de ser la
prova, o el banc de proves, per tal de buscar fórmules alternatives per a alguns
partits majoritaris. Ara, els partits majoritaris que volen, o almenys el Partit Popular,
que desitja una modificació de la Llei Electoral, ens sembla més una argúcia per tal
d’amarrar algunes Alcaldies, més que pensant en la representació del poble. El Partit
Popular ha estat governant; ha manifestat aquestos anys el que és capaç de fer, qui ix
al diari, qui ix a la televisió, qui ix a la premsa, en els casos de corrupció; la
dictadura que hi ha dins dels partits, sobretot els grans, i qui no diga el que es fa se’n
va fora; per tant, poques lliçons de democràcia ens pot donar el Partit Popular., Dir
que des de Projecte Oliva recolzem una reforma de la Llei Electoral, però una
reforma de la Llei Electoral seriosa, una cosa coherent, seriosa i racional; per què no
llistes obertes? Per què no es decideix que el poble realment diga qui vol que siga el
cap de llista en les diferents candidatures? Per què els partits han d’amarrar als
primers que ells volen posar davant, i als segons darrere? A la fi, tot és, per a mi, un
teatre que es munta amb la idea que els partits grans en els despatxos es decideix qui
encapçala les llistes dels partits; i està clar que la Llei d’Hondt que en aquell
moment es va plantejar, quan eixíem de la dictadura, tenia un sentit; el sentit que en
aquell moment hi havia quaranta mil partits i es buscava que hi haguera una
estabilitat dins del govern; en aquell moment difícil que es passava de la dictadura a
la democràcia, era un mecanisme que es considerava que per poder governar
aqueixa llei beneficiara a unes majories que donaren estabilitat al sistema. Hui en
dia, després de trenta anys, crec que això està ja passat de rosca. Nosaltres volem
una reforma de la Llei Electoral, però una reforma pactada entre tots, que no
discrimine a ningú, i que efectivament siga el poble qui elegesca, amb llistes
obertes; però a l’alcalde, al president de la Generalitat, i al president del Govern. No
fem només la fórmula en els menudets, en el germà menut, fem-la en tots. Aqueixa
serà la forma que hi haja representació real. Projecte Oliva aposta per aqueixa
reforma, però diguem-ne, el tinglado que s’ha muntat de cara a les pròximes
eleccions, i el que età fent el PP, simplement em sembla un curt favor al que és
realment el principi de representativitat de les persones.”
 Sr. González Martínez: “És inevitable repetir alguns dels arguments que ja s’han
dit ací; amb la justificació de la regeneració de la democràtica, el govern del Partit
Popular, amb Mariano Rajoy al capdavant, pretén, colar-nos la reforma de la Llei
Electoral Municipal, només uns mesos abans de les eleccions municipals. Però en
realitat tot això no és altra cosa que una pantomima, un intent desesperat de salvar
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els mobles en les pròximes eleccions municipals, davant el temor del Partit Popular
per la pèrdua de majories absolutes que preveu, i més després del resultat de les
passades eleccions europees. I des del Bloc-Compromís, ens preguntem; regeneració
democràtica? Allò que realment preocupa als ciutadans és el deteriorament del
sistema democràtic, els Gurtel, Bárcenas, el Bigotes, el Pla Rabassa d’Alacant, els
ERO, els Pujol, els ERO d’Andalusia, els casos d’EMARSA amb el saqueig de
diners per a les depuradores, els caos de Blasco amb el cas cooperació i amb els
diners de solidaritat, i un llarg etc. I al PP, que ara amb l’excusa de la regeneració
democràtica vol colar aquesta llei, per perpetuar-se en el poder i res més, els casos
de corrupció els ixen, literalment, per les orelles. Escassa legitimitat té el Partit
Popular en aquest moment en què els ciutadans comproven, atònits, com els jutges
diuen en els seus actes, i ratifiquen, que el partit del govern es finança il·legalment,
defrauda a Hisenda, té una comptabilitat en negre, i beneficia en concursos públics a
empresaris que després fan donacions al partit; això, per no parlar de sobresous,
inclosos els de Mariano Rajoy, i les indemnitzacions simulades i en diferit. I què fa
Rajoy davant aquest panorama que té en el seu mateix partit? Decideix mirar cap a
un altre costat, comparéixer davant els periodistes a través de pantalles de plasma,
sense possibilitat que els periodistes facen preguntes, i enviant sms al seu amiguet
Bárcenas, dient-li que aguante. Si Rajoy vol regeneració democràtica, pot començar
pel seu propi partit, com el Sr. pirotècnic. Aquesta declaració d’intencions de
reforma de la Llei Electoral, perquè hem de recordar que fins ara no tenim cap
proposta formal sinó filtracions als mitjans de comunicació, i declaracions
esporàdiques que van i vénen totes els setmanes, al Bloc-Compromis no ens agrada;
perquè en definitiva, i segons els rumors que ens arriben, es continuarà votant una
llista tancada i bloquejada, continuaran assignant-se els regidors a través de la Llei
d’Hondt, per beneficiar els partits que s’autoproclamen majoritaris; i a més de tot
això, si una llista trau el 40% dels vots, o més, se li atorgarà directament la majoria i
un bonus de majoria perquè puga governar amb majoria absoluta. Tot un exemple de
regressió democràtica. Per tsant, com que la reforma que proposa el Partit Popular
és clarament una distorsió del joc democràtic, que només busca afavorir governs
monocolor i desincentivar el vot als partits que no siguen del bipartidisme, el Grup
Bloc-Compromís no està a favor que l’Ajuntament d’Oliva done el seu suport a dita
reforma. Això no vol dir que no estiguem d’acord amb el fet que calen reformes de
la Llei Electoral per millorar la democràcia, i estem disposats a parlar-ne. Les
nostres propostes, ja les coneixen, perquè les hem dites en diverses ocasions en
aquest plenari, com ara les llistes obertes, o un sistema de repartiment de regidors
més just, més proporcional i més respectuós amb la voluntat dels ciutadans. Però en
cap cas una reforma com la que s’ha anunciat, i que compta amb el rebuig de tots els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, excepció feta del PP.”
 Sra. Morell Gómez: “Intentaré centrar-me més en el contingut de la moció, i
intentaré parlar-ho des del punt de vista del màxim respecte possible, perquè crec
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que el que es proposa és una cosa prou important per al nostre sistema democràtic, i
crec que en el mateix respecte hem de parlar d’aquesta moció. Des del nostre grup
votarem en contra aquesta moció. Primer m’agradaria dir que jo entenc que al cap i
a la fi el que intentem és establir, o aconseguir, estabilitat en els governs; és molt
important que en governar tinguem certa estabilitat i marge de maniobra per poder
gestionar i per poder governar; aqueixa part jo la compartesc. No compartesc al
remat la proposta que el Partit Popular presenta, en què l’elecció dels alcaldes es
produesca per un vot que no suposa la majoria absoluta dels ciutadans que voten; un
40% no suposa la majoria absoluta. Està clar que la Constitució sí que deixa que
l’elecció es puga produir pels regidors, com en el cas de l’alcalde, o elecció directa,
o votació directa de la ciutadania; però és cert que sempre s’ha parlat de garantir la
majoria absoluta, i un 40% no és la majoria absoluta dels votants, perquè si no,
tampoc representaria a la majoria dels votants. Crec que, efectivament, fa falta un
canvi en la Llei Electoral, fa falta un canvi de la Constitució, fa falta un canvi també
de l’elecció de jutges, que crec també que el sistema judicial necessita un canvi prou
importat; però crec que si realment totes les forces polítiques estem a favor d’aqueix
canvi, hem de fer les coses ben fetes; les coses ben fetes és parlar. I si la proposta ve
imposada per un partit que està governant amb majoria absoluta, no s’arribarà mai a
un consens; ha de seure a parlar amb la resta de forces polítiques per arribar a la
millor modificació, a la millor Llei Electoral per al nostre sistema democràtic. Per
tant, no votarem a favor, i per suposat, ni molt menys a vuit mesos d’unes eleccions,
perquè a la fi, quan les coses es fan de pressa i a corregudes, a la fi es fan xapuces,
com sembla que últimament estem veient que van apareixent. Per tant nosaltres
votarem en contra, però per suposat el nostre partit, tant a nivell parlamentari com
ací a nivell local, estem disposats a parlar de qualsevol modificació, de qualsevol
canvi, perquè a més pense que és necessari un canvi per afavorir la nostra
democràcia.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Al meu grup, i a mi personalment, el que vostés voten
aquesta moció, està clar que és la línia que han seguit en aquesta legislatura, que no
podrem dir que és una legislatura brillant, ni de treball, sinó de donar mostres del
que vostés volen únicament, que és foto, regnat, butxaca plena. Senyor Salazar,
esperit democràtic, això és per a morir-se de riure; em ric moltíssim, per a què
volien aqueixa moció vostés, i aqueixa majoria de tots els ciutadans? Per avergonyir
aquest poble, en el qual vostés no han fet res pel poble, i als ciutadans només els han
demostrat el que han fet, baralles, moltíssimes baralles. Vostés somniava ser alcalde,
Sr. Salazar; és normal que no vulga el canvi de la Llei; no sé si li hagueren deixat un
dia ser alcalde, o una setmana ser alcalde; hauria sigut l’única cosa a què podria
aspirar, perquè dubte que vpsté, triat pel poble, siga alguna vegada alcalde. Si pensa
que amb una moció de cenxsura es pot solventar, jo pense que als fets, a les proves
ens podem remetre. Viure de la sopa bova; em ric, em ric moltíssim, Sr. Salazar; qui
viu de la sopa bova? Vosté, simple i planament des del dia que van fer la moció i
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tenen un sou d’aquest poble; per què? Per a barallar-se, per a avergonyir-nos allà on
anem. Sr. Peiró, parla vosté d’eixir en el diari, d’eixir en la premsa; parla vosté del
Partit Popular. La veritat és que no fa tants anys que vosté eixia molt en la premsa, li
agradava molt eixir a la premsa, i eixia com a membre del Partit Popular. Recorda el
que vosté va destruir en aqueixa legislatura? Recorda? Doncs “consejos vendo”, Sr.
Peiró, aplique-se’n algun. Al Sr. González, la veritat vosté és un artista de desviar
l’atenció, o voler-la desviar. Per què no mira dins del seu Bloc, dins del seu
Compromís? Que com ací han demostrat només el tenen amb les seues butxaques, el
compromís. O potser per al poble no creu que és un cas de corrupció el fet que vosté
sent alcalde clavara la seua cunyada ahí, amb obridor, ahí; ja sé que li fa igual
perquè com ja la té dins, “que le quiten lo bailao.” A vore, ací a vosté algú l’hauria
proclamat alcalde? el poble l’hauria triat a vosté per majoria? Home, per l’amor de
Déu, vosté no vol això perquè és l’única forma que vosté aspira a ser alcalde. Però
ací vaig a repetir-li i a dir-li una cosa, una cosa molt seua, molt del Bloc, molt del
Compromís, i és que el que no puguen aconseguir amb les urnes ho aconseguiran
amb les escopetes. Aqueixos són vostés, els del Bloc-Compromís. Ara jo a la Sra.
Morell, per finalitzar, li pregunta què li ha semblat a vosté aquesta legislatura? Què
li ha semblat aquesta xapusa de legislatura? Què li ha semblat tot el que han fet
vostés? Per a què ha servit? Perquè jo els aplaudiria si haguera servit perquè vostés
treballaren o feren alguna cosa per aquest poble; però torne a repetir, vergonya,
vergonya aliena és el que sent i el que tinc. Perquè aqueixes són les mostres que
vostés han donat ací tots. I majoria absoluta, Rajoy ho fa perquè té majoria absoluta?
Rajoy, amb majoria absoluta no pega un cop damunt la taula com fan vostés, i ho
imposa; el que fa és preguntar. I jo espere i desitge que d’una vegada per totes,
perquè vostés no continuen avergonyint a aquest poble, pegue un cop de taula el
president del govern, del Partit Popular, i es faça la reforma de la Llei Electoral.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “A mi, si vol que li diga la veritat, no m’hauria agradat
entra en aquest joc, que ja és un joc que no m’agrada, però ja que vosté va en el pla
que va, jo li contestaré en el mateix pla. Vosté pregunta, per a què volíem la moció;
per a què. Vosté ja no recorda el clamor social que hi havia a conseqüència de la
seua forma de governar. De les associacions, ací dins de la casa, fora, el circ que hi
havia muntat en cada plenari; vosté d’això ja no se’n recorda. Caldrà fer una ullada a
les actes i a la premsa, fa una ullada i aleshores vorà per què es va presentar aqueixa
moció; per què es va presentar; no pels sous, perquè al cap i a la fi no sé si se’n
recorda que set regidors, entre vosté i es seus regidors, cobraven tant com cobren la
resta, els catorze que estem ara en el govern; tant. El mateix; sí, Sr. Andrés. Tant;
ahí està, agarre els pressupostos i mire vosté la part que es destina als òrgans de
govern, i vorà abans i ara, i vorà com abans vostés cobraven entre set, el que hui
cobren catorze. Aqueixa és la realitat; per moltes cabotades i somriures que faça. Per
tant ací, als únics que els preocupava el sou és a la majoria de vostés, que la veritat,
a la majoria de vostés; si riga, que el primer que va fer va ser entrar i posar-se un
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sou, sense mirar res; i altra cosa, després ja vindrà l’altra; governar és una altra
qüestió. I després diu que si jo somnie ser alcalde; doncs per suposat que tot el món
que es presenta vol ser alcalde. I que no seré mai, el poble no em votarà. Mire vosté,
i li seré clar, per què a la fi un ha de ser clar en aquestes qüestions. Si vosté
s’haguera presentat per independent, com m’he presentat jo, segurament no li
haurien votat ni els de sa casa; mire el que li dic. Així com jo vaig traure 1.035 vots.
I el seu Partit Popular, que estava de moda aleshores i arrasant, traent majories
absolutes, vosté va traure el pitjor resultat del Partit Popular ací a Oliva. Molt lluny
de la majoria absoluta. Qualsevol persona que s’haguera posar al seu lloc hauria tret
molts més vots que vosté. Aqueixa és la realitat. Aleshores vosté no presumesca
d’alguna cosa, i si vol saber-ho presente’s per independent i sabrà la gent que li vota
a vosté. A mi m’han votat a mi. a vosté li han votat a les sigles. I més de quatre, com
estaven les sigles que estaven en ple apogeu, ni així. Per tant no diguen de viure de
la sopa bova, que ací els únics que han viscut de la sopa boca podríem dir que són
set regidors cobrant el que cobren catorze. Gràcies a Déu, a mi noi em fa falta viure
de la sopa bova, que jo tinc el meu ofici, i sempre l’he compaginat amb les tasques
municipals. Jo no sé si els que estan amb vosté, els qui té al costat, ho poden dir;
però jo sí que ho puc dir.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Jo no voldria perdre ni un minut més contestant-li a la Sra.
Chelo, perquè pense que aquest tema no és d’interés per a la ciutat, o almenys no és
d’allò que interessa als nostres ciutadans. És un tema polític, de debat, i em sembla
correcte. Simplement dir-li que l’exemple més clar de per què 300 afiliats en aquell
moment del Partit Popular van abandonar el Partit Popular i van crear un partit
independent, és perquè se’n van a donar; un any, només va caldre un any i mig per
vore la democràcia interna que hi havia en aqueix partit, i com els contactes per
teléfon entre una ui altres, es treballava més a València que ací a aquest ajuntament.
Per tant, la nostra postura en aquell moment va ser valenta, i ara crec que el temps
ens ha donat la raó.”
 Sr. González Martínez: “Sra. Escrivá, les seues paraules la desacrediten; més que
pel que diu, per allò que calla. He explicat en infinitat d’ocasions, per activa i per
passiva, el tema de la meua cunyada. Jo la repte que faça vosté una relació de
persones ací dins i de familiars de persones; a la millor s’emportava vosté una
sorpresa agradable o desagradable. La repte que faça una relació; aquest és germà
d’aquell, cosí de tal; vaja fent-la i ja parlarem després. Mire, aquest regidor ha fet
pública la seua declaració de l’IRPF, la de 2013 i la de 2013, des que va ser alcalde;
encara estic esperant que vosté, i l’he reptada en diverses ocasions, la faça pública;
vosté també va cobrar de l’ajuntament, o és que quan va ser alcaldessa no va cobrar?
Un vint per cent que quan aquest regidor va ser alcalde. Ahí estan els números; ho
comprova vosté. I feia moltes hores, comprove els informes d’entrada de les hores, i
vorà si feia hores aquest regidor. He publicat les meues nòmines; i les continue
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publicant. Encara estic esperant que vosté publique les seues nòmines de quan era
alcaldessa. Vosté s’ha dedicat a infundar, a dir mentides infundades, a difamar. He
publicat factures de viatges personals, simplement perquè no hi haguera dubte de
qui es paga els viatges. Quan hem fet un pasquí, la qual cosa vosté no pot dir, he
publicat la factura amb IVA inclós, de l’empresa local a la qual li hem pagat; cosa
que vosté no ha fet, Sra. Escrivá. Per tant, mostres de transparència, totes les que
vulga; vosté, cap. Després ha dit una afirmació, que és l’única forma que jo tindria
de ser alcalde, perquè mai el poble em triarà. És vosté un poc supèrbia, i té un poc,
perquè la bola de cristall supose que no la tindrà per endevinar si el poble em votarà,
o deixarà de votar-me. LI recorde que a la llista que jo encapçalava, perquè el poble
no ens vota només a nosaltres, li van votar 2.939 persones en concret, i que estem
ací perquè el poble ens vota; exactament igual que els vint-i-un regidor ens ha votat.
Els seus regidors, amb la Llei d’Hondt, els més barats de tots. Aqueix és el sistema
democràtic. Per tant, vosté peca un poc de supèrbia i és un poc presumptuosa.
Només vull recordar-li els números. En les eleccions de 2011, els cens electoral era
de 17.812 electors. I a vosté la van votar, o al seu partit, o a la llista que vosté
encapçalava, 3.757 persones; és a dir, el vint-i-un per cent de tot el cens electoral; el
vint-i-set per cent dels vots emesos. En canvi, a la resta de partits, que van fer la
moció de censura, en total ens van votar 9.009 persones; més de la meitat de tot el
cens d’electors.”
 Sra. Morell Gómez: “Jo contestaré una de les preguntes, que ha sigut per a què ha
servit fer la moció, o per a què ha servit governar. M’he deixat moltes coses, però
crec que puc contestar-ne algunes. Ha servit per fer tres pressupostos municipals, i
dos d’ells liquidats amb liquidació de romanent de tresoreria positiu; ha servit per
disminuir l’endeutament de l’ajuntament; ha servit per fer una línia de subvencions a
aquelles famílies que han perdut les seues vivendes a través d’una execució
hipotecària; ha servit per trencar i llançar a terra un pla d’ajust, que va votar el Grup
Socialista en contra, que suposava l’increment de taxes i impostos per als nostres
ciutadans; vam fer i articular un mecanisme d’actuació davant els desnonaments
amb la plataforma d’afectat per la hipoteca de la Safor; s’ha incrementat un 300 per
cent les ajudes socials; s’ha fet un menjador social a càrrec dels pressupostos
municipals; s’ha fet un pla de pagament personalitzat; i enguany, gràcies també a
l’esforç de tots els regidors, tindrem inversions per poder millorar i garantir els
serveis bàsics municipals del nostre ajuntament; i per poder millorar les nostres
instal·lacions. I em deixe moltíssimes actuacions; aquestes són les que m’han vingut
perquè són les que em fet des del meu grup; i me’n deixe moltíssimes; però jo crec
que per a això ha servit. La legislatura és difícil, perquè governar en època de crisi
és difícil; no podem fer, no podem arribar on ens agradaria; a la fi la ciutadania ens
demana coses i ens dol no poder arribar a elles, perquè no tenim prou recursos, ni
humans, ni econòmics per arribar, i moltes coses en les deixem perquè no podem
abastir i fer tot el que ens agradaria; però jo crec que al cap i a la fi que sí que ha
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servit de prou. Governar és difícil, no és fàcil, i sobretot quan som tanta gent
diversa, es fa complicat; però jo crec que ha servit de molt governar.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, per acabar aquest punt, com a proponent de la moció; li
demanaria, per favor, que no entrara, si pot ser, en qüestions personals, perquè si no,
no acabarem aquest punt.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi no m’hauria agradat entrar en qüestions personals, i
l’única cosa, ací l’únic argument que han trobat ha sigut l’atac personal. Mire, jo no
sé, però ací no es volen jocs, no diré noms i cadascú que s’entenga, però vostés han
usat els jocs; l’han encetat. Clamor de les associacions, ací amb els treballadors,
Plens, Plens plens de verí per qui estava malalt per ser alcalde, i els altres per cobrar.
Això és el que passava. Clamor de les associacions? Clamor la moció que es va
presentar. D’acord? Aqueixos són vostés. Treballadors? Vol que parlem de l’últim
que tenen vostés amb la policia? Vol que parlem? Aqueix és el clamor del personal
de dins de la casa amb vostés. Vostés somnien haver fet un número, perquè si no el
repartiment entre set no és mai com entre catorze. Vostés què passa, que no compta
la Seguretat Social? O què passa? O ací ens xuplem el dit? Ací tontos no som. Es
van posar un sou; mire jo tenia un sou; el Sr. Jesús Aparici té un sou; el Sr. Andrés
Sánchez té un sou; al Sr. Morera i companyia, ja em dirà vosté. O siga, a nosaltres
de sous no ens parle; no ens parle, perquè els teníem, i perquè jo personalment l’he
deixat per a treballar per aquest poble. M’agradaria vore’ls a vostés posa’t en marxa
de la forma que estic jo. Així. A vore, en aquest partit, sí, Chelo Escrivá va traure els
pitjors resultats, després d’intentar recollir, unir la destrossa que van deixar aqueixos
que vostés s’ajunten i parlen, i fan les coses com les han fetes. Anem a vore, el Partit
Popular van abandonar, diu vosté, 300 afiliats; sí en un acte il·legal que si vol
després parlem sols, perquè no cal que escampem la brutícia de dins que van deixar.
Miren, desacrediten perquè el que diuen no està gens clar. A vore, Sr. David
González, declaració d’Hisenda. Jo li puc ensenyar la declaració d’Hisenda d’abans,
la nòmina d’abans i la d’ara; perquè la de vosté és molt equiparable, perquè vosté
sempre que ha estat, des que està en aquest ajuntament, xuplant del pot, té nòmina.
D’acord? O cobra atuir. Per tant, aqueixa és la seua transparència. Si vol que jo
publique la nòmina anterior, la que tenia abans, la que tenia d’alcaldessa, i la que
tinc ara, això és transparència; o la declaració, la d’abans i la d’ara. Però vosté què
diu de transparència? Què diu? Si vosté està ahí a saber on, perquè no té ni ofici ni
lloc de treball; val? Transparència. Nòmina, vosté. “anda ya”. Jo vull dir-li una cosa.
Supèrbia i pressumptuositat, la seua. De la manera que té d’actuar contra els
treballadors. I després ja, per finalitzar, perquè la veritat és que ja li he dit que em fa
igual el que es vore respecte a la moció, jo , després de tota la relació que ha fet la
Sra. Morell de les coses que han fet de què ha servit aquestos anys de fer la moció,
també li diria que no ha fet esment que s’han barallat, que han portat la vergonya, i
que es deixa moltíssimes actuacions; ahí en tenim una, que hui estan tots constipats;
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val? I que jo no sé, és la vergonya dels seus socis i de vostés. Per tant, poden fer
esment de tot i no només el que els convinga.”
El Ple de l'Ajuntament, per 7 vots favorables (del Grup PP), 14 vots en contra (del Grup
PSOE, Bloc-Compromís, Grup Projecte Oliva i Grup Gent d'Oliva) acorda no aprovar la
moció del Partit Popular trascrita abans.
TERCER.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: SOL·LICITUD
DE DECLARACIÓ DE MUNICIPI D’ELEVAT RISC D’INUNDACIÓ.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 17
de setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“2) SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE MUNICIPI
D'INUNDACIÓ. DICTAMEN I PROPOSTA D'ACORD.

D'ELEVAT

RISC

L'Estudi d'Inundabilidad del Terme Municipal d'Oliva, amb la documentació exigida per
l'article 17 del PATRICOVA va ser aprovat per Resolució de la Direcció General d'Avaluació
Ambiental de data 7 de març del 2014.
Segons es desprén del referit Estudi d'Inundabilidad, el Municipi d'Oliva reunix les condicions
necessàries per a poder ser considerat com un municipi amb elevat risc d'inundació, per
concórrer fortes limitacions per a orientar els futurs desenvolupaments urbanístics cap a zones
no inundables, tot això per donar-se el supòsit regulat en l'article 19 de la normativa del
PATRICOVA.
Per part de l'arquitecte tècnic municipal s'ha emés, informe sobre la necessitat i conveniència
per a Oliva de l'elaboració d'un informe justificatiu, basant-se en l'Estudi d'Inundabilidad
aprovat, per a sol·licitar de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient la
declaració de Municipi amb Elevat Risc d'Inundació.
Vist l'informe justificatiu elaborat per l'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Sra. Amparo
Sanchis Plasència, i de conformitat amb les seues conclusions, la Comissió Informativa
d'Ordenació del Territori, per majoria dels seus membres, i l'abstenció del Sr. Sánchez Gámez
(P.P.), la dictamina FAVORABLEMENT i eleva al Ple de l'Ajuntament, la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Aprovar l'informe PER A LA DECLARACIÓ D'OLIVA COM A MUNICIPI AMB
ELEVAT RISC D'INUNDACIÓ.
SEGON.- Elevar a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient el present acord i
sol·licitar l'aprovació definitiva de la Declaració d'Oliva com a Municipi amb elevat risc
d'inundació, amb els efectes previstos en la normativa del PATRICOVA”.
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “En el plenari de 29 de novembre de 2012 vam acordar l’admissió
a tràmit i remissió a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient del
nostre Estudi d’Inundabilitat, que havia estat elaborat per l’oficina tècnica TYPSA
mesos abans. Posteriorment, en novembre de 2013, la Generalitat va traure la nova
cartografia de risc de la Comunitat Valenciana; i l’Ajuntament d’Oliva, en el plenari
de 30 de gener de 2014 va presentar les seues al·legacions a esta nova cartografia de
risc del PATRICOVA. Entre altres coses, esgrimíem el fet que nosaltres ja
disposàvem d’una cartografia de risc pròpia, elaborada amb l’esmentat Estudi
d’Inundabilitat, i que tenia un grau de precisió major que la que presentava
Generalitat. Finalment, com sabem, el 7 de març de 2014 va ser aprovat l’Estudi
d’Inundabilitat del Terme Municipal d’Oliva, amb la seua cartografia de risc
annexa; es va donar compte en el plenari d’abril. D’aquesta forma, la cartografia de
risc del nostre Estudi d’Inundabilitat venia a substituir a la que va presentar la
Generalitat en novembre de 2013. Doncs bé, d’aquesta cartografia de risc
d’inundació es desprén que el nostre municipi reuneix les condicions necessàries per
poder ser considerat un municipi amb elevat risc d’inundació, com ho són, per
exemple, Alboraia, Algemesí, Alzira, Cullera, Oriola, Sollana, Tavernes de la
Valldigna, i altres municipis que, des de la publicació del PATRICOVA, en 2003,
tenen aquesta consideració. Poden ser considerats municipis amb elevat risc
d’inundació, d’acord amb l’article 19 del PATRICOVA, aquells en els quals dos
terceres parts, o més, del seu terme estiguen afectades per risc d’inundació, o aquells
altres municipis que tinguen fortes limitacions per a orientar els seus futurs
desenvolupaments urbanístics cap a les zones no inundables. El nostre terme
municipal no compleix el primer requisit; no arribem als dos terceres parts del
nostre territori afectades pel risc d’inundació, però sí s’enquadra en el segon supòsit,
ja que bona part del nostre territori no inundable està afectat per altres limitacions,
principalment, la forestal. Per tant, a priori, el nostre terme municipal era susceptible
de poder ser considerat un municipi amb elevat risc d’inundació, raó per la qual
s’han realitzat les gestions oportunes per a aconseguir-ho. Després de diverses
reunions amb el director general d’Avaluació Ambiental i Territorial, i amb altres
tècnics d’aqueixa Direcció General, es va encomanar un informe per justificar
adequadament la sol·licitud de declaració de municipi amb elevat risc d’inundació a
la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Informe que l’oficina
tècnica TYPSA, la mateixa que va realitzar l’estudi d’inundabilitat en 2011, va
presentar el passat mes de juliol. Així, per tant, ara es proposa al Ple l’aprovació de
l’esmentat informe. I, en segon lloc, sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient l’aprovació definitiva de la declaració d’Oliva com a
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municipi amb elevat risc d’inundació. Què comporta el fet de ser declarats municipi
amb elevat risc d’inundació? Ens ho diu el mateix PATRICOVA. En el seu article
22.5 ens diu "les limitacions en Sòl No Urbanitzable afectat pel risc d’inundació
podran ser excepcionades, justificadament, en els municipis amb elevat risc
d’inundació.” I a la disposició addicional segona, determina les condicions
excepcionals contemplades per aquells municipis amb elevat risc d’inundació. En
definitiva que, justificadament, poden excepcionar-se alguns usos i actuacions
urbanístiques que, d’altra forma, no es podrien contemplar en determinades zones
del nostre terme municipal. I tindre preferència a l’hora d’aconseguir actuacions i
inversions tendents a minimitzar el nostre risc d’inundació.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.
QUART.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ARTICLES 275-276-277 I 282-283 I 284 NN.
UU. USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Oberta la sessió per part de la Presidència, el Sr. Canet Llidó com a portaveu del Grup
Municipal Bloc-Compromís, anuncia la presentació d’una esmena al dictamen emés per
la Comissió Municipal Informativa d’Ordenació del Territori en reunió que va tindre
lloc el dia 17 de setembre d’enguany.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 17
de setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“3) MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU. ARTICLES 275-276-277 I 282-283-284 DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES. USOS EN SÒL NO URBANITZABLE. DICTAMEN I
PROPOSTA D'ACORD.
Vist novament expedient que es tramita per a l'aprovació de la modificació puntual de les
Normes Urbanístiques del PGOU, consistent a substituir l'actual redacció dels articles 275-276277 i 282-283-284, sobre regulació detallada d'usos en Sòl No Urbanitzable, tant el Comú com
l'Especialment Protegit Agrícola.
RESULTANT, que tal proposta de modificació va ser admesa a tràmit segons el dictamen previ
emés per la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori en sessió ordinària celebrada el dia
23 d'octubre del 2013, i per Acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
31 d'octubre del 2013.
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RESULTANT, que la proposta va ser sotmesa a informació pública per mitjà d'anunci aparegut
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7211, d'11 de febrer del 2014.
RESULTANT, que dins del període d'informació pública consta presentada l'al·legació següent:
Al·legació NÚM. 14.709, de 17 de desembre del 2013, presentada per l'AA. Amics del Cavall
de La Sabor.
CONSIDERANT, que sobre el contingut de l'al·legació s'ha emés el corresponent informe
tècnic, amb data 11 d'abril del 2014, l'extracte del qual és del tenor literal següent:
“Antonio Salvador Pérez Mengual com a arquitecte municipal de l'Excm. Ajuntament d'Oliva, referent a
l'assumpte expressat, emet l'informe següent:
S'ha presentat un únic escrit d'al·legació per part de Manuel Arnal Bertomeu (registre entrada 014709 de
17 de desembre del 2013), el qual incidix sobre tres aspectes de la normativa objecte de modificació.
S'informa DESFAVORABLEMENT la primera al·legació consistent a reduir la distància mínima a límits
que han de respectar les instal·lacions equines de cinc a tres metres. L'al·legació no té fonament tècnic,
perquè la viabilitat de la implantació de les dites instal·lacions en el seu emplaçament no queda
sensiblement agreujada pel fet d'haver de considerar una distància a límits de cinc o de tres metres.
Al contrari, les distàncies a límits proposats per a les vivendes unifamiliars i els magatzems agrícoles són
igualment de cinc metres, és a dir, la mateixa que la proposta per al cas d'instal·lacions equines; deixant
només distàncies inferiors, de dos metres, en el cas de l’ormeig agrícola. Tot això en congruència amb les
distàncies a límits que el Pla General vigent determina per a les vivendes unifamiliars (5m) i l’ormeig
agrícola (2m); entenent que determinades activitats o usos han d'estar més separades que altres del predi
veí, amb l'objecte de minimitzar les conseqüències negatives que la seua presència puga ocasionar-li.
S’emet Informe Favorable la segona al·legació consistent a incrementar l'altura de la instal·lació equina de
tres metres (3´00 m) a tres metres i mig (3´50 m).
Es justifica prou en quant que la quadra ha de tindre un espai suficient per damunt de l'equí perquè tinga
una ventilació adequada; ventilació que, en cap cas, ha d'anar a l'altura de l'animal perquè és perjudicial
per a la seua salut.
S’emet Informe Favorable la tercera al·legació consistent en què la distància mínima a què hagen de
situar-se les instal·lacions i quadres de qualsevol vivenda siga de 100 metres “a excepció de la pròpia
vivenda”; atés que la hipotètica molèstia hauria de suportar-la el mateix propietari de les mencionades
instal·lacions.
D'esta manera el text del punt 2 de l'article 277 BIS B ha de substituir els paràgrafs següents:
On diu “l'altura màxima de la instal·lació serà de 3 metres”, propose que se substituïsca per “l'altura
màxima de la instal·lació serà de 3´50 metres”.
On diu “les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància mínima de 100 metres de qualsevol
vivenda, des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació equina”, propose que se substituïsca per
“les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància mínima de 100 metres de qualsevol
vivenda, a excepció de la pròpia vivenda, des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació equina.
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És el que he d'informar als efectes oportuns. Oliva a 11 d'abril del 2014.

CONSIDERANT, que encara que en la tramitació de la modificació de planejament proposada
s'han de seguir les normes contingudes en la Llei 16/2005 de 30 de desembre, el text dels
articles afectats s'ha intentat ajustar a les previsions de la nova Llei 5/2014 de 25 de juliol.
I a la vista de les al·legacions presentades i revisat el text s'ha considerat convenient, d’una
banda, acceptar les dites al·legacions, referides a la regulació de les instal·lacions equines no
comercials i, d'un altre, introduir “ex Novo” una nova redacció que afecta els dits articles, tant
en la determinació de la innecessarietat d'obtenció de llicència per a determinat tipus de
construccions i instal·lacions, com amb vista a matisar la regulació de les distàncies de
separació entre les instal·lacions equines i les vivendes pròximes, proposant-se la redacció
següent:
CAPÍTOL VI. SÒL NO URBANITZABLE COMÚ
ARTICLE 275
1.- El Sòl No Urbanitzable Comú (SNUC) es representa gràficament en el Plànol P-1 i P-2 del
vigent Pla General i, si és el cas, en els corresponents plans de classificació de sòl de les
revisions de planejament que s'aproven definitivament.
2.- En el sòl classificat com SNUC es permetran els usos que, amb caràcter general, es regulen
en la Llei Valenciana 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i article 13 del RDL 2/2008 de 20
de juny.
3.- Les construccions en SNUC amb destinació a ormeig, magatzems, vivendes unifamiliars i
elements auxiliars i explotacions equines no comercials precisaran de la prèvia obtenció de la
llicència municipal d'obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i informes que resulten
legalment preceptius.
Els usos regulats i descrits en l'article 197, apartats d) e) i f) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
precisaran la tramitació i obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració
d’Interés Comunitari.
4.- No necessitaren l'obtenció de la prèvia llicència municipal d'obres, ni del preceptiu informe
de l'òrgan autonòmic competent quant a la matèria, aquells elements auxiliars directament
vinculats a l'explotació agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m3 que no s'eleven més de 40 cm del nivell del sòl, xicotetes
construccions destinades a albergar comptadors i capçals de reg que no superen 2m2 construïts i
elements dels sistemes tradicionals de reg com a canalitzacions, sifons i pous de registre.
Tots estos elements auxiliars se subjectaren al que disposa l'Ordenança Municipal Reguladora
del Medi Rural (BOP núm. 228 de 26 d'agost del 2002) i al règim jurídic de Declaració
Responsable en la forma que es regula en l'article 222 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
disposant-se, per a estos casos, un procediment simplificat a través de l'Ordenança Municipal
que, al seu dia, s'aprove.
Estos elements auxiliars NO computaren a l'efecte de la superfície màxima construïda.
Pel que fa a distàncies mínimes a límits i camins, únicament els cremadors i les basses de reg
hauran de guardar les mateixes distàncies que els ormeig agrícola (article 276 punts 1 i 2).
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5.- A l'efecte de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els articles
276, 277, 277 BISA, 277 BIS-B, 277 BIS-C, 282, 283 i 284, no bastarà la simple colindancia de
les parcel·les cadastrals afectades, precisant-se, amb caràcter previ a l'inici de qualsevol
tramitació, l'agrupació de les parcel·les afectades i la corresponent inscripció registral, la
certificació de la qual quedarà incorporada a l'expedient administratiu.”
6.- La superfície mínima de la parcel·la que es fixe quedarà en tot cas vinculada legalment a les
obres, construccions i instal·lacions i les seues corresponents activitats o usos. L'Ajuntament, en
el moment de l'atorgament de la llicència, haurà de fer constar esta circumstància en el Registre
de la Propietat.
ARTICLE 276.
1.- Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície igual o inferior a
5.000 metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
12 m2.
Altura màxima
3 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
2 metres
Nombre de Plantes
1
2.- Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície superior a 5.000
metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
25 m2.
Altura màxima
3 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
2 metres
Nombre de Plantes
1
3.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277.
1.- En SNUC es podran autoritzar construccions amb destinació a magatzem agrícola, a fi de
guardar maquinària agrícola, abonaments i materials propis de l'explotació, sempre que
s'acredite una superfície mínima de parcel·la de 10.000 metres quadrats. Estes construccions
compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
120 m2.
Altura màxima
5 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
5 metres
Nombre de Plantes
1
Ocupació màxima de parcel·la
0'40%
2.- Si en una mateixa parcel·la cadastral de superfície igual o superior a 10.000m2 existiren un o
més ormeig agrícola, no podrà autoritzar-se la construcció d'un magatzem agrícola si,
prèviament, no es procedix a la demolició dels dits ormeig agrícola. Igualment, una vegada
autoritzada la construcció d'un magatzem agrícola no podran autoritzar-se, per a la mateixa
parcel·la, la construcció d'ormeig agrícola.
3.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
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ARTICLE 277 BIS A
1.- En SNUC podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars que se subjectaren a
les següents condicions i requisits:
Superfície construïda màxima
400 m2.
Altura màxima
7 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
5 metres
Nombre de Plantes
2
Ocupació màxima de parcel·la
2%
Coeficient edificabilitat
0,02 m2t/m2
2.- Les vivendes unifamiliars únicament podran autoritzar-se en parcel·les cadastrals de
superfície igual o superior a 10.000 m2. La superfície construïda de 400 m2 es considera la
màxima autoritzable siga quina siga la dimensió superficial de la parcel·la.
3.- Podran autoritzar-se construccions auxiliars sense obra de fàbrica sobre la rasant natural,
com ara soterranis, depuradores, piscines, la superfície de la qual no excedisca de l'ocupada per
l'edificació.
4.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277 BIS B
1.- En SNUC podrà autoritzar-se la construcció d'instal·lacions equines no comercials, entenent
per tals aquelles que es regulen en el Decret 119/2010, de 27 d'agost.
2.- En parcel·les cadastrals amb una superfície no superior a 2.500 m2, les instal·lacions equines
se subjectaren a les següents condicions i característiques constructives:
La superfície màxima d'ocupació de la parcel·la serà del 2%
Si es projecta una pista d'entrenament, la superfície màxima d'ocupació de la parcel·la,
compreses les instal·lacions i la pista, serà del 50%; havent de quedar la resta de la parcel·la
lliure de construcció o edificació, i dedicat a l'ús agrari o forestal, o, si és el cas, en el seu estat
natural primitiu.
La superfície construïda màxima serà de 50 m2.
La distància mínima a límits serà de 5 metres
La distància mínima a camins serà de 5 metres
L'altura màxima de la instal·lació serà de 3'50 metres
El nombre de plantes serà d'1.
3.- Les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància mínima de 100 metres de
qualsevol vivenda exterior a la parcel·la, des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació
equina, excepte en aquells casos en què la disposició i configuració perimetral i superficial de la
parcel·la no permeta guardar esta distància mínima de separació, circumstància esta que haurà
de justificar-se adequadament en l'expedient. En estos suposats excepcionals, la instal·lació
equina sol·licitada haurà d'emplaçar-se en un punt el més allunyat possible de la vivenda
exterior mes pròxima.
4.- En parcel·les cadastrals amb una superfície superior a 2.500 m2, les instal·lacions equines se
subjectaran a les condicions i característiques constructives descrites en el punt anterior, a
excepció de la superfície màxima construïda, que serà de 120 m2.
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5.- En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a 10.000m2 podrà autoritzar-se
la construcció de vivendes unifamiliars i instal·lacions equines no comercials de xicoteta
capacitat. L'ocupació màxima de la parcel·la serà, computant les pistes d'entrenament, del 50%.
Se permetrà la construcció de magatzems coberts sense tancament fins a 50 m2. Els paràmetres
constructius seran els corresponents a cada tipus d'instal·lació segons les presents normes, inclús
la limitació de superfícies màximes respectives.
6.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277 BIS C
1.- En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a 10.000 m2 podrà autoritzar-se
la construcció de vivendes unifamiliars i ormeig agrícola o magatzems agrícoles. Els paràmetres
constructius seran els corresponents a cada tipus d'instal·lació segons les presents normes, inclús
la limitació d'ocupació i/o superfícies màximes respectives.
2.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
CAPÍTOL VII. SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT
Secció 4a. Medi natural. Agrícola
ARTICLE 282.
1.- El Sòl No Urbanitzable. Medi Natural Agrícola (SNUMNA) es grafia en el Plànol P-1 i P-2
del vigent Pla General i, si és el cas, en els corresponents plans de classificació de sòl de les
revisions de planejament que s'aproven definitivament.
2.- En el sòl classificat com SNUMNA es permetran els usos que, amb caràcter general, es
regulen en la Llei Valenciana 5/2014 de 25 de juliol i article 13.4 del RDL 2/2008 de 20 de
juny.
3.- Les construccions en SNUMNA amb destinació a ormeig, magatzems, vivendes unifamiliars
i elements auxiliars i explotacions equines no comercials precisaran de la prèvia obtenció de la
llicència municipal d'obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i informes que resulten
legalment preceptius.
4.- Els usos regulats i descrits en l'article 197.d) e) i f) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
precisaran la tramitació i obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració
de lnterés Comunitari, sempre que es tracte d'activitats industrials, productives i terciàries
directament relacionades amb l'explotació, producció i comercialització agropecuària.
5.- Amb caràcter extraordinari en SNUMNA podran autoritzar-se o, si és el cas, legalitzar-se
activitats industrials i terciàries no relacionades directament amb l'explotació, producció i
comercialització agropecuària, a través de la preceptiva Declaració de lnterés Comunitari,
existents abans de l'entrada en vigor de la Llei Valenciana 4/1992, de 5 de juny, en els supòsits
de:
a) La no procedència d'adoptar respecte d'elles qualssevol mesures de protecció i restabliment
de la legalitat urbanística.
b) Les ampliacions no podran superar la mitat de la superfície que es trobe ja construïda. Límits
estos que no podran ser sobrepassats per mitjà de la successiva obtenció d'altres declaracions
d'interés comunitari.
En tot cas, per a l'atorgament de l'autorització d'estes obres, s'exigirà l'adequada connexió amb
el sistema viari així com suficiència d'abastiment, sanejament i depuració d'aigües, així com la
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justificació de l'adequació o idoneïtat de l'emplaçament proposat i la perduda, total o parcial, de
les condicions agrícoles del mateix.
6.- No necessitaren l'obtenció de la prèvia llicència municipal d'obres, ni del preceptiu informe
de l'òrgan autonòmic competent quant a la matèria, aquells elements auxiliars directament
vinculats a l'explotació agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m'i3 que no s'eleven més de 40 cm del nivell del sòl, xicotetes
construccions destinades a albergar comptadors i capçals de reg que no superen 2m2 construïts i
elements dels sistemes tradicionals de reg com a canalitzacions, sifons i pous de registre.
Tots estos elements auxiliars se subjectaren al que disposa l'Ordenança Municipal Reguladora
del Medi Rural (BOP núm. 228 de 26 d'agost del 2002) i al règim jurídic de Declaració
Responsable en la forma que es regula en l'article 222 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
disposant-se, per a estos casos, un procediment simplificat a través de l'Ordenança Municipal
que, al seu dia, s'aprove.
ARTICLE 283
En SNUMNA es podran autoritzar edificacions destinades a ormeig agrícola, magatzems
agrícoles, elements auxiliars i explotacions equines no comercials en els termes i condicions que
es regulen en els articles 276, 277, 277 BIS B i 277 BIS-C.
ARTICLE 284
En SNUMNA es podran autoritzar vivendes unifamiliars vinculades a l'explotació agrícola, en
els termes i condicions que es regulen en l'article 277 BISA i 277 BIS-C."
CONSIDERANT, que s'ha produït una modificació substancial en la redacció original de la
modificació proposada, fa falta d'un nou tràmit d'informació pública per període d'un mes.
Vista la proposta del Regidor Delegat d'Ordenació del Territori, la Comissió Informativa
d'Ordenació del Territori, per unanimitat dels seus membres presents, la dictamina
FAVORABLEMENT i eleva al Ple de l'Ajuntament, la següent PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Disposar el sotmetiment de la present modificació a un segon període d'informació
pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 94 en relació amb els articles 83.2 a) de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva”.

Obert el torn d’intervencions es produeix la següent:
 Sr. Canet Llidó: “L’esmena ve a corregir un error de transcripció, bàsicament, el
que proposa és en l’article 275.5 suprimir la referència als articles del sòl no
urbanitzable protegit agrícola, els articles 282, 283, i 284. I en l’article 282, que és
un dels articles del sòl no urbanitzable protegit agrícola, eliminar els altres articles,
que són el 276, 277 bis a, 277 bis b, i 277 bis c. I afegir tres paràgrafs que estaven
també en el punt 275, i que s’han de repetir, exactament igual, en el 282.”
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Bloc-Compromís, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA aprovar l’esmena abans transcrita, el contingut
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de la qual queda incorporat al text que conforma la part dispositiva del Dictamen de la
Comissió.
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “En el plenari de 31 d’octubre de 2013 vam aprovar sotmetre a
informació pública la proposta de modificació puntual dels articles relatius al sòl no
urbanitzable comú i al protegit agrícola. Posteriorment, aquesta proposta de
modificació puntual va ser presentada a totes aquelles persones i col·lectius que
pugueren resultar interessades en este tema, al Consell Local Agrari, a l’Associació
d’Amics del Cavall de la Safor, a les oficines tècniques de la ciutat, sobretot les
agrícoles, etc. I, paral·lelament, es va publicar en el DOCV l’11 de febrer de 2014.
Com a conseqüència d’aquesta extensa informació pública, han sorgit diverses
aportacions i suggeriments de millora. Algunes de les quals s’han plasmat
formalment per escrit, com les al·legacions presentades per l’Associació d’Amics
del Cavall de la Safor, i altres s’han plantejat verbalment. Tot això, unit a
l’experiència del dia a dia en el departament d’Urbanisme, on s’han observat
diverses casuístiques en relació a sol·licituds de llicències d’obres i expedients de
disciplina urbanística en sòl no urbanitzable, ha donat lloc a la nova redacció
millorada de la proposta de modificació puntual dels articles del sòl no urbanitzable.
Bàsicament, els canvis introduïts respecte al text anterior radiquen en el fet que s’ha
exclòs l’obligatorietat de l’obtenció de llicència, o declaració responsable, per a
aquells elements auxiliars directament vinculats a l’explotació agrícola, com són els
cremadors, les basses o vivers inferiors a sis metres cúbics, xicotetes construccions
destinades a albergar comptadors i capçals de reg que no superen els dos metres
quadrats, i elements dels sistemes tradicionals de reg com canals, sifons i pous de
registre. I s’han establert uns criteris propis pel que fa a les distàncies a fites
d’aquestos elements auxiliars. S’ha especificat, per a major claredat, perquè això ja
ho estableix la legislació de rang superior, que les superfícies mínimes estan
vinculades a les obres i als usos, havent-se de reflectir esta circumstància en el
registre. S’han introduït dos de les tres esmenes presentades per l’Associació
d’Amics del Cavall, la que feia referència a la pròpia vivenda, i la de l’altura
màxima de la instal·lació, que ha passat de 3 m a 3,5 m, atenent a l’altura necessària
per garantir la ventilació adequada dels cavalls, ja que les finestres han d’estar per
damunt del cap de l’animal. S’ha modificat la distància dels 100 metres que havien
de guardar les instal·lacions equines no comercials, per un altre text més flexible.
S’han corregit algunes errates que s’havien detectat, com ara citacions incorrectes
dels propis articles. I també s’han modificat les referències a la legislació derogada;
perquè com és sabut, aquest estiu s’ha aprovat una nova legislació urbanística
valenciana, la denominada LOTUP, la qual va entrar en vigor el passat 20 d’agost.
Per tant, s’han modificat totes les referències a la LUV i a la llei del SNU que han
quedat derogades, substituint-se per les citacions dels articles actualment en vigor.
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Aquesta última circumstància ha retardat un poc la tramitació d’aquesta modificació
puntual, perquè, davant les notícies de la imminència de l’aprovació de la nova llei,
hem estat un temps esperant que es produira l’aprovació per a tindre el nostre text
completament actualitzat.”
Finalment, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, a la vista del Dictamen emés a
l’efecte i les propostes d’acord que en ell es contenen, i tenint en compte la incorporació
al text d’aquest Dictamen de l’esmena aprovada, ACORDA:
PRIMER.- Disposar el sotmetiment de la present modificació a un segon període
d'informació pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 94 en relació amb els
articles 83.2 a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, amb caràcter previ a la seua
aprovació definitiva.
SEGON.- La modificació puntual dels articles 275-276-277 i 282-283 i 284 NN.UU.
Usos en sòl no urbanitzable, queda definitivament redactada en la forma que
seguidament es transcriu:
CAPÍTOL VI. SÒL NO URBANITZABLE COMÚ
ARTICLE 275
1.- El Sòl No Urbanitzable Comú (SNUC) es representa gràficament en el Plànol P-1 i P-2 del
vigent Pla General i, si és el cas, en els corresponents plans de classificació de sòl de les
revisions de planejament que s'aproven definitivament.
2.- En el sòl classificat com SNUC es permetran els usos que, amb caràcter general, es regulen
en la Llei Valenciana 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i article 13 del RDL 2/2008 de 20
de juny.
3.- Les construccions en SNUC amb destinació a ormeig, magatzems, vivendes unifamiliars i
elements auxiliars i explotacions equines no comercials precisaran de la prèvia obtenció de la
llicència municipal d'obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i informes que resulten
legalment preceptius.
Els usos regulats i descrits en l'article 197, apartats d) e) i f) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
precisaran la tramitació i obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració
d’Interés Comunitari.
4.- No necessitaren l'obtenció de la prèvia llicència municipal d'obres, ni del preceptiu informe
de l'òrgan autonòmic competent quant a la matèria, aquells elements auxiliars directament
vinculats a l'explotació agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m3 que no s'eleven més de 40 cm del nivell del sòl, xicotetes
construccions destinades a albergar comptadors i capçals de reg que no superen 2m2 construïts i
elements dels sistemes tradicionals de reg com a canalitzacions, sifons i pous de registre.
Tots estos elements auxiliars se subjectaren al que disposa l'Ordenança Municipal Reguladora
del Medi Rural (BOP núm. 228 de 26 d'agost del 2002) i al règim jurídic de Declaració
Responsable en la forma que es regula en l'article 222 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
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disposant-se, per a estos casos, un procediment simplificat a través de l'Ordenança Municipal
que, al seu dia, s'aprove.
Estos elements auxiliars NO computaren a l'efecte de la superfície màxima construïda.
Pel que fa a distàncies mínimes a límits i camins, únicament els cremadors i les basses de reg
hauran de guardar les mateixes distàncies que els ormeig agrícola (article 276 punts 1 i 2).
5.- A l'efecte de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els articles
276, 277, 277 BIS-A, 277 BIS-B, 277 BIS-C, no bastarà la simple colindancia de les parcel·les
cadastrals afectades, precisant-se, amb caràcter previ a l'inici de qualsevol tramitació,
l'agrupació de les parcel·les afectades i la corresponent inscripció registral, la certificació de la
qual quedarà incorporada a l'expedient administratiu.”
6.- La superfície mínima de la parcel·la que es fixe quedarà en tot cas vinculada legalment a les
obres, construccions i instal·lacions i les seues corresponents activitats o usos. L'Ajuntament, en
el moment de l'atorgament de la llicència, haurà de fer constar esta circumstància en el Registre
de la Propietat.
ARTICLE 276.
1.- Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície igual o inferior a
5.000 metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
12 m2.
Altura màxima
3 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
2 metres
Nombre de Plantes
1
2.- Les construccions destinades a ormeig agrícola, en parcel·les de superfície superior a 5.000
metres quadrats, compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
25 m2.
Altura màxima
3 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
2 metres
Nombre de Plantes
1
3.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277.
1.- En SNUC es podran autoritzar construccions amb destinació a magatzem agrícola, a fi de
guardar maquinària agrícola, abonaments i materials propis de l'explotació, sempre que
s'acredite una superfície mínima de parcel·la de 10.000 metres quadrats. Estes construccions
compliran les condicions i requisits següents:
Superfície construïda màxima
120 m2.
Altura màxima
5 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
5 metres
Nombre de Plantes
1
Ocupació màxima de parcel·la
0'40%
2.- Si en una mateixa parcel·la cadastral de superfície igual o superior a 10.000m2 existiren un o
més ormeig agrícola, no podrà autoritzar-se la construcció d'un magatzem agrícola si,
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prèviament, no es procedix a la demolició dels dits ormeig agrícola. Igualment, una vegada
autoritzada la construcció d'un magatzem agrícola no podran autoritzar-se, per a la mateixa
parcel·la, la construcció d'ormeig agrícola.
3.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277 BIS A
1.- En SNUC podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars que se subjectaren a
les següents condicions i requisits:
Superfície construïda màxima
400 m2.
Altura màxima
7 metres
Separació mínima a camins
5 metres
Separació mínima a límits
5 metres
Nombre de Plantes
2
Ocupació màxima de parcel·la
2%
Coeficient edificabilitat
0,02 m2t/m2
2.- Les vivendes unifamiliars únicament podran autoritzar-se en parcel·les cadastrals de
superfície igual o superior a 10.000 m2. La superfície construïda de 400 m2 es considera la
màxima autoritzable siga quina siga la dimensió superficial de la parcel·la.
3.- Podran autoritzar-se construccions auxiliars sense obra de fàbrica sobre la rasant natural,
com ara soterranis, depuradores, piscines, la superfície de la qual no excedisca de l'ocupada per
l'edificació.
4.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277 BIS B
1.- En SNUC podrà autoritzar-se la construcció d'instal·lacions equines no comercials, entenent
per tals aquelles que es regulen en el Decret 119/2010, de 27 d'agost.
2.- En parcel·les cadastrals amb una superfície no superior a 2.500 m2, les instal·lacions equines
se subjectaren a les següents condicions i característiques constructives:
La superfície màxima d'ocupació de la parcel·la serà del 2%
Si es projecta una pista d'entrenament, la superfície màxima d'ocupació de la parcel·la,
compreses les instal·lacions i la pista, serà del 50%; havent de quedar la resta de la parcel·la
lliure de construcció o edificació, i dedicat a l'ús agrari o forestal, o, si és el cas, en el seu estat
natural primitiu.
La superfície construïda màxima serà de 50 m2.
La distància mínima a límits serà de 5 metres
La distància mínima a camins serà de 5 metres
L'altura màxima de la instal·lació serà de 3'50 metres
El nombre de plantes serà d'1.
3.- Les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància mínima de 100 metres de
qualsevol vivenda exterior a la parcel·la, des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació
equina, excepte en aquells casos en què la disposició i configuració perimetral i superficial de la
parcel·la no permeta guardar esta distància mínima de separació, circumstància esta que haurà
de justificar-se adequadament en l'expedient. En estos suposats excepcionals, la instal·lació
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equina sol·licitada haurà d'emplaçar-se en un punt el més allunyat possible de la vivenda
exterior mes pròxima.
4.- En parcel·les cadastrals amb una superfície superior a 2.500 m2, les instal·lacions equines se
subjectaran a les condicions i característiques constructives descrites en el punt anterior, a
excepció de la superfície màxima construïda, que serà de 120 m2.
5.- En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a 10.000m2 podrà autoritzar-se
la construcció de vivendes unifamiliars i instal·lacions equines no comercials de xicoteta
capacitat. L'ocupació màxima de la parcel·la serà, computant les pistes d'entrenament, del 50%.
Se permetrà la construcció de magatzems coberts sense tancament fins a 50 m2. Els paràmetres
constructius seran els corresponents a cada tipus d'instal·lació segons les presents normes, inclús
la limitació de superfícies màximes respectives.
6.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
ARTICLE 277 BIS C
1.- En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a 10.000 m2 podrà autoritzar-se
la construcció de vivendes unifamiliars i ormeig agrícola o magatzems agrícoles. Els paràmetres
constructius seran els corresponents a cada tipus d'instal·lació segons les presents normes, inclús
la limitació d'ocupació i/o superfícies màximes respectives.
2.- Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i instal·lacions auxiliars
descrites en el punt 4t de l'article 275.
CAPÍTOL VII. SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT
Secció 4a. Medi natural. Agrícola
ARTICLE 282.
1.- El Sòl No Urbanitzable. Medi Natural Agrícola (SNUMNA) es grafia en el Plànol P-1 i P-2
del vigent Pla General i, si és el cas, en els corresponents plans de classificació de sòl de les
revisions de planejament que s'aproven definitivament.
2.- En el sòl classificat com SNUMNA es permetran els usos que, amb caràcter general, es
regulen en la Llei Valenciana 5/2014 de 25 de juliol i article 13.4 del RDL 2/2008 de 20 de
juny.
3.- Les construccions en SNUMNA amb destinació a ormeig, magatzems, vivendes unifamiliars
i elements auxiliars i explotacions equines no comercials precisaran de la prèvia obtenció de la
llicència municipal d'obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i informes que resulten
legalment preceptius.
4.- Els usos regulats i descrits en l'article 197.d) e) i f) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
precisaran la tramitació i obtenció, amb caràcter previ a la llicència municipal, de la Declaració
de lnterés Comunitari, sempre que es tracte d'activitats industrials, productives i terciàries
directament relacionades amb l'explotació, producció i comercialització agropecuària.
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5.- Amb caràcter extraordinari en SNUMNA podran autoritzar-se o, si és el cas, legalitzar-se
activitats industrials i terciàries no relacionades directament amb l'explotació, producció i
comercialització agropecuària, a través de la preceptiva Declaració de lnterés Comunitari,
existents abans de l'entrada en vigor de la Llei Valenciana 4/1992, de 5 de juny, en els supòsits
de:
a) La no procedència d'adoptar respecte d'elles qualssevol mesures de protecció i restabliment
de la legalitat urbanística.
b) Les ampliacions no podran superar la mitat de la superfície que es trobe ja construïda. Límits
estos que no podran ser sobrepassats per mitjà de la successiva obtenció d'altres declaracions
d'interés comunitari.
En tot cas, per a l'atorgament de l'autorització d'estes obres, s'exigirà l'adequada connexió amb
el sistema viari així com suficiència d'abastiment, sanejament i depuració d'aigües, així com la
justificació de l'adequació o idoneïtat de l'emplaçament proposat i la perduda, total o parcial, de
les condicions agrícoles del mateix.
6.- No necessitaren l'obtenció de la prèvia llicència municipal d'obres, ni del preceptiu informe
de l'òrgan autonòmic competent quant a la matèria, aquells elements auxiliars directament
vinculats a l'explotació agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m'i3 que no s'eleven més de 40 cm del nivell del sòl, xicotetes
construccions destinades a albergar comptadors i capçals de reg que no superen 2m2 construïts i
elements dels sistemes tradicionals de reg com a canalitzacions, sifons i pous de registre.
Tots estos elements auxiliars se subjectaren al que disposa l'Ordenança Municipal Reguladora
del Medi Rural (BOP núm. 228 de 26 d'agost del 2002) i al règim jurídic de Declaració
Responsable en la forma que es regula en l'article 222 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
disposant-se, per a estos casos, un procediment simplificat a través de l'Ordenança Municipal
que, al seu dia, s'aprove.
Aquestos elements auxiliars no computaran als efectes de la superfície màxima construïda. Pel
que fa a distàncies mínimes a fites i camins, únicament els cremadors i les basses de reg hauran
de guardar les mateixes distàncies que els ormeig agrícola (article 276 punts 1 i 2).
7.- Als efectes de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els articles
283 i 284, no n'hi haurà prou amb el simple fet que afronten entre si les parcel·les cadastrals
afectades, sinó que caldrà, amb caràcter previ a l’inici de qualsevol tramitació, l’agrupació de
les parcel·les afectades i la corresponent inscripció registral, el certificat de la qual quedarà
incorporada a l’expedient administratiu.
8.- La superfície mínima de parcel·la que es fixe, quedarà en tot cas vinculada legalment a les
obres, construccions i instal·lacions, i a les seues corresponents activitats o usos. L'Ajuntament,
en el moment de l'atorgament de la llicència, deurà fer constar aquesta circumstància al Registre
de la Propietat.
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ARTICLE 283
En SNUMNA es podran autoritzar edificacions destinades a ormeig agrícola, magatzems
agrícoles, elements auxiliars i explotacions equines no comercials en els termes i condicions que
es regulen en els articles 276, 277, 277 BIS B i 277 BIS-C.
ARTICLE 284
En SNUMNA es podran autoritzar vivendes unifamiliars vinculades a l'explotació agrícola, en
els termes i condicions que es regulen en l'article 277 BIS-A i 277 BIS-C."

CINQUÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: PLA PARCIAL
SAN FERNANDO. PROPOSTA DE SUBROGACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN
LA POSICIÓ JURÍDICA DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ A EFECTES
D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 17
de setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“ASSUMPTE NO INCLÓS. PLA PARCIAL SAN FERNANDO. SITUACIÓ JURÍDICA
URBANITZACIÓ. PROPOSTA SUBROGACIÓ AJUNTAMENT EN LA POSICIÓ
JURÍDICA DE LA JUNTA DE COMPESACIÓN A L'EFECTE D'EXECUCIÓ DE LA
URBANITZACIÓ.
Prèvia la corresponent declaració d'urgència formulada basant-se en el que disposa l'article 91
del RD 2568/86, de 28 de novembre que formula la presidència de la Comissió i que és
acceptada pels membres de la mateixa, es procedix a continuació a la inclusió en l'Ordre del Dia
del present punt.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Ordenació del Territori, en sessió celebrada el dia 19 de
febrer del 2014, i sobre la qüestió plantejada de la situació jurídica de la Urbanització PP SAN
FERNANDO, va emetre dictamen en el sentit de:
PRIMER.- Declarar l'incompliment dels deures urbanístics de la Junta de Compensació del Pla
Parcial San Fernando, incompliment que se circumscriu a la fase última d'execució del
planejament aprovat, la qual cosa implica la improcedència d'un canvi de sistema d'actuació.
SEGON.- Subrogar-se, en conseqüència, l'Ajuntament en la posició jurídica de la Junta de
Compensació del Pla Parcial San Fernando amb l'única i exclusiva finalitat d'acabar l'obres
d'urbanització d'acord amb les previstes en el Projecte inicialment aprovat, redactant i aprovant
la documentació tècnica necessària per a la terminació de les obres i exigint dels propietaris el
finançament del cost de les mateixes i de tals instruments tècnics.
TERCER.- Notificar degudament el present acord als propietaris afectats del referit sector, i al
Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, als efectes procedents.
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En este dictamen no es van tindre en compte determinat aspectes, de caràcter formal, que convé
ser tractats a fi d'intentar previndre qualsevol defecte de tramitació amb vista a la consecució de
l'objectiu final que no és un altre que la finalització de les obres d'urbanització, de forma directa,
per part del mateix Ajuntament d'Oliva.
La Junta de Compensació del Pla Parcial San Fernando va ser constituïda en escriptura publica
atorgada amb data 14 de desembre de 1983, comptant amb l'aprovació prèvia dels Estatuts i
Bases d'Execució, per part del Ple de l'Ajuntament en sessió de 31 d'octubre de 1980. Però en
els antecedents documentals que es troben en poder dels arxius d'este Ajuntament no s'ha pogut
trobar constància de la formalització de la inscripció d'esta Junta de Compensació en el, llavors
vigent, Registre d'entitats Urbanístiques Col·laboradores, regulades en l'article 163.7m del RD
3288/78 de 25 d'agost.
Pel temps transcorregut des de l'acord constitutiu de la Junta de Compensació sense que s'hagen
finalitzat la totalitat de les obres d'urbanització previstes en el corresponent Projecte
d'Urbanització (aprovat definitivament per l'Ajuntament amb data 1 d'agost de 1986), la
inactivitat orgànica i funcional dels òrgans rectors de la dita Junta i la falta de comunicació a
l'Ajuntament d'aquelles incidències del seu funcionament a què vènia obligada tal Junta segons
el que disposa l'articule 164 del Reglament de Gestió Urbanística, porta a la inevitable conclusió
de considerar la Junta de Compensació del PP San Fernando com desapareguda o extingida “de
facto” sense que haja pogut finalitzar, en la seua totalitat, les obligacions legals que, quant a
l'execució de la urbanització tènia que assumir per ser de la seua exclusiva responsabilitat i
competència, per la qual cosa resulta necessari, almenys formalment, procedir a la declaració
d'incompliment de les obligacions urbanístiques per part de la dita Junta de Compensació,
promoure, si és el cas, la sol·licitud de cancel·lació de la inscripció de la Junta de Compensació
en el Registre d'entitats Urbanístiques Col·laboradores i, finalment, acordar la subrogació de
l'Ajuntament en la posició jurídica de la Junta de Compensació per a la terminació de la
urbanització.
Vist l'anterior dictamen de la Comissió de data 19 de febrer del 2014 i vist l'informe jurídic
emés amb data 7 de novembre del 2013, la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, per
unanimitat dels seus membres presents, la dictamina FAVORABLEMENT i eleva al Ple de
l'Ajuntament, la següent PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Declarar l'incompliment de les obligacions urbanístiques per part de la Junta de
Compensació del Pla Parcial San Fernando i que es derivaven de l'article 176 del RD 3288/78
de 25 d'agost i Estatuts i Bases d'Actuació definitivament aprovats per l'Ajuntament, per no
haver-se finalitzat, dins dels terminis legalment previstos, les obres d'urbanització previstes en
el corresponent Projecte d'Urbanització.
SEGON.- Sol·licitar, si és el cas, la cancel·lació de la inscripció de la Junta de Compensació del
Pla Parcial San Fernando en el Registre d'entitats Urbanístiques Col·laboradores o Registre
Autonòmic que el substituïsca a partir de l'entrada en vigor la Llei 5/2014 de 25 de juliol. La
cancel·lació de la inscripció determinarà la definitiva extinció de la Junta de Compensació i
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l'Ajuntament d'Oliva assumirà directament la condició d'agent urbanitzador només als efectes de
la finalització de les obres d'urbanització.
TERCER.- Cas de no haver-se produït la inscripció de la Junta de Compensació en el Registre
Oficial corresponent, l'Ajuntament, basant-se en la declaració d'incompliment dels deures
urbanístics de la Junta de Compensació, se subrogarà en la posició jurídica de la Junta de
Compensació, als únics i exclusius efectes de la finalització de les obres d'urbanització iniciades
i inconcluses, sense que tal subrogació arribe a altres obligacions i relacions jurídiques
assumides per la Junta de Compensació diferents de la mera terminació de les referides obres de
la urbanització.
QUART.- L'acord que s'adopte pel Ple de l'Ajuntament, basant-se en els anteriors punts de la
present proposta, se sotmetrà a informació publica per mitjà d'anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, per període d'un mes, així com a Taulers d'edictes de la Casa
Consistorial i anunci en periòdic de difusió provincial. Es notificarà als propietaris de l'àmbit del
Pla Parcial San Fernando a través de les associacions veïnals legalment constituïdes, comunitats
de propietaris i, en la resta de casos, notificació individualitzada.
Cas de no produir-se al·legacions dins de l'expressat termini, els anteriors acords s'entendran
definitius sense necessitat adopció de posterior acord en este sentit, i facultaren a l'Ajuntament
per a la sol·licitud de la cancel·lació de la inscripció de la Junta o, si és el cas, la subrogació de
l'Ajuntament en la forma indicada.
CINQUÉ.- Delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i execució dels
subsegüents actes administratius i, en concret:
a) La resolució de les al·legacions que puguen presentar-se dins del tramite d'informació
publica.
b) La sol·licitud, si és el cas, de cancel·lació de la inscripció de la Junta de Compensació del
PP San Fernando i la seua definitiva extinció, davant del registre autonòmic corresponent.
c) L'aprovació de les Memòries i Projectes necessaris que s'elaboren per a la finalització de les
obres d'urbanització i per a la reparació de les obres d'urbanització ja executades.
d) L'adjudicació, de conformitat i basant-se en la vigent normativa sobre contractació
administrativa, dels contractes per a l'execució de les referides obres d'urbanització.
e) L'aprovació del padró cobrador de la quota o quotes d'urbanització, amb càrrec als
propietaris del Sector, amb determinació del seu import, nombre de quotes i terminis,
seguint criteris proporcionals d'equidistribució atenent al percentatge de participació derivat
del Projecte de Compensació aprovat en el seu dia.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “El Pla Parcial San Fernando va ser aprovat definitivament per la
Comissió Provincial d’Urbanisme en maig de 1977; cinc anys abans de l’aprovació
del nostre pla general. Les Bases d’Actuació, i el Projecte de Compensació, així com
els Estatuts de la Junta Compensació van ser aprovats per l’ajuntament el 31
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d’octubre de 1980. El Projecte d’Urbanització el va aprovar l’Ajuntament d’Oliva
l’1 d’agost de 1986, i el Projecte de Compensació, també aprovat per l’ajuntament,
amb data 30 d’octubre de 1986. La Junta de Compensació es va constituir
mitjançant escriptura pública atorgada en data 14 de desembre de 1983, d’acord amb
els Estatuts i Bases d’Execució, prèviament aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31
d’octubre de 1980, anteriorment esmentat. Una vegada constituïda la Junta de
Compensació, tal com disposen els seus propis estatuts, tenia una duració indefinida
fins el compliment de les seues finalitats. Finalitats que no són altres que la gestió
urbanística. Amb el pas del temps va desaparéixer aqueixa Junta de Compensació de
forma tàcita, sense haver finalitzat les obres de la urbanització del Pla Parcial San
Fernando; i des d’aqueix moment es va crear una certa confusió, o un cert llimbs
jurídic i urbanístic en relació a la urbanització. En 2001 es va recepcionar
l’enllumenat públic, però no es va recepcionar la resta de la urbanització, i això va
provocar que les comunitats de veïns, els propietaris, els ciutadans que hi resideixen
s’hagueren d’organitzar de forma pròpia per gestionar les despeses de la pròpia
urbanització. Això ha fet que des de fa molts anys, aqueixes propietats de veïns, els
propietaris, demanen a l’ajuntament la regularització de la situació de la
urbanització san Fernando, que com hem pogut comprovar fa molt de temps que
està pendent d’aqueixa regularització. A conseqüència d’aqueixes peticions, en
novembre de 2013 es va realitzar un informe, per part del TAG d’Urbanisme, en el
qual va analitzat tots aquestos fets històric i va proposar una série d’actuacions per
al futur, i acabament adequat de la urbanització del Pola Parcial san Fernando. En la
comissió de 20 de febrer, Comissió Informativa d’Urbanisme de febrer, va passar
aquest punt, es va dictaminar, però no va arribar finalment a plenari perquè es va
detectar que hi havia alguna formalitat que no estava corregida, o no estava correcta.
En què consistia això? En el fet que no teníem constància a l’ajuntament de si la
Junta de Compensació s’havia inscrit en el registre de juntes de compensació o
d’entitats similars de la Generalitat Valenciana, i per tant, si després, posteriorment,
s’havia donat de baixa o no. Després d’un temps intentar averiguar si aquesta
circumstància s’havia produït, finalment hem adoptat acord en un doble sentit. En
primer lloc declarar l’incompliment de les obligacions urbanístiques de la Junta de
Compensació del Pla Parcial san Fernando. Segon, sol·licitar la cancel·lació de la
inscripció d’aquesta Junta de Compensació del Pla Parcial san Fernando en el
Registre d’Entitats Urbanístiques, i que passe a assumir l’Ajuntament d’Oliva la
condició d’agent urbanitzador, als efectes de finalització de les obres d’urbanització;
les mínimes per poder considerar finalitzada adequadament aqueixa urbanització,
llevat de l’enllumenat públic, que està recepcionat des de 2001. I s’afig un punt
tercer, que és en cas de no haver-se produït la inscripció de la Junta de Compensació
en el registre oficial corresponent, l’ajuntament se subrogarà directament en la
posició de la Junta de Compensació. I que l’acord que adopte l’ajuntament, en base
als anterior punts, se sotmeta a informació pública. Aqueixes són les propostes que
es porten ara a plenari.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Per començar, hi ha alguna cosa que ens crida l’atenció en
aquest dictamen, i és que diu “En aquest dictamen no s’han tingut en compte
determinats aspectes, de caràcter formal, que convé que es tracten a l’objecte
d’intentar previndre qualsevol defecte de tramitació amb vista a la consecució de
l’objectiu final que no es altre que la finalització de les obres d’urbanització, de
forma directa, per part del mateix Ajuntament d’Oliva.” És clar que aquesta
urbanització es va iniciar per una Junta de Compensació, i que després de 34 anys,
més o menys, no ha estat finalitzada. Aquesta no va notificar a l’ajuntament les
incidències de funcionament segons l’article 164 que vosté ha comentat, Sr. Canet,
però jo em pregunte, si es va preocupar l’ajuntament de fer complir l’esmentat
article del reglament. Desitgem i esperem que altres urbanitzacions no hagen
d’esperar la quantitat de 34 anys, com aquesta, siga de que siga la culpa, i que ja que
l’ajuntament assumirà directament la condició d’agent urbanitzador per finalitzarles, i els propietaris pagar, que es faça amb rigor, no comencen a sorgir els famosos
modificats, i d’una vegada per totes comencen i s’acaben; i que si en aquesta es fa
responsable d’acabar-la, en té altres que també les té per acabar.”
 Sr. Peiró Sanchis: “M’ha agradat molt la frase siga de qui siga la responsabilitat.
Em aquestos 30 anys ha hagut persones que han governant ací, i que la situació a la
fi l’han patida els propietaris. Jo em felicite i felicite a la corporació, i votarem a
favor d’aquest acord, i a la Delegació d’Urbanisme, per aqueix punt valent de
plantejar almenys que d’una vegada per totes els hem d’esclarir als veïns què falta
per acabar, i què volem que es faça perquè es recepcione. És un fet que aquestos
últims anys, aqueixa situació ‘han preguntada dia sí dia també, perquè tots hem estat
en contacte en els veïns i ens diuen que una vegada diuen una cosa, una altra vegada
diuen altra cosa; vull dir, em felicite que ara d’una vegada per totes l’ajuntament
haurà de posar negre sobre blanc què és el que fa falta, què s’ha quedat per fer, què
val, i els propietaris no tenen cap problema d’assumir aqueixos serveis mínims que
donaran peu al fet que estiga recepcionada. Però sí que vull almenys felicitar en
aquest cas a la Delegació d’Urbanisme, per aquest punt, que realment la forma de
començar a solucionar els problemes comença per esclarir què tenim damunt la taula
i què volem que es faça.”
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 DE GOVERNACIÓ: DESESTIMACIÓ DE
L’AL·LEGACIÓ NÚM. REG. 2014009420 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
MODIFICACIONS DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2014.
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 18 de
setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
1) “Dictamen desestimació al·legació nº reg. 2014009420 i aprovació definitiva
modificacions relació llocs de treball 2014.
Es dona compte de la proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. de data 15/09/2014
sobre desestimació al·legació i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball i que tot
seguit es transcriu:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 de juliol de 2014, va aprovar inicialment la
modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2014.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 191, de data 13 d’agost, i el termini per a presentar al·legacions finalitzava el
dia 1 de setembre.
Dins del termini d'exposició pública, la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá ha presentat reclamació a la
Relació de Llocs de Treball i plantilles del Pressupost de 2014, a través del registre d’entrada (núm. Reg.
2014009420), basada fonamentalment, segons al·lega la reclamant, en la incorrecta tramitació dels
expedients.
Vist l'Informe del Cap de Departament de Recursos Humans, de data 12 de setembre de 2014, en relació a
les al·legacions presentades, en el qual es fa constar que “En cap cas es pot entredre, per tant, que no
s’han complit els tràmits legals necessaris per a l’amortització que es pretén, ni que no s’ha lesionat el
dret de la persona interessada a comparéixer en el procediment i formular al·legacions, com fa constar en
l’apartat 23 de l’escrit de 25 d’agost, més encara si en l’apartat posterior (apartat 24) exposa que ha
presentat en temps i forma al·legacions contra l’acord plenari que contempla l’amortització del lloc de
conserge amb codi 1.3, i per tant és procedent DESESTIMAR l’al·legació presentada.”

Basant-se en tot el que exposa anteriorment, i el que consta en l’informe del tècnic de Recursos
Humans, de data 12 de setembre de 2014 i fent ús de les atribucions conferides per Decret 17/14
s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió de Governació, la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada contra la modificació de la Relació de Llocs de
2014, per la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de la Relació de Llocs de Treball per a
l'exercici de 2014.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les modificacions de la
Relació de Llocs de Treball de 2014.”
QUART.- Que es notifique a la persona que reclama el present acord.”
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Els membres de la comissió previ estudi i amb el vots ponderats favorables dels Srs.:
Salvador Fuster Mestre (6/21), David González (5/21), i José Salazar (1/21) l’abstenció
del Sr. Blai Peiró (2/21), dictaminen favorablement la proposta i eleven al Ple de
l’Ajuntament perquè adopten els acords que tot seguit s’indiquen:
PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada contra la modificació de la Relació de
Llocs de Treball de 2014, per la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de la Relació de Llocs de Treball
per a l'exercici de 2014.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les
modificacions de la Relació de Llocs de Treball de 2014.
QUART.- Que es notifique a la persona que reclama el present acord.”
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. González Martínez: “En el Ple de 31 de juliol de 2014, com a delegat de
Recursos Humans, vaig explicar quins eren els canvis, tant en la Relació de Llocs de
Treball com en la plantilla de personal per a l’any 2014, i també la seua motivació.
Tal com estableix la legislació vigent, tant el document de la Relació de Llocs de
Treball, com la plantilla de personal, han estat publicats en el Butlletí Oficial de la
Província, en concret des del 13 d’agost fins a l’1 de setembre, període en el qual,
com diu el dictamen, s’ha presentat una al·legació a la plantilla i a la RLT. Encara
que tots els grups municipals disposen de tota la documentació, l’al·legació, en
definitiva reclama que es declare la nul·litat de l’acord del Ple pel qual s’amortitza el
lloc de subaltern 3.1, que en cas que no es declare la nul·litat, l’expedient retorne al
moment inicial perquè la interessada puga presentar al·legacions, i que la interessada
entén que s’està atemptant contra els seus drets de llibertat sindical. Davant
d’aquesta al·legació, i per continuar la tramitació i resolució de l’expedient, se li va
encarregar al cap de Recursos Humans que emetera un informe jurídic sobre les
qüestions plantejades en l’al·legació, tant a la RLT com a la plantilla; proposa el cap
de Recursos Humans en el seu informe, que també tenen tots els grups polítics
d’aquest Ple, que no procedeix l’al·legació i per tant proposa la desestimació. I ho
diu, ho motiva, perquè s’ha seguit el procediment que estableix la llei per a
l’aprovació de la plantilla i de la RLT, han tingut lloc dues negociacions amb la
Mesa de Negociació, s’ha publicat, i en aquest moment estem en la resolució de les
al·legacions. El tècnic entén que no ha hagut cap indefensió, de fet sense haver
obligació es va notificar a la interessada la publicació en el Butlletí Oficia de la
Província, i la prova que no ha hagut indefensió, és que hui mateix en el Ple, en
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aquest punt, estem tractant les al·legacions de la interessada, i també perquè
l’ajuntament, entén el tècnic, té la potestat d’organitzar les plantilles i la Relació de
Llocs de Treball atenent als principis de racionalitat, economia i eficiència.
L’informe no es pronuncia sobre les manifestacions relacionades amb la lesió de la
llibertat sindical per entendre que estem davant d’una situació jurídica individual
que no té res a vore amb l’exercici d’un dret fonamental; en aquest sentit, en aquest
últim aspecte, vull tornar a manifestar, i a negar rotunsdament la manifestació, i
deixar clar que la interessada no perdrà el seu lloc de treball d’origen, que les seues
retribucions no es voran minvades en cap cas, i que continuarà exercint la llibertat, o
d’alliberada sindical, si així ho desitja, i ho considera oportú el seu sindicat. Per tant,
vist que l’informe proposa la desestimació i resol tots els aspectes que es plantegen
en les al·legacions, es proposa desestimar aquesta al·legació, i aprovar
definitivament, tant la plantilla com la Relació de Llocs de Treball.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Aquest grup votarem en contra d’aquest dictamen, faltaria
més. No acceptem que tant als ciutadans com als treballadors, l’alcalde de torn els
sumesca en una indefensió i inseguretat jurídica. Els informes tècnics no poden
oscil·lar segons el polític de torn que els sol·licite, i això ocorre. Per tant, repetim,
aquest grup, en aquest plenari, demanem responsabilitats a qui les tinga. Aquesta
proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans, Sr. González, sobre
desestimació d’al·legacions, es portarà al jutjat; però no passa res, vosté no paga. Ja
vam explicar en l’últim plenari que aquest ajuntament no compleix amb el que
marca la llei i no manté el percentatge de places per a persones amb minisvalidesa;
en corresponen sis, en tenim dos, i d’una plomada el Sr. González se n’ha carregat
una. Després vosté busca col·locar, clar de forma temporal, persones amb
minusvalides, perquè aquestes no assolesquen drets. No serem partíceps d’aquest
atropell on vosté ha desfet un decret d’una treballadora amb minusvalidesa; fa
desaparéixer, amortitza, la seua plaça i la fa tornar a l’anterior, cosa que la seua
minusvalidesa li fa que no puga desenvolupar-la amb tota l’efectivitat necessària.
Anirem a judici. I jo li pregunte; si l’ajuntament perd es depuraran responsabilitats
polítiques i tècniques? Des d’ací, i ara, aquest grup demana que si ocorre es
depuren.”
 Sr. González Martínez: “La Sra. Escrivá no ha plantejat cap novetat respecte al
plenari de 31 de juliol, que tot va estar contestat. Està en l’acta. Per tant, em reitere
en el que ja li vaig contestar en el seu dia en el plenari de 31 de juliol, i em reitere en
la proposta.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Independentment que el Sr. González es reitere en la
contestació i es reitere en la proposta, torne a repetir que ni acceptem la contestació,
ni tampoc acceptem ni votarem a favor aquest atropell.”
 Sr. González Martínez: “Simplement una curiositat; quan ens interessa, els
informes tècnics són bons, i quan no ens interessa els informes tècnics són a la
carta.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 5
(del Bloc-Compromís) i 1 (del Grup Gent d’Oliva) i, 7 vots en contra (del Grup PP) i
amb 2 abstencions (del Grup Projecte Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en
conseqüència elevar les propostes que ell es contenen a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.
SETÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: DESESTIMACIÓ DE
L’AL·LEGACIÓ NÚM. REG. 2014009420 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
PLANTILLES DE PERSONAL ANY 2014.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 18 de
setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“2) Dictamen desestimació al·legació nº reg. 2014009420 i aprovació definitiva plantilles de
personal any 2014.
Es dona compte de la proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. de data 15/09/2014
sobre desestimació al·legació i aprovació definitiva de la plantilla orgànica del personal al servei
de l’Ajuntament d’Oliva i que tot seguit es transcriu:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 de juliol de 2014, va aprovar inicialment la plantilla
de personal per a l'exercici 2014.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 191, de data 13 d’agost, i el termini per a presentar al·legacions finalitzava el
dia 1 de setembre.
Dins del termini d'exposició pública, la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá ha presentat reclamació a la
Relació de Llocs de Treball i plantilles del Pressupost de 2014, a través del registre d’entrada (núm. Reg.
2014009420), basada fonamentalment, segons al·lega la reclamant, en la incorrecta tramitació dels
expedients.
Vist l'Informe del Cap de Departament de Recursos Humans, de data 12 de setembre de 2014, en relació a
les al·legacions presentades, en el qual es fa constar que “En cap cas es pot entredre, per tant, que no
s’han complit els tràmits legals necessaris per a l’amortització que es pretén, ni que no s’ha lesionat el
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dret de la persona interessada a comparéixer en el procediment i formular al·legacions, com fa constar en
l’apartat 23 de l’escrit de 25 d’agost, més encara si en l’apartat posterior (apartat 24) exposa que ha
presentat en temps i forma al·legacions contra l’acord plenari que contempla l’amortització del lloc de
conserge amb codi 1.3, i per tant és procedent DESESTIMAR l’al·legació presentada.”

Basant-se en tot el que exposa anteriorment, i el que consta en l’informe del tècnic de Recursos
Humans, de data 12 de setembre de 2014 i fent ús de les atribucions conferides per Decret 17/14
s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió de Governació, la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada contra la plantilla del personal de 2014 per la
Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá.
SEGON.- Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l'exercici de 2014.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les plantilles de personal
de 2014, definitivament aprovades.
QUART.- Que es notifique a la persona que reclama el present acord.”

Els membres de la comissió previ estudi i amb el vots ponderats favorables dels Srs.:
Salvador Fuster Mestre (6/21), David González (5/21), i José Salazar (1/21) l’abstenció
del Sr. Blai Peiró (2/21), dictaminen favorablement la proposta i eleven al Ple de
l’Ajuntament perquè adopten els acords que tot seguit s’indiquen:
PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada contra la plantilla del personal de 2014
per la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá.
SEGON.- Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l'exercici de 2014.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, les plantilles de
personal de 2014, definitivament aprovades.
QUART.- Que es notifique a la persona que reclama el present acord.”
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que ens reiterem en les manifestacions
que vam fer en l’aprovació inicial. Projecte Oliva, en aquest cas, s’abstindrà.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular votem no. No volem que la plantilla quede
com vosté l’ha deixada, Sr. González; i tornem a demanar que amb la mateixa
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valentia, que no li tremola el pols per amortitzar places, i després fer borses, moltes
borses, pague vosté si es perd, i no tots els ciutadans.”
 Sr. González Martínez: “És una qüestió de procediment; probablement la Sra.
Escrivá, des de la seua òptica i el seu prisma personalista i cabdilista, no entenga
que hui ací estem votant. I que aquesta proposta la vota un plenari que formen vinti-un regidors, no només el Sr. tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 5
(del Bloc-Compromís) i 1 (del Grup Gent d’Oliva) i 7 vots en contra (del Grup PP) i
amb 2 abstencions (del Grup Projecte Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en
conseqüència elevar les propostes que en ell es contenen a la categoria d’acord del Ple
de l’Ajuntament.
HUITÉ.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC: MOCIÓ DEL GRUP
POLÍTIC PSOE SOBRE LA MESURA QUE EL GOVERN RUS VA ADOPTAR
EL PASSAT DIA SET D’AGOST, SOBRE PROHIBICIÓ D’IMPORTACIÓ DE
LA MAJORIA DE PRODUCTES ALIMENTARIS, AGRÍCOLES I RAMADERS
PROCEDENTS DE LA UNIÓ EUROPEA.
La Sra. Morell Gómez com a Tenint d’alcalde del Grup PSOE , anuncia la presentació
d’una esmena al dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa de Foment
Econòmic. L’esmena es produeix en veu alta i sols hi ha que eliminar del Dictamen, la
paraula cítrics anomenada en el punt 1 de la part dispositiva de la moció conjunta que
finalment s’eleva a aquest Ple.
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup PSOE, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA aprovar l’esmena i eliminar de la part dispositiva del Dictamen la
paraula “cítrics”.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment econòmic, de data 18 de
setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“3. Moció del grup polític PSOE sobre la mesura que el Govern rus va adoptar el passat
dia set d’agost sobre prohibició d'importació de la majoria de productes alimentaris,
agrícoles i ramaders procedents de la Unió Europea. Dictamen si s'escau.
El Regidor-Delegat d'Agricultura, Vicent Santacatalina (PSOE), en representació del seu grup
polític, presenta una moció que es del següent tenor literal:
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“Ana Maria Morell Gómez, en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament d’Oliva, a
l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la
propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern rus va adoptar el passat 7 d’agost prohibir la importació de la majoria de productes alimentaris,
agrícoles i ramaders procedents de la Unió Europea. Gran part d’aquests productes corresponen a fruites i
hortalisses. El mercat rus suposa un mercat emergent en els darrers anys per als productes agrícoles
valencians
Amb el veto de Rússia als productes agrícoles i alimentaris procedents de la Unió Europea, el sector
agroalimentari valencià va veure’s molt afectat ja que l’any passat va suposar per si mateix un valor de les
exportacions entorn dels 150 milions d’euros. La producció més afectada seria la de cítrics seguida de les
de caquis i mangranes. Les exportacions valencianes de cítrics, caquis i mangranes a Rússia poden
estimar-se en al voltant dels 67 milions d’euros cada any.
El veto rus representa un problema afegit a la mala situació actual del camp valencià i s’afegeix, de nou, a
un període de molt baixos preus per a les hortalisses i fruites d’estiu on, a més, l'extremadament potent
sequera ha suposat incrementar els costos dedicats al reg en el millor dels casos, mentre que en altres
representa problemes de grandària, males produccions i fins i tot pèrdua de producció i arbratges.
L'acció de la Unió Europea respecte d’això no ha passat d’anunciar unes mesures amb una dotació
pressupostària per a tot el mercat comunitari que no arriba ni a cobrir les pèrdues de la nostra producció.
Però a més, les nostres produccions més afectades no es compten entre les que disposaran d’ajudes pel
veto rus.
Cal denunciar l'erràtica política internacional europea les decisions de les quals no tenen en compte els
perjudicis que ocasiona per a les produccions mediterrànies, en particular per a les produccions
valencianes, així com l’ajornament en la inclusió per part de la Comissió Europea de les produccions de
cítrics, el caqui, la mangrana o altres fruites d’estiu i les irrisòries quantitats que percebran els productors
de bresquilles o nectarines en la Comunitat Valenciana davant de les condicions exigides per a accedir a
les mateixes per part de les autoritats comunitàries.
Per això, tant les autoritats de la Unió Europea com el Ministeri d'Agricultura o la Generalitat Valenciana
han de ser conscients de la importància d’incorporar a aquests cultius en la llista dels productes
subvencionats, així com qualsevol altre que poguera veure’s afectat.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents ACORDS
1.

2.

Instar al Consell a què mamprenga les accions necessàries perquè El Govern de l'Estat desenvolupe
les gestions oportunes davant de la Unió Europea perquè aquesta incloga en la llista de productes que
reben ajudes pel veto rus a cítrics, caquis, mangranes i millore les condicions previstes en la resta de
productes.
Instar al Consell perquè exigisca del Govern de l'Estat l’establiment de la preferència europea en
l’adquisició de productes agraris davant de tercers països que es convertiran en col•laboradors de
Rússia.
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3.
4.

Instar al Consell a què establisca mesures i accions efectives tendents a la promoció dels nostres
productes de manera que es potencie el consum de fruites i hortalisses de la Comunitat Valenciana.
Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a què desenvolupe polítiques i propostes destinades a la
recerca i l’obertura de nous mercats, així com de potenciació dels actuals a fi de pal·liar les
conseqüències que es deriven de la impossibilitat d’accedir al mercat rus.

Oliva, 9 de setembre de 2014.”

Vicente Santacatalina exposa els detalls de la moció als assistents, el quals estan conformes amb
tot el seu contingut. José Salazar nomena la possibilitat de adherir-se a la moció la resta de
grups polítics, motiu pel qual, el president de la Comissió proposa a tots els membres
considerar-la conjunta, sol·licitud que és acceptada per unanimitat.
Acte seguit, la Comissió, per unanimitat de tots els seus membres, dictamina favorablement i
eleva a l’Ajuntament Ple les següents propostes d’acord, tot i després d’haver-se considerat com
a moció conjunta:
1. Instar al Consell a què mamprenga les accions necessàries perquè El Govern de l'Estat
desenvolupe les gestions oportunes davant de la Unió Europea perquè aquesta incloga en la
llista de productes que reben ajudes pel veto rus a cítrics, caquis, mangranes i millore les
condicions previstes en la resta de productes.
2. Instar al Consell perquè exigisca del Govern de l'Estat l’establiment de la preferència europea
en l’adquisició de productes agraris davant de tercers països que es convertiran en
col•laboradors de Rússia.
3. Instar al Consell a què establisca mesures i accions efectives tendents a la promoció dels
nostres productes de manera que es potencie el consum de fruites i hortalisses de la Comunitat
Valenciana.
4. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a què desenvolupe polítiques i propostes
destinades a la recerca i l’obertura de nous mercats, així com de potenciació dels actuals a fi de
pal·liar les conseqüències que es deriven de la impossibilitat d’accedir al mercat rus.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Va quedar pendent en la Junta de Portaveus d’ahir, un punt;
en l’apartat primer parlàvem d’una série de productes, que no entraven dins de la
llista del que la Unió Europea anava a introduir en les ajudes de compensació
econòmica, vam parlar de cítrics si a la fi ho havien acceptat o no. Ho hem mirat, i
efectivament els cítrics sí que han entrat en les ajudes compensatòries de la Unió
Europea. Per tant, és conjunta al moció, però és proposar una esmena en què
eliminem en el punt primer els cítrics, perquè aquestos sí que han entrat en les
ajudes compensatòries, però no han entrat ni els caquis, ni les magranes.”
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 Sr. alcalde: “Estem tots d’acord amb l’esmena que resol un poc el dubte que va
haver ahir en la Junta de Portaveus?”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit, tot i
desprès d’estar acceptada l’esmena a la qual s’ha fet referència, i en conseqüència elevar
les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament i que de nou es
reprodueixen amb el següent tenor literal:
PRIMER.- Instar al Consell a què mamprenga les accions necessàries perquè El
Govern de l'Estat desenvolupe les gestions oportunes davant de la Unió Europea perquè
aquesta incloga en la llista de productes que reben ajudes pel veto rus a caquis,
mangranes i millore les condicions previstes en la resta de productes.
SEGON.- Instar al Consell perquè exigisca del Govern de l'Estat l’establiment de la
preferència europea en l’adquisició de productes agraris davant de tercers països que es
convertiran en col·laboradors de Rússia.
TERCER.- Instar al Consell a què establisca mesures i accions efectives tendents a la
promoció dels nostres productes de manera que es potencie el consum de fruites i
hortalisses de la Comunitat Valenciana.
QUART.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a què desenvolupe polítiques i
propostes destinades a la recerca i l’obertura de nous mercats, així com de potenciació
dels actuals a fi de pal·liar les conseqüències que es deriven de la impossibilitat
d’accedir al mercat rus.
NOVÉ.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC: MOCIÓ DEL GRUP
POLÍTIC PSOE SOBRE MESURES PER TAL DE PAL·LIAR L’ACTUAL
SEQUERA QUE PATIX EL CAMP VALENCIÀ, TAN PERJUDICIAL PER ALS
AGRICULTORS VALENCIANS.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 18 de
setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“4. Moció del grup polític PSOE sobre mesures per tal de pal·liar l'actual sequera que
patix el camp valencià tan perjudicial per als agricultors. Dictamen si s'escau.
El Regidor-Delegat d'Agricultura, Vicent Santacatalina (PSOE), en representació del seu grup
polític, presenta una moció que es del següent tenor literal:

Pàgina: 43

“Ana Maria Morell Gómez, Portaveu del Grup Socialista Municipal d'Oliva, a l’empara de l'ART. 91.4
del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, d’acord amb l'ART.
97.3 de dit text reglamentari, eleva al Ple de la Corporació la següent MOCIÓ
Situació límit. D'esta forma tan contundent se pot qualificar el passat mes immediat i el futur mes a la
vista al que s'enfronten els agricultors valencians, en un context marcat per una seca de proporcions
històriques i en un panorama per davant que resulta de lo mes desolador. Cada dia que passa la situació
agreuja un poc més, a penes ha plogut i últimament l’únic que cau del cel es pedregada, amb les
conseqüències destructives que comporta estos episodis climàtics.
Podem afirmar sense ningun temor, que la pitjor seca dels últims 150 anys està deteriorant, fins límits
inassolibles, els ja de per si maltrets cultius valencians.
Ja en el mes de juny passat, l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET), deia que la primavera de 2.014
havia segut la mes seca en els últims 20 anys. L'escenari que plantejava dit organisme no era molt
alenador desprès de mesos de temperatures mitges superiors als habituals i en un 67% menys de
precipitacions acumulades entre setembre de 2.013 i juny de 2.014.
L'impacte de la sequera sobre el sector agropecuari del territori valencià s'està concretant en una onerosa
factura que un poc més cada dia que passa i que va a suposar, ja està ocorreguent, un dur colp per a les
rendes de bona part dels professionals de l'agricultura.
Fins el moment, la citricultura és la que s'ha portat la pitjor part, però ninguna activitat agropecuària
escapa a la negativa incidència que està tenint la falta d'aigua i, totes elles, en major o menor mida, estan
patint les repercussions.
Segons sindicats i organitzacions agràries, més de 12.000 agricultors valencians pateixen ja severes
restriccions en el subministrament d'aigua per a arruixar els seus camps i que en algunes localitats aplega
al 85%, Estes dificultats comprenen mes de 10.000 hectàrees de cultiu, principalment de cítrics, però
també de raïm i caqui, posant en perill les pròximes campanyes.
La llista de penalitats es extensa: aqüífers que se troben al límit, pous que se salinitzen en zones de
regadius, pantans baix mínims, baixa qualitat de producció per la falta d'aigua, augment desmesurat del
cost energètic necessari per a captar aigües de socors, aplegada de plagues, pèrdua d'arborat de secà, etc.
Tot això quantificable, segons agricultors, sindicats i associacions agràries, quan afirmen que, solament
en cítrics, se poden sumar pèrdues que valoren en mes de 240 milions d'euros.
Es sabut que moltes famílies de nostra localitat tenen com sustent econòmic les seues explotacions
agrícoles i per les causes descrites, principalment l'enterca seca que patim en nostra comunitat, van a vore
minorada la seua capacitat econòmica.
Açò repercuteix directament i de forma negativa en l'activitat econòmica de nostre municipi i priva a
molts de nostres ciutadans d'una millor en la seua qualitat de vida.
Es necessari, per tant, arbitrar mecanismes que mitiguen, en la mida de lo possible, els expenses
pecuniaris a suportar pels agricultors, a mes dels ingressos que no aplegaran a produir-se per la pèrdua de
la collita, tot això tenint en conte, com ja s'ha dit, el caràcter eminentment agrícola de la ciutat d'Oliva.
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Per tant i com conseqüència de lo anteriorment exposat i la gravetat de la situació provocada per
l’anomenada sequera que patim, es necessari exigir en la major fermesa de les administracions
competents en la matèria, el que se dicten mides compensatòries que pal•lien, en la mida de lo possible, el
desastre econòmic que per a l'agricultura suposa la pitjor seca dels últims 150 anys.
En conseqüència, procedeix realitzar les següents PROPOSTES D'ACORD
1º.- Sol·licitar dels Ministeris d'Economia i Hisenda, la rebaixa dels mòduls fiscals aplicables als cítrics
en la declaració de la renda (IRPF) de l’exercici que mos ocupa i referit a nostre terme municipal.
2º.- Sol·licitar dels Ministeris d'Economia i Hisenda, la condonació de l'IBI rústic, en càrrec als
pressuposts de l'Estat i referit a nostre terme municipal.
3º.- Remetre certificats dels acords adoptats al Ministeri d'Economia i Competitivitat Ministeri de
Hisenda, Ministeri d'Ofici, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Conselleria de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
Oliva, 11 de setembre de 2014. ”

Vicente Santacatalina exposa els detalls de la moció als assistents, el quals estan conformes amb
tot el seu contingut. José Salazar, altra vegada, nomena la possibilitat de adherir-se a la moció la
resta de grups polítics, motiu pel qual, de igual manera, el president de la Comissió proposa a
tots els membres considerar-la conjunta, sol·licitud que és acceptada per unanimitat.
Acte seguit, la Comissió, per unanimitat de tots els seus membres, dictamina favorablement i
eleva a l’Ajuntament Ple les següents propostes d’acord, tot i després d’haver-se considerat com
a moció conjunta:
1º.- Sol·licitar dels Ministeris d'Economia i Hisenda, la rebaixa dels mòduls fiscals aplicables
als cítrics en la declaració de la renda (IRPF) de l’exercici que mos ocupa i referit a nostre terme
municipal.
2º.- Sol·licitar dels Ministeris d'Economia i Hisenda, la condonació de l'IBI rústic, en càrrec als
pressuposts de l'Estat i referit a nostre terme municipal.
3º.- Remetre certificats dels acords adoptats al Ministeri d'Economia i Competitivitat Ministeri
de Hisenda, Ministeri d'Ofici, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Conselleria
de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista vam presentar en aquell moment
aquesta moció, perquè consideràvem, una vegada més, que la nostra agricultura està
travessant una crisi molt important; en el punt anterior, la moció anterior, hem parlat
del veto que s’ha produït des del govern rus als productes agrícoles valencians, això
està minvant també la capacitat econòmica dels nostres agricultors, però també se
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suma la gran sequera que la nostra comunitat està patint en temes de l’aigua; està
impossibilitant el reg de forma natural, està incrementant-se els costos; per tant
considerem que una vegada més estan eixint perjudicats els nostres agricultors. Les
propostes que s’ha llegit són propostes de mesures compensatòries econòmiques, i
també la condonació de l’IBI rústic; l’última vegada que ho vam sol·licitar va ser en
l’any 2007; vull recordar que les vegades que s’ha demanat se’ns ha acceptat
aqueixa condonació de l’IBI rústica; per tant anem a tornar-lo a demanar, i en el
moment que se’ns accepte, no hi haurà cap problema tampoc per tornar, en la
mesura que marca la reglamentació, l’IBI rústica de l’exercici 2014.”

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.
DESÉ.- DICTAMEN CI DE D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE
L’ANY 2014.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de setembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
RESPECTE A l'EXERCICI 2014
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 de juliol de 2014, va aprovar inicialment el
Pressupost General d'Oliva per a l'exercici 2014.
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 191, de data 13 d’agost, finalitzant el termini per a
presentar al·legacions el dia 1 de setembre.
Dins del termini d'exposició pública s'ha presentat reclamació a la relació de llocs de treball i
plantilla del Pressupost de 2014 per la Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá, en l'Ajuntament d'Oliva
(núm. Reg. 2014009420) basada fonamentalment, segons al·lega la reclamant, en la incorrecta
tramitació dels expedients.
Vist l'Informe del Secretari i la Interventora, de data 12 de setembre, en relació a les al·legacions
al pressupost presentades, en el qual es fa constar que “En ningún caso, por tanto, se puede
entender que no se han cumplido los trámites legales necesarios para la amortización pretendida
ni que se ha lesionado el derecho de la interesada a comparecer en el procedimiento y formular
alegaciones tal y como se hace constar en el apartado 23 del escrito de 25 de Agosto, más aún
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cuando en el apartado siguente de este escrito (apartado 24) expone que ha presentado en
tiempo y forma alegaciones contra el acuerdo plenario que contempla la amortización del puesto
de conserje con código 1.3., procediendo, por tanto, DESESTIMAR la alegación presentada”.
Basant-se en tot el que exposa anteriorment, el que consta als informes del Tècnic de RRHH i al
emés per el Secretari i la Interventora de data 12 de setembre i fent ús de les atribucions
conferides per Decret 17/14 s'eleva al Ple de l'Ajuntament Ple
La Comisió dHìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), i D.
José Salazar Cuadrado (representante de Gent d’Oliva, 1 vot); en contra de de Dª. Consuelo
Escrivá Herraiz (representant del PP, 7 vots), i l ‘abstenció de D. Blai Peiró Sanchis
(representante de Projecte Oliva), se DICTAMINA FAVORABLEMENTE la siguiente
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada contra el Pressupost Municipal de 2014 per
Sra. Enriqueta Gilabert Escrivá.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici de 2014.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el resum dels capítols del Pressupost
definitivament aprovat.
QUART.- Que es notifique a la reclamant el present acord.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Com ja s’ha dit, el pressupost es va aprovar inicialment el 31
de juliol de 2014, i durant el període d’exposició per presentar al·legacions, només
s’ha presentat una única al·legació, que va molt relacionada amb la plantilla de
personal i amb la RLT. El regidor de Personal ja ha exposat els informes que hi ha
respecte a aquestes al·legacions i la proposta de desestimació; igualment ocorre amb
l’informe de la Sra. interventora; i per tant, per no esplaiar-me més, perquè crec que
ja en aquell moment vam fer una exposició capítol per capítol, i com que les
al·legacions no s’han produït en si ni al capítol d’ingressos, ni al capítol d’ingressos,
ni de despeses, sinó d’una forma més debatible, no insistiré ne la distribució del
pressupost municipal. Sí agrair, perquè crec que ens fa falta ja l’aprovació definitiva
d’aquest pressupost, bolcar les noves modificacions per a tindre ja les partides amb
les consignacions que ens fan falta ja per a cobrir, o acabar l’exercici, i com no, en
els pròxims dies s’haurà de fer la concertació del préstec per poder fer front, o tindre
ja efectives les inversions de l’exercici 2014.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi m’agradaria instar des d’ací als senyors del Bloc, als
de Gent d’Oliva i al de Projecte Oliva, per dir-los que encara estan vostés a temps de
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votar en contra d’aquest pressupost de 2014. Jo ho tornaré a fer, i demostrar que de
veritat volem que amb aquest pressupost es deuen fer altres coses; volem solventar
altres coses. I així deixar vostés d’escenificar coses que després obliden quan
governen. Demostren-ho ara amb el seu vot en contra d’aquest pressupost.”
 Sr. González Martínez: “Dir-li a la Sra. Escrivá que va tindre vosté una magnífica
ocasió de fer demostracions en el plenari de 18 de setembre, on no cal que li recorde
que gràcies a vosté principalment, i també el vot favorable del Partit Socialista,
d’eixida va bloquejar qualsevol possibilitat que aqueix expedient es puga votar,
expedient de modificació pressupostària que proposàvem, treballant, a més l’esmena
estava ben treballada pel regidor Canet. Va perdre vosté una oportunitat magnífica
per poder demostrar que realment vol que s’acaben les obres d’urbanització d’Aigua
Blanca IV. Nosaltres vam fer la feina, vam treballar, vam presentar; vosté, a més, el
que va fer és bloquejar d’inici de forma que qualsevol proposta que plantejàvem ha
de vindre precedida necessàriament d’informes favorables. De totes formes,
nosaltres ja anuncie que demà presentarem una petició d’informe; espere que la resta
de grups que van votar en contra d’aqueixa esmena ens acompanyen; presentarem
una petició d’un informe perquè no anem a parar i buscarem qualsevol escletxa; i no
pararem fins que trobem una fórmula que vostés no puguen bloquejar d’inici com el
que van fer l’altre dia. Dir-li també que va ser el seu govern el qui en l’aprovació de
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, a última hora,
com sempre, va colar una esmena de forma que si el plenari no aprova el pressupost,
la Junta de Govern Local té competència per aprovar el pressupost, i altres
documents. Per tant si vosté vol fer demostracions, sume’s a les nostres propostes,
propostes concretes, per poder consignar els diners suficients per acabar la
urbaniztació Aigua Blanca IV. Perquè amb l’esmena que va presentar vosté, si
continua mantenint aqueix criteri, mal ho tindrem.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. González, Mire, jo no necessite ajuntar-me amb el Grup
Socialista a vuit mesos de les eleccions, perquè no tinc necessitats; ni ara, ni abans;
com vostés. Abans junts, per tindre la vara, ara barallats perquè és campanya. Què
necessiten dir vostés, que jo m’ajunte amb els socialistes per a anar de màrtir? I
tindre alguna cosa a dir en la seua campanya? Doncs són vostés molt pobres, a
banda d’oportunistes i mentiders compulsius. Mire, Sr. González, li repetesc, jo
demane informes jurídiques, i si vostés només té a perdre aqueixa butaca, que està
donant-li de menjar, per cert, des de fa molts anys, aquestos ciutadans, jo tinc alguna
cosa més a perdre. Tinc una feina. Sóc funcionària pública igual que els meus
regidors. I li torne a repetir, quina llàstima que aqueixa escletxa o no sé com ha dit
no l’haguera solventada vosté quan va ser divuit mesos regidor; vosté que
abanderava la causa d’Aigua Blanca, mentint-los, perquè en divuit mesos els va
ignorar; si no és que únicament els utilitzara, o l’avaforiren per fer-lo alcalde. què va
fer durant civuit mesos? Callar; vosté i el Sr. Canet. Vostés que havien fet el full
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d’Aigua Blanca, al facebook d’Aigua Blanca, tota la documentació d’Aigua Blanca;
recorda vosté, Sr. Canet? Jo he vist tots els correus que vosté, i el Sr. David
González, enviava als afectats d’Aigua Blanca. Els va oblidar durant divuit mesos.
Per què? Què em diu a mi ara? jo simplement demane informes jurídics. No
favorables, jurídics. A vore si se n’assabenten ja d’una vegada. D’acord? I deixen de
ser oportunistes, perquè sembla mentida; qui els ha vist i qui els veu.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també per al·lusions, com ha nomenat el portaveu del
Bloc, i a tots els partits que vulguen sumar-se, i en aquell moment es van sumar;
efectivament, jo conec l’escrit, l’he pogut vore, i per suposat que Gent d’Oliva
recolzarà aqueix escrit perquè a més és necessari per esclarir moltes qüestions; tant
en temes d’informes, passats, presents i de cara al futur. Per tant pense que
contestant aqueix escrit de la forma que es planteja, es podran esclarir moltíssimes
coses que han passat, no només en el tema d’Aigua Blanca IV, també en altres
actuacions. I efectivament, a la fi “las palabras se las lleva el viento” però el que sí
que és realitat, efectivament, aquest pressupost votarem a favor de l’aprovació
definitiva, com ja vam votar en la inicial, perquè a més pensem que és un pressupost
necessari de la forma que s’ha plantejat. Efectivament, com bé ha dit el portaveu del
Bloc, Sr. David González, a la Sra. Escrivá, que efectivament, amb l’esmena que
presentava a la moció que va presentar el Bloc, poc de favor li ha fet a la
urbanització Aigua Blanca IV; molt poc favor. Si el que realment pretenia que
aqueixa urbanització s’acabara en un temps prudencial, dins del desfase de temps
que portem, la veritat és que l’única cosa que havia de fer era haver recolzat aqueixa
moció sense reticències; reticències que han condicionat el vot als informes
favorables, com diu l’esmena, qualsevol actuació en Aigua Blanca IV, cosa que hui
per hui difícilment, després de vore els informes que hem vist dels tècnics
municipals, es podrà prendre qualsevol acord al respecte perquè puga acabar-se en
un temps més o menys prudencial dins del desfase. Per tant pensem que poc favor. I
a la fi, “hechos son amores, y no buenas razones” i sí que és veritat; sí, és així. No,
la veritat és que és així. I ja es veu vosté el que mira pel poble, Té por de perdre el
seu sou. Jo crec que per damunt de qualsevol postura particular, un ha de mirar
sempre pel poble; i si hi ha una situació injusta com la que s’ha produït ahí, no ens
ha de tremolar la mà per votar a favor i que això s’acabe. Ara, vosté té por de perdre
el seu sou, no diga que vosté s’entrega en cos i ànima, i per damunt de qualsevol
actitud personal està la del poble. Ací s’ha demostrat, i vosté està demostrant, que
per damunt de qualsevol postura que vaja encaminada a acabar aquest calvari que
estan patint les persones, es mira vosté el seu aspecte personal, per molt que vosté
diga ara, o vulga dir el contrari. Vosté massa clar ho ha dit, que vosté té por de
perdre el sou i el pa dels seus xiquets també. Per tant jo crec que per damunt de tot
està el poble, que per això ens presentem, per representar el poble, amb les seues
necessitats, i també de vegades amb les seues alegries, I en aquest cas hi ha una
necessitat que tots coneixem, i tots sabem en les condicions que estan, i crec que és
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de justícia total que siguem valents, i prendre les decisions que calga encaminades a
acabar d’una vegada per totes amb aquest calvari que estan patint els veïns.”
 Sr. González Martínez: “Seré molt breu. Mire, Sra. Escrivá, no perda els papers
vosté que ha pixat un poc fora de test. De totes formes preferesc que voste es pose
amb mi, que m’insulte a mi i no als propietaris, que ja ho ha fet prou amb aqueixos
escrits que la veritat no tenen gens de desperdici; i amb aqueixes intervencions, que
ja vorem les actes futures. Per tant preferesc que ho faça amb mi, que no amb els
propietaris. Mire, jo no sé si se n’ha assabentat vosté que la competència, tant que li
agrada i tant que farda vosté que és mestra i té uns oposició, sembla que els qui no
som funcionaris, o no tenen una oposició, no valen res, i no es guanyen la vida cada
dia en eixir el sol; sembla que només s¡ho guanyen els funcionaris. Mire, no sé si
vosté sap que la competència per a fer qualsevol modificació pressupostària, per
aprovar un pressupost, és del Ple, i no va per Resolució de l’Alcaldia; això pels
divuit mesos que estava en l’Alcaldia. I sí, es va treballar moltíssim; el regidor
d’Urbanisme, i jo mateix, vam treballar moltíssim; es va vore més, es va vore
menys, però vam treballar moltíssim; i vam descobrir coses que vosté, en aqueix any
que va estar d’alcaldessa ni ho va vore. Per tant, li recorde que la competència és del
Ple, i que vosté va tindre una magnífica oportunitat el Ple passat, i que vosté, no sé
per què, i encara ens ho ha d’explicar, va presentar aqueixa esmena que era
totalment gratuïta, i no calia; aqueixa esmena el que va fer era bloquejar qualsevol
possibilitat, demà ho vorem amb al petició d’informe que fem, si és així o no, i si
ens ho aclareixen els tècnics; va limitar qualsevol possibilitat que en cas d’haver
alguna objecció de legalitat en aqueixa resolució de l’expedient, el Ple, en
representació dels ciutadans puguera resoldre el que considerara oportú; una
resolució a les objeccions de legalitat que estan previstes en la llei. Vosté, amb
aqueixa esmena, va evitar que això vinga a votació en cas que hi haja cap informe
desfavorable; això és el que va fer. En canvi, sense aqueixa esmena vosté, en arribar
la resolució de l’expedient, si a vosté no li semblava bé aqueix expedient, o hi havia
cap informe en contra, o el que fóra, vosté tenia llibertat, i altres grups polítics, de
votar el que vulgueren, a favor, en contra, o abstenció. Per tant, aqueixa esmena que
vosté va presentar, no valia per a res si vosté a la fi no estava d’acord. Per això va
perdre vosté una magnífica oportunitat. Per tant, li demane que no perda els papers.
Jo no he dit cap mentida. Es va treballar amb moltíssima transparència en l’època en
què jo vaig ser alclade; això sí, qualsevol paperet que entrava, qualsevol novetat que
entrava es comunicava als propietaris, a través dels seus representants, o bé als
mateixos propietaris, i per tant sempre he demanat les culpes si les coses no han anat
amb la suficient rapidesa, sempre he reconegut els errors, no em cauen els anells, i
ho torne a fer ací. Ara tenim una oportunitat magnífica; per tant el que li demane és
que reconsidere vosté la seua votació de l’altre dia, i en futures propostes, que no
tinga cap dubte que presentarem, vosté done el seu recolzament, si realment vol que
s’acabe aquesta urbanització.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria contestar-li al Sr. Salazar. Mire, jo porte tres
anys perdent el meu sou; i vosté, què llàstima que no li aconsellara això al seu amic
del Compromís, aqueix que té compromís ara amb uns, després amb uns altres.
D’acord? Però tinga claríssim que jo demane informes jurídics; perquè segons va dir
el seu amic de Projecte Oliva, el Sr. Blai Peiró, que és advocat, està implícit el que
jo vaig dir; jo sóc molt tonta perquè dic alguna cosa que està implícit. Sí; però jo
vull remarcar-ho. D’acord? Vull remarcar-ho; el que no entenc és que si està
implícit, per què vostés no ho aproven. És alguna cosa que no entenc. I Sr.
González, jo no perd els papers, però vosté hui ja m’ha dit cabdillista i que pixe fora
de test. Per tant, sí; diga el que vulga. Vosté és educat i respectuós, però amb el
llapis, perquè la llengua la té prou llarga. Mire, jo no sé si ara vosté ja ha recuperat
aqueixes notes que els propietaris li van donar de suspens; només aprovava en
telegènia, i ja ni li conte de la graelleta del seu company Canet. Deu haver aprovat
ja, perquè portava els seus divuit mesos d’alcalde, va suspendre moltíssim; per
ignorar-los, per enfonsar-los, per matxacar-los, i per haver fet una moció de censura
jugant amb la seua urbanització. O és que ara ho han oblidat tots? Jo vaig portar
l’expedient a la Fiscalia anticorrupció. A més, una cosa; tretze mesos em van bastar
i sobrar per alçar les mesures cautelars. Què va fer vosté en divuit mesos? Res.
Burlar-se. Fer una graella. D’acord? I fer-se fotos. Matxacar-los, i oblidar-los, i no
saber res d’ells. Ara què passa? Que això ho ha oblidat tot el món? Doncs jo no ho
oblide. Ho sent.”
 Sr. alcalde: “Molt breu, Sr. Canet, que estem parlant del pressupost; i acabarà la
Sra. regidora d’Hisenda. Molt breu, Sr. Canet, per favor.”
 Sr. Canet Llidó: “Per al·lusions. Simplement dir-li que puc haver-me equivocat, i
quan ho he fet crec que he demanat disculpes, sempre que ho he considerat
convenient. Tot el que ha dit vosté que vol demostrar, em sembla perfecte.
Simplement li demane que en properes modificacions pressupostàries, com les que
presentarem, vosté no torne a presentar l’esmena que va presentar el dia 18 de
setembre. I pot dir-nos tot el que vulga; però no torne a presentar aqueixa esmena.”.
 Sra. Morell Gómez: “Tinc la sensació que per segona vegada consecutiva el
document menys important d’aquest ajuntament és el pressupost municipal, i jo crec
que és un dels documents que més ens importa a l’administració local i al cap i a la
fi, sempre que parlem d’aquest punt se’m queda tot fora. Vull només per finalitzar
que és un pressupost real, és un pressupost prudent, i és un pressupost que al cap i la
fi el que intenta és garantir els serveis bàsics municipals. És cert que se’ns queden
moltes coses per fer, que ens agradaria que hagueren aparegut ací; les inversions són
de caràcter bàsic, i s’ha primat sobretot les ajudes de Benestar Social, les ajudes
d’emergència, el pis tutelat que també s’ha incorporat. Però bé; crec és un bon
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pressupost que necessita la nostra ciutat. També és cert que hi ha un període
d’al·legacions per a qui no estiga d’acord amb aquest posicionament puga al·legar el
que considere que no compleix aquest pressupost municipal. Però en aquest cas
només s’ha produït una al·legació, i en si no és a la distribució dels capítols, ni el
dos, ni el tres; només parlem de capítol I. No vull entrar, però sí que m’agradaria,
s’havia plantejat una qüestió; jo respecte a la moció del plenari passat, les
argumentacions les vaig donar ja en el si del plenari, perquè crec que corresponia
allí dir per què sí o no donàvem suport a la moció, però sí que vull dir que se’ls ha
traslladat ja l’acord plenari al Departament d’Intervenció, sobre la modificació de
crèdit, i que en breu es firmarà la providència per iniciar la modificació de crèdit,
l’expedient de modificació de crèdit.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 5
(del Bloc-Compromís) i 1 (del Grup Gent d’Oliva), 7 vots en contra (del Grup PP) i
amb 2 abstencions (del Grup Projecte Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en
conseqüència elevar les propostes que ell es contenen a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.
ONZÉ.- DICTAMEN CI ESPECIAL DE COMPTES: APROVACIÓ EL
COMPTE GENERAL DE L’ANY 2013.
Informats del dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 18 de setembre de
2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2013
Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que han estat retut i està conforme
amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de conformitat amb allò
que disposa en els articles 208 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i amb l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per a
l’Administració Local, i tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s’ha cregut
convenient per a millor dictaminar respecte dels extrems a que fa referència l’article 212 de
l’esmentada llei.
Vist l’informe emés per la Intervenció d’aquest Ajuntament de data 30 de maig de 2014.
Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 19 de juny de
2013, dictaminà favorablement el Compte General corresponent a l’exercici de 2013.
Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte
publicat al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la Província núm.
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159, corresponent al dia 7 de juliol de 2014, durant els quals i vuit dies més no s’ha presentat
cap reclamació.
La Comisió d’Hisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai
Peiró Sanchis (representant de Projecte Oliva, 2 vots) D. José Salazar Cuadrado (representant de
Gent d’Oliva, 1 vot) );i l’abstenció de Dª. Consuelo Escrivà Herraiz (representant del PP, 7
vots) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la següent PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2013, així com els seus annexos, presentada segons determina amb
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els enumerats en l’article 209
de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals”.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Faré la intervenció tant per a aquest punt, com per al punt
posterior. El que farem ara és aprovar el compte general i el compte de recaptació de
l’exercici 2013. El procediment és un poc diferent a com estem acostumats. Ací
primer passa per comissió, es publica durant un termini, en finalitzar el termini, si hi
ha al·legacions, o no les hi ha, es resol en el plenari. No ha hagut cap al·legació, ni al
compte general, ni al compte de recaptació de l’exercici 2013; per tant, no hi ha
al·legació i només ve a aprovació definitiva.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 14 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 5
(del Bloc-Compromís), 2 (del Grup Projecte Oliva) i 1 (del Grup Gent d’Oliva), i amb 7
abstencions (del Grup PP), ACORDA aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

DOTZÉ.- DICTAMEN CI ESPECIAL DE COMPTES: APROVACIÓ DEL
COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2013.
Informats del dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 18 de setembre de
2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
Vist el Compte de Recaptació de 2013, que comprén l’informació relativa la gestió recaptatòria
realitzada pel l’Ajuntament a l’exercici de 2013 del qual resulten els següents estats resumits:
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TOTAL RECIBOS
Pendiente a
1-1-13

Cargos

Cobro Total

%cob vol /
pdte incial

%cob eje /
pdte incial

Bajas

% Gestión

Pendiente a
31-12-13

2009 y ant

537.304,01

72.592,42

4,74%

8,77%

91.776,26

30,59%

372.935,33

2010

375.012,05

59.930,36

5,02%

10,96%

34.819,63

25,27%

280.262,06

2011

556.179,22

87.491,35

5,06%

18,27%

35.939,71

32,91%

251.580,99

2012

1.003.807,60

347.540,58

8,35%

54,14%

55.976,55

72,55%

152.662,09

2013

0,00

11.995.357,95 10.885.217,11

87,43%

3,32% 222.617,72

85,45%

887.523,12

2.472.302,88

11.995.357,95 11.452.771,82

TOTAL

34,62% 441.129,87

1.944.963,59

RECIBOS 2013
Pendiente a
1-1-13

Cargos

Cobro Total

%cob vol /
cargos

%cob eje /
cargos

Bajas

% Gestión

Pendiente a
31-12-13

I.A.E.

291.613,49

285.343,02

97,85%

0,00%

1.164,10

98,25%

5.106,37

Basura

931.897,72

871.591,56

89,96%

3,57%

10.258,73

94,63%

50.047,43

IBI Car. Esp

351.483,28

351.483,28

100,00%

0,00%

0,00

100,00%

0,00

IBI Rustica

98.039,23

93.561,40

93,58%

1,85%

2.066,08

97,54%

2.411,75

IBI Urbana

8.597.057,08

7.900.841,49

88,12%

3,78% 143.731,76

93,57%

552.483,83

226.786,12

215.315,27

92,06%

2,88%

3.720,75

96,58%

7.750,10

1.496.271,13

1.164.871,19

75,73%

2,12%

61.676,30

81,97%

269.723,64

2.209,90
2.209,90
11.995.357,95 10.885.217,11

100,00%
87,43%

0,00%
0,00
3,32% 222.617,72

100,00%

0,00
887.523,12

Vados
Vehículos
Kioscos
TOTAL

TOTAL LIQUIDACIONES
Pendiente a 1-113

Cargos

Cobro Total

%
voluntaria

%
ejecutiva

Bajas

% Gestión

Pendiente a
31-12-13

2009 y ant

819.351,68

0,00

61.630,90

2,97%

4,55%

48.204,72

13,41%

709.516,06

2010

298.462,32

0,00

35.891,28

0,97%

11,05%

45.559,68

27,29%

217.011,36

2011

414.460,36

0,00

51.187,28

1,69%

10,66%

58.062,74

26,36%

305.210,34

2012

991.689,31

0,00

289.729,23

10,57%

18,64%

84.520,25

37,74%

617.439,83

2013

0,00

2.051.273,77 1.151.605,44

49,72%

6,42%

275.637,43

69,58%

624.030,90

2.523.963,67

2.051.273,77 1.590.044,13

17,07%

511.984,82

TOTAL
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2.473.208,49

LIQUIDACIONES 2013

Pendiente a
1-1-13

Cargos

Cobro Total

%
voluntaria

%
ejecutiva

Bajas

% Gestión

Pendiente a
31-12-13

IAE

58.223,60

20.633,10

30,23%

5,21%

0,00

35,44%

37.590,50

Basura

31.916,36

24.710,69

66,77%

10,65%

300,00

78,36%

6.905,67

2.889,91

1.434,23

47,62%

2,01%

10,74

50,00%

1.444,94

810.435,38

401.131,70

44,79%

4,71%

216.134,92

76,16%

193.168,76

2.427,13

1.452,12

0,00%

59,83%

0,00

59,83%

975,01

CCUU privadas

20.396,81

0,00

0,00%

0,00%

20.396,81

100,00%

0,00

Ejec.subsidiaria

12.104,88

0,00

0,00%

0,00%

9.486,64

78,37%

2.618,24

1.082,40

1.082,40

100,00%

0,00%

0,00

100,00%

0,00

26.144,55

25.891,55

96,03%

3,00%

0,00

99,03%

253,00

552.996,91
194.251,79
2.966,74
890,00
80.517,56
169.060,00

494.996,12
89.202,86
1.911,22
0,00
59.487,87
24.825,47

86,65%
33,62%
64,42%
0,00%
51,83%
0,00%

2,86%
12,30%
0,00%
0,00%
22,05%
14,68%

490,31
0,00
0,00
0,00
4.192,50
7.950,00

89,60%
45,92%
64,42%
0,00%
79,09%
19,39%

57.510,48
105.048,93
1.055,52
890,00
16.837,19
136.284,53

62.623,36

0,00

0,00%

0,00%

16.135,35

25,77%

46.488,01

19.400,69
2.804,46
2.945,70
2.041,65
2.051.273,77 1.151.605,44

12,25%
0,00%
49,72%

2,20%
69,31%
6,42%

540,16
0,00
275.637,43

17,24%
69,31%

16.056,07
904,05
624.030,90

IBI Rústica
IBI Urbana
Concesiones
admtvas

Vados
Vehículos
IIVTNU
ICIO
Intereses demora
Tasa LicApertura
Mercado
Multas tráfico
Multas Urbanísticas
Sanciones Gestión
Taules i cadires
TOTAL

Cargos

Cobro
voluntaria

%cob vol /
cargos

Bajas del
ejercicio

% Gestión

Pendiente a
31-12-13

I.C.I.O.

308.058,69

191.520,04

62,17%

9.907,15

65,39%

106.631,50

Tasa Alcantarillado

133.703,49

85.897,48

64,24%

60,52

64,29%

47.745,49

Tasa Serv Deportivos

206.563,58

205.849,53

99,65%

714,05

100,00%

0,00

Tasa Cementerio

132.494,02

86.672,92

65,42%

0,00

65,42%

45.821,10

Tasa Lic. Urbanística

27.434,68

26.781,60

97,62%

653,08

100,00%

0,00

Tasa Lic. Ocupación

69.754,05

69.754,05

100,00%

0,00

100,00%

0,00

T. Ret.Vehículos

44.358,25

44.118,85

99,46%

239,40

100,00%

0,00

T. Conc.pruebas selec

4.096,00

4.096,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

Tasa bodas

3.876,45

3.666,10

94,57%

210,35

100,00%

0,00

905,00

905,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

T. Lic apertura estab

86.755,36

85.051,36

100,00%

198,00

98,26%

1.506,00

T. dirección obras mun

10.413,52

10.413,52

100,00%

0,00

100,00%

0,00

4.380,00

4.360,00

99,54%

20,00

100,00%

0,00

T. Entrada museos

T. Serv. Urbanísticos
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T. Mesas y Sillas

39.285,22

34.066,13

86,71%

0,00

86,71%

5.219,09

T. Ocup dom pbco.

282.176,13

282.176,13

100,00%

0,00

100,00%

0,00

T. Ocup . Telefonica

37.474,13

37.474,13

100,00%

0,00

100,00%

0,00

T. Mercado

8.335,17

7.614,30

91,35%

0,00

91,35%

720,87

T.Dom Pbco Obras

7.470,12

7.470,12

100,00%

0,00

100,00%

0,00

T.Dom Pbco/Vta amb.

216.448,83

205.434,16

94,91%

140,00

94,98%

10.874,67

PP Guardería

127.855,87

122.384,12

95,72%

5.471,75

100,00%

0,00

PP Escola d'Estiu

8.070,00

7.883,00

97,68%

187,00

100,00%

0,00

PP Ludoteca

1.870,00

1.870,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

PP Vta. Publicaciones

76,71

76,71

100,00%

0,00

100,00%

0,00

PP Act. Culturales

30,00

30,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

1.005,00

1.005,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

Infracc Urbanísticas

135.726,42

32.602,87

24,02%

14.981,36

35,06%

88.142,19

Infracc Tráfico

367.559,00

220.977,07

60,12%

10.497,40

62,98%

136.084,53

1.920,10

1.320,00

68,75%

0,00

68,75%

600,10

Canon Costas

12.242,30

11.920,55

97,37%

0,00

97,37%

321,75

Vta. Chatarra

3.800,00

3.800,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

7.110,37
2.291.248,46

350,00
1.797.540,74

4,92%
78,45%

0,00
43.280,06

4,92%

6.760,37
450.427,66

PP Act. Juventud

Infracc Ordenanzas

Multas coercitivas
TOTAL

Vist l’informe emés per la Tresorera Municipal.
Vist que el Compte és conforme i no conté errors o altres defectes que procedisca esmenar.
La Comisió d’Hisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del
PSOE, 6 vots), D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai
Peiró Sanchis (representant de Projecte Oliva, 2 vots) D. José Salazar Cuadrado (representant de
Gent d’Oliva, 1 vot) );i l’abstenció de Dª. Consuelo Escrivà Herraiz (representant del PP, 7
vots) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la següent PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació corresponent a la gestió recaptatòria realitzada per
la empresa Gestión Tributaria Territorial a l’exercici de 2013, que pressenta el següent resum:
4.996.266,55

Pendiente inicial

Cargos 2013

14.046.631,72

Ingresos 2013

13.042.815,95
953.114,69

Bajas 2013
Pendiente 31-12-13

4.418.172,08

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

TRETZÉ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2899/14, DE
1 DE SETEMBRE, SOBRE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
I DECLARACIONS RESPONSABLES.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2899/14, de 1 de setembre del 2014, que transcrit
literalment diu:
“URBANISME/ORDENACIÓ DEL TERRITORI
ASSUMPTE: Tramitació llicències d'Obra
Normes Provisionals
DECRET DE L'ALCALDIA
Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei Valenciana 5/2014 de 25 de juliol (DOCV 7329 de
31 de juliol del 2014) i fins a l'aprovació de la corresponent ordenança, amb el contingut i abast
regulat en l'article 35.3r de la referida Llei 5/2014, s'aproven, amb caràcter provisional, les
següents normes de procediment administratiu per a la tramitació de llicències Urbanístiques i
Declaracions Responsables per a l'execució d'obres.
1r.- TRAMITACIÓ LLICÈNCIES D'OBRES
1.1.- Estaran subjectes a la prèvia obtenció de la llicència d'obres tots els actes d'ús i
transformació del sòl, subsòl i vol i, en particular, aquells relacionats en l'article 213 de la Llei
5/2014:
a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta.
b) Les obres d'ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.
c) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura de les construccions, els edificis i
les instal·lacions de totes classes, siga el que siga el seu ús.
d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.
e) La demolició de les construccions.
f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits legals
d'innecessarietat de llicència.
g) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del vol
sobre els mateixos.
h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o
catalogats, siga el que siga l'abast de l'obra.
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i) Els desmuntes, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que
excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles.
j) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, excepte el que disposa l'article 215.1.B de la Llei
5/2014.
k) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies del
paisatge natural, excepte el que disposa l'article 214 de la Llei 5/2014.
l) L'alçament de murs de fàbrica i el tancat, en els casos i sota les condicions estètiques que
exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l'entorn.
M. L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl.
n) L'obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació.
o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions semblants,
provisionals o permanents.
p) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques
o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten la configuració del territori.
q) Les tales i abatiment d'arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arbreda o parc,
a excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans competents en matèria agrària o
forestal.
r) L'execució d'obres d'urbanització, excepte el que disposa l'article 214 de la Llei 5/2014.
s) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
t) Totes les altres actuacions en què ho exigisca el planejament o les ordenances municipals.
1.2.- La concessió de les llicències d'obres se subjectarà, quant a les seues fases de tramitació i
documentació a aportar, a les normes contingudes en l'article 220 de la Llei 5/2014 i en el
Capítol I del Títol IV de les Normes del Pla General, excepte els casos que hagen de tramitar-se
per Declaració Responsable.
1.3.- Per a la tramitació dels actes subjectes a llicència d'obra seguiran usant-se els actuals
models i impresos normalitzats.
2.- DECLARACIÓ RESPONSABLE
2.1.- Es tramitaran com a Declaració Responsable aquelles obres i actes d'ús del sòl descrites en
l'article 214 de la Llei 5/2014, subdividint-se, a l'efecte de la seua tramitació i documentació, en
els tipus següents:
TIPUS I.- Amb caràcter general. Obres Menors regulades en l'article 340 de les Normes del Pla
General:
Es consideraren Obres Menors aquelles de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i
econòmica, que no suposen alteració del volum ni superfície construïda original, ni alteració o
modificació de l'ús objectiu de l'edificació ni afecten l'estructura o a les condicions
d'habitabilitat dels edificis i instal·lacions.
A títol merament enunciatiu es consideraran com a Obra Menor:
La tanca i tancament de les obres.
Instal·lació de bastides.
Execució de proves i sondejos previs a l'atorgament de llicència d'obres.
Recalce d'edificis
Recolzament de façanes.
Redistribució interior d'edificis, sense afectar les condicions legals d'habitabilitat.
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Reparacions, sanejament i manteniment de façades en edificis no inclosos en Catàlegs d'interés
històric o artístic.
Reparacions de cobertes.
Col·locació de portes i persianes en obertures.
Col·locació de reixes
Reparació i substitució de canonades interiors i xarxes de servicis dels immobles.
Tanques de tancament de parcel·les
Col·locació de tendals en locals de planta baixa
Instal·lacions de marquesines.
Col·locació de rètols i anuncis lluminosos únicament en fatxada.
Neteja i endreçament de terrenys i solars.
Instal·lacions de barracons provisionals d'obres.
Anivellacions de terrenys que no alteren en mes d'un metre les cotes naturals del terreny en
algun punt ni suposen o tinguen transcendència a l'efecte del mesurament d'altures de l'edifici.
TIPUS II.- Esteses elèctriques-telefòniques-antenes i dispositius de comunicació. Reparació de
conduccions en subsòl (només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic.
TIPUS III.- Obres de modificació o reforma d'edificis que afecten l'estructura o a l'aspecte
exterior i interior de les construccions, edificis i instal·lacions i que no suposen ampliació ni
obra de nova planta.
TIPUS IV.- Obres de mera reforma i reparació que no suposen alteració estructural ni afecte
elements catalogats o en tràmit de catalogació.
Obres de reparació i manteniment d'edificis que no requerisquen col·locació de bastiment en la
via publica.
2.2.- En els quatre tipus d'obres a tramitar-se per Declaració Responsable, s'aportarà, com a
mínim, la documentació regulada en l'article 2222é de la Llei 5/2014, i, en concret:
Fotocòpia del DNI del promotor. (Si es tracta de persona jurídica còpia de l'escriptura publica
de constitució i DNI del representant)
Justificant acreditatiu del pagament de l'ICIO per mitjà d'autoliquidació.
Memòria descriptiva de les obres i les actuacions preteses, així com les mesures proposades per
a la retirada i evacuació de runes i possibles afeccions de la via publica.
Plànols a escala de la ubicació de les obres i de l'estat actual de l'edifici o instal·lació i de les
obres que es pretenen executar, firmats pel promotor.
2.3.- En el Tipus III, a més de les indicades, s'haurà d'aportar:
Projecte Tècnic (almenys el Projecte Bàsic)
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Estudi Gestió Residus Sòlids de la Construcció.
Informe del Tècnic redactor del Projecte sobre compliment de la vigent normativa.
2.4.- Si qualsevol de les obres descrites o incloses en algun dels quatre tipus anteriors precisara
de l'ocupació de la via publica per mitjà de bastides, contenidors, elements i materials de
construcció i altres instal·lacions necessàries per a l'execució de les obres que no poguera
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col·locar-se en sòl de titularitat privada, a la Declaració Responsable s'acompanyarà, a més de la
documentació anterior que fóra exigible, còpia de la llicència d'ocupació de la via publica i tres
fotografies de l'estat de la via publica i vorera abans de l'inici de les obres.
La sol·licitud de llicència d'ocupació de la via publica haurà de resoldre's en un termini de deu
dies, des del següent al de la petició. Si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no s'haguera
notificat a l'interessat una resolució expressa, i de conformitat amb el que disposa l'article
223.2n de la Llei 5/2014, s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
2.5.- Als efectes de l'article 2225é de la Llei 5/2014, tindran la consideració de dades de caràcter
essencial d'una Declaració Responsable d'obres els referits a l'acreditació de la identitat del
promotor i restants agents de l'edificació. Descripció de les obres previstes, identificació de
l'exacta ubicació de les obres i pla a escala de les obres preteses.
En les obres del Tipus III: Projecte Bàsic de les obres i l'informe del Tècnic Redactor
manifestant el compliment de la vigent normativa.
En les obres que impliquen ocupació de la via publica, la llicència autoritzant tal ocupació.
2..6.- Dins dels deu dies següents al de presentació de la Declaració Responsable i
documentació que l'acompanya, pels Serveis Tècnics i Jurídics del Departament d'Ordenació del
Territori es procedirà a la comprovació, en els termes de l'article 222.3 de la Llei 5/2014, dels
requisits que habiliten per a l'exercici del dret pretés. La falta de presentació de documentació
que continga dades considerades com essencials, així com la inexactitud i falsedat en la
documentació presentada o la comprovació que l'actuació o obra pretesa és incompatible i
vulnera les determinacions del vigent planejament municipal i normativa urbanística d'aplicació,
per l'Alcaldia, o per la seua delegació, es disposarà, a la vista dels informes en este sentit, el
cessament de les obres, cas d'haver-se iniciat, o impedir el seu inici, en cas contrari.
Cas d'haver-se iniciat les obres i les mateixes foren constitutives d'infracció urbanística
qualificable com de greu o molt greu, es disposarà l'immediat inici de l'expedient de Protecció i
restauració urbanística, en la forma prevista en la Llei 5/2014
2.7.- En el document de Declaració Responsable, el promotor de les obres haurà de fer
manifestació expressa del tenor següent, declarant-ho davall la seua personal responsabilitat
Que complix els requisits urbanístics, tècnics i administratius establerts en la normativa vigent
per a l'execució de les obres i que presenta en l'Ajuntament la documentació exigible, basant-se
en el que disposa l'article 222 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol i article 340 de les Normes del
Pla General, que així ho acredita.
Que em compromet a adoptar les mesures de seguretat i salut laboral establertes en la normativa
vigent respecte de l'edificació i l'ocupació de la via publica.
Que, en el cas que l'execució de les obres cause desperfectes en la via publica, es compromet a
la seua reparació, acceptant constituir aval o garantia suficient que se li notifique pels Serveis
Tècnics municipals per a respondre d'este compromís.
Que les obres sol·licitades no afecten locals o dependències en què s'exercix alguna activitat ni
impliquen l'habilitació d'un local per a la implantació d'una nova activitat.
Que es compromet a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació de l'obra que afecte les
condicions descrites en la present Declaració Responsable.
Que autoritza als Serveis Tècnics municipals a la comprovació de l'adequació de les obres
executades al contingut de la present Declaració Responsable.
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2.8.- No cap la presentació de Declaració Responsable per als supòsits següents:
a) Per a aquells actes subjectes a llicència de conformitat amb el que disposa l'article 213 de la
Llei 5/2014 de 25 de juliol.
b) Per a aquells actes que, segons l'article 217 de la Llei 5/2014, precisen de llicència
d'intervenció.
c) Obres de reforma o reparació en edificis catalogats o en tràmit de catalogació.
d) Obres o actuacions que afecten edificis del nucli antic amb algun tipus de nivell de protecció
previst en les Normes del Pla General i que precise d'aportació de Projecte Tècnic.
e) Realització d'obres i instal·lacions en la via publica i/o terrenys de domini públic, amb
independència de l'Administració Titular del dit domini públic.
f) Actes d'ocupació temporal de la via publica.
g) Obres de reforma i reparació, qualsevol que se la seua entitat i classe, en edificis considerats
com a subjectes al règim de “fora d'ordenació”, així com sobre aquells edificis o instal·lacions
constitutius d'infracció urbanística i sobre els quals, segons la normativa urbanística aplicable,
no ha prescrit la dita infracció.
h) Els actes d'ús i edificació que precisen de la prèvia declaració d'Interés Comunitari segons el
que disposa l'article 197 de la Llei 5/2014.
i) Qualsevol obra o actuació sobre edificis o instal·lacions sobre les quals s'exercix o s'haja
sol·licitat l'exercici d'algun tipus d'activitat subjecta autorització ambiental integrada o llicència
ambiental tal com es regula en la Llei 6/2014 de 25 de juliol .
j) Aquelles obres i actuacions, siga la que siga la seua classe i entitat que afecten edificis o
instal·lacions que pel seu emplaçament es requerisca informe sectorial previ i vinculant d'algun
òrgan administratiu, estatal, provincial o autonòmic.
k) La realització d'obres que impliquen canvi d'ús, reforma o d'adaptació de locals per a
implantar activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments públics..
2.9.- Per a l'aplicació del que disposa l'article 340 de les Normes del Pla General, quant a
tancament de parcel·les i article 213.l) de la Llei 5/2014, es considerarà:
a) Les obres de tancament i tanca de solars i parcel·les en sòl urbà, amb urbanització
consolidada, i amb regularització d'alineacions de les parcel·les de conformitat amb el vigent
planejament, es tramitaran per Declaració Responsable.
b) Les obres de tancament i tanca de finques i terrenys en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable
programat i no programat quedaren subjectes a la prèvia obtenció de llicència d'obres, sempre
que alguna porció perimetral de la finca d'enfront de vial o camí públic, llit públic i, en general,
límit amb sòl de domini públic. En qualsevol altre cas se subjectaren al règim de Declaració
Responsable i al que disposa el Codi Civil i Ordenança Reguladora del Medi Rural.
2.10.- S'aproven, amb caràcter provisional, els models següents:
MODEL DR/01.- Declaració Responsable genèrica per a actes i obres subjectes a este específic
règim segons l'article 214 de la Llei 5/2014 i el present Decret. Obres Tipus I,II,III i IV.
MODEL DR/02.- Declaració Responsable. Llicència Ocupació Edificis (Primera Ocupació.)
MODEL DR/03. Declaració Responsable. Llicència Segona i Posteriors Ocupacions d'Edificis .
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Els models relacionats s'utilitzaren fins a l'aprovació dels models definitius que s'incorporen a
l'Ordenança Municipal que regule la tramitació de les llicències urbanístiques i que aprove
l'Ajuntament.

Estos models provisionals es facilitaren als que els sol·liciten en les dependències d'Urbanisme i
de secretària de l'Ajuntament, havent d'incorporar-se els mateixos en la pàgina oficial Web de
l'Ajuntament d'Oliva.
2.11.- Les peticions de llicències d'obres que es presenten en l'Ajuntament a partir del dia 20
d'agost del 2014 i que per les seues característiques, entitat i naturalesa hagen de considerar-se
subjectes al règim de Declaració Responsable, es tramitaran amb subjecció al dit règim, amb
independència del model i forma de petició utilitzats pel sol·licitant.
En este cas es requerirà a l'interessat perquè ferm la declaració a què es referix l'apartat 2.6 del
present Decret i, si es comprova que ha presentat la resta de documentació essencial regulada en
l'apartat 2.5 se li informarà sobre la possibilitat de donar inici a les obres sol·licitades.
2.12.- En la Declaració Responsable de Primera Ocupació d'edificis de nova planta, pels
Servicis Tècnics de l'Ajuntament es comprovarà que s'haja aportat la documentació exigible i
que es relaciona en la pàgina 2 del Model DR/02. Apartat A).
Als efectes de l'article 2225é de la Llei 5/2014, tindran la consideració de dades de caràcter
essencial d'una Declaració Responsable de Primera Ocupació els següents, els referits a
l'acreditació de la personalitat del sol·licitant, persona física o jurídica i, si és el cas, de la
representació que ostenta. La Certificació original del final d'obra, expedit per l'Arquitecte
Superior i Tècnic, directors de l'obra i visat pels respectius Col·legis Professionals. L'Acta de
Recepció de l'Obra, de conformitat amb els articles 20 i 34 de la Llei 3/2004, de 30 d'octubre.
La Declaració d'obra nova i escriptura de la vivenda i de l'Imprés 902 d'alta de Declaració
d'alteració de béns de naturalesa urbana.
2.13.- En la Declaració Responsable de Segona i posterior Ocupació d'edificis, pels Servicis
Tècnics de l'Ajuntament es comprovarà que s'haja aportat la documentació exigible i que es
relaciona en la pàgina 2 del Model DR/02. Apartat B).
Als efectes de l'article 2225é de la Llei 5/2014, tindran la consideració de dades de caràcter
essencial d'una Declaració Responsable de Segona i Posteriors Ocupacions els referits a
l'acreditació de la personalitat del sol·licitant, persona física o jurídica i, si és el cas, de la
representació que ostenta. Al document acreditatiu de la propietat (escriptura publica) o de
l'ocupació de l'edificació (contracte arrendament). Els referits al rebut de l'IBI del període
immediatament anterior al període de la data de sol·licitud, i els referits al certificat, expedit per
facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial acreditatiu que l'edifici, o part del
mateix susceptible d'ús individualitzat, s'ajusta a les condicions per a l'ús a què es destina, en els
casos previstos en l'article 33 de la Llei 3/2004 de 30 de juny
2.14.- En els casos de Declaració Responsable, tant de Primera com de Segona i Posteriors
Ocupacions, dins dels cinc dies següents al de presentació de la Declaració Responsable i
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documentació que l'acompanya, pels Serveis Tècnics i Jurídics del Departament d'Ordenació del
Territori es procedirà a la comprovació, en els termes de l'article 222.3 de la Llei 5/2014, dels
requisits que habiliten per a l'exercici del dret pretés.
Davant de la falta de presentació de documentació que continga dades considerades com
essencials, així com la inexactitud i falsedat en la documentació presentada, per l'Alcaldia, o per
la seua delegació, es disposarà, a la vista dels informes en este sentit, el cessament de l'ocupació
i l'ús de l'immoble, cas d'haver-se iniciat, o impedir el seu inici, en cas contrari.
En estos supòsits es disposarà, de forma immediata, la inspecció per part dels Serveis Tècnics
municipals a fi de determinar el compliment del que preveu l'article 32 de la Llei 3/2004 de 30
de juny i les condicions d'habitabilitat del Decret 151/2009 de 2 d'octubre.
2.15.- Si com resultat de la inspecció tècnica a què es referix l'apartat anterior es desprenguera
que l'edificació inspeccionada no s'ajusta a les determinacions de la llicència concedida i
projecte aprovat o que no reunix les condicions legals d'habitabilitat, es disposarà l'inici del
corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística per al cessament de l'ús de
l'immoble.
2.16.-No s'admetrà Declaració Responsable d'ocupació ni de segona o posteriors ocupacions en
aquelles edificacions, amb ús de vivenda que tinguen expedient de protecció de la legalitat
urbanística per infraccions qualificades com greus i que, a la data de la Declaració Responsable,
no hagen prescrit.
2.16. Règim d'Inspeccions. L'article 222.3 regula la potestat de l'Ajuntament, en els casos de
presentació de Declaració Responsable, per a la comprovació o inspecció dels requisits
habilitants per a l'exercici del dret i l'adequació del que executa al contingut de la Declaració.
Es practicarà inspecció, de forma preferent, en els casos següents:
a) Declaracions Responsables d'obres del TIPUS III
b) Declaracions Responsables d'obres en edificis considerats fora d'ordenació.
c) Declaracions Responsables de Primera i de Segona i Posteriors ocupacions.
d) Declaracions Responsables d'obres que precisen ocupació temporal de la via publica.
2.11.- Del contingut del present Decret es donarà compte a la Comissió Informativa d'Ordenació
del Territori i se sotmetrà a ratificació de l'Ajuntament Ple en la pròxima sessió que celebre. Cas
de ratificar-se pel Ple de l'Ajuntament, el present Decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la
província de València, Taulers d'edictes de l'Ajuntament i Pagina Web de l'Ajuntament d'Oliva,
mantenint la seua vigència fins a l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal Reguladora de
la tramitació de llicències urbanístiques.
Així ho disposa el Sr. alcalde, en Oliva a 1 de setembre del 2014.”

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori de data 17 de
setembre de 2014, en el qual es dictamina favorablement, per unanimitat del membres
ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2899/14, sobre tramitació de llicències d’obres
i declaracions responsables.
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Ratificar en tot el seu contingut i en els termes en els que abans ha estat
transcrit el Decret de l’Alcaldia núm. 2899/14, sobre tramitació de llicències d’obres i
declaracions responsables.
SEGON.- Donar trasllat del següent acord al Departament d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, als efectes escaients.
PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
CATORZE. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL. SEGON
TRIMESTRE DE 2014.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, de 18 de
SETEMBRE de l’any 2014, sobre informe del compliment de les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació. Segon trimestre 2014, emés pel Sr.
interventor, que és del següent tenor literal:
“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDRE
HAP/21 05/2012.
TRIMESTRE: SEGON ANY: 2014
PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d’ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la
gestió pública per a contribuir a generar confiança en funcionament correcte del sector públic.
La importància d’este principi ha portat al legislador a establir en l’article 6 de la citada
LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació
necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada Llei, i de les normes i acords
que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, l’ha realitzat el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha
recollit en l’article 16.
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Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament
d’informació de les comunitats autònomes i les corporacions locals, han entrat en vigor l’1 de
gener del 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre, imposant en
l’article 4 la centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació
"En les corporacions locals, la intervenció o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenrotllament del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret
amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha complit amb la
seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al segon
trimestre de 2014, dins del termini i la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la
plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les entitats Locals", consta en
l’expedient el justificant de la remissió.
TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar
compte al Ple de la corporació, en la informació del 2n trimestre, el formulari F.3.5
"Comunicació de dades i firma d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica
2/2012", de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que l’informe
d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple d’esta corporació. No obstant això la dita
observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a este trimestre.
No obstant això, la Llei d’Hisendes Locals (art. 207 del RDLEG. 2/2004, de 5 de març), establix
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost
i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple establisca, havent-se elevat
al Ple la informació dels trimestres anteriors remesa al Ministeri.
Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, per tal de deonar compte
al Ple de la corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present
informe els més significatius de l’Ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari i
pressupost de tresoreria i romanent de tresoreria de l’Ajuntament, així com informe d’estabilitat,
regla de gasto i informe d’avaluació).
D’altra banda, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupava la Llei
18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un
informe d’intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els
supòsits d’expedients de modificació de crèdits. En l’actualitat després de l’entrada en vigor de
la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament
d’informació, segons contestació emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de
les entitats locals a pregunta de Cosital Network, la verificació del compliment dels objectius
d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari per a l’aprovació dels expedients
de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de
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compliment dels objectius a què es referix l’Ordre HAP2105/2012. Càlcul de què pot derivar-se
de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius,
encara que actualment el Ministeri sosté que només si es constata l’incompliment en la
liquidació pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.
QUART.- Contingut de la informació
La informació a subministrar per a complir amb l’obligació de remissió, és part d’aquella que es
recull en l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’ha materialitzat en els
formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals,
omplits a través de l’Oficina Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació
detallada en l’article citat.
CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats endeutament en finalitzar el present trimestre i
en la previsió del següent, hi ha un excedent de tresoreria, per la qual cosa no serà necessari
acudir a concertar operacions de tresoreria.
Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha
efectuat el càlcul del cobrament dubtós, però no és possible realitzar una estimació dels
excessos de finançament afectat, per la qual cosa els resultats obtinguts no són significatius.
Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Encara realitzant els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no
financers són superiors als gastos no financers, per la qual cosa es complix l’objectiu
d’estabilitat.
Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers que contempla el Model F.3.2, els obté el
sistema de l’estimació de drets i obligacions a 31/12/2014 (model F.1.1.1), per la qual cosa
l’estabilitat al final de l’exercici dependrà del fet que es complisquen les previsions de drets i
obligacions, tenint en compte, també, les previsions del Pla econòmic-financer.
Resum anàlisi regla de gasto
En este trimestre, tant la diferència entre el límit de la regla de gasto i el gasto computable
previst per a l’exercici 2014, com la calculada segons l’objectiu del Pla Econòmic-Financer per
a este exercici, complixen la regla de gasto.
SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març del 2014, amb les estimacions i
càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i amb les excepcions efectuades anteriorment, tal
com es desprén dels formularis del Ministeri, l’Ajuntament d’Oliva:
Complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària Complix amb l’objectiu de regla de gasto
Per tot això, el present informe es trasllada a la regidora Delegada d’Economia i Hisenda
perquè, per conducte de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al
Ple de la corporació perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.
Oliva, 4 d’agost de 2014. L’interventor. Jorge Garcia Hernández.”
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La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

QUINZE. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2764/14
SOBRE ACORD DEFINITIU DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ
JURÍDICA DE DETERMINATS BÉNS MUNICIPALS.
Es dóna compte del Decret núm. 2.764/14, pel qual s’eleva a definitiu l’acord adoptat
pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària de 22 de maig de 2014, amb la
denominació DICTAMEN CI SOBRE ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ
JURÍDICA DE DETERMINATS BÉNS MUNICIPALS, per no haver-se formulat cap
reclamació, ni al·legació dins del període d’informació pública.
La corporació en queda assabentada
SETZE. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LLEI 5/2014, DE 25 DE
JULIOL DE LA GENERALITAT, D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
URBANISME I PAISATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DOCV 7329
DE 31/07/2014.
El DOCV núm. 7329, de 31 de juliol de 214, publica la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
La corporació en queda assabentada

DISSET. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LLEI 6/2014, DE 25 DE
JULIOL, DE LA GENERALITAT, DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL
AMBIENTAL D’ACTIVITATS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, DOCV
7329 DE 31/07/2014.
El DOCV núm. 7329, de 31 de juliol de 214, publica la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana.
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La corporació en queda assabentada

DIVUIT. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL DECRET 142/2014, DE 5
DE SETEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL ES DECLARA BÉ D’INTERÉS
CULTURAL IMMATERIAL LA PILOTA VALENCIANA, DOCV 7355, DE
08/09/2014.
El DOCV núm. 7355, de 8 d’agost de 214, publica el Decret 142/2014, de 5 de
setembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural Immaterial la pilota
valenciana.
DINOU. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LLEI 15/2014, DE 16 DE
SETEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES
MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA, BOE NÚM. 226 DE 17/09/2014.
El BOE núm. 226 de 17/09/2014, publica la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
El Sr. secretari accidental, a petició del Sr. alcalde, intervé en els termes que tot seguit
s’indica:
 Sr. Secretari: “Simplement comentar que aquesta llei modifica determinats articles,
entre altres, de la Llei General Pressupostària, de la Llei d’Ocupació, de las Llei de
creació de l’organigrama autònom Institut de la Dona, de la Llei de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Ordre Social de 2003, de la Llei de Cohesió i Qualitat del
Sistema Nacional de Salut, de la Llei del Funcionament del Tribunal de Comptes, de
la Llei de l’Esport, de la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics,
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, de la Llei General Tributària, del RD-Legislatiu del Cadastre
Immobiliari, de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i de la Llei General
de Subvencions, d’entre altres.”
VINT. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 2541/14 AL 3029/14.
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La Sr. secretari accidental dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm.
2.541/14, de 25 de juliol de 2014, fins el Decret núm. 3.029/14, de 19 de setembre de
2014.
Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sra. Escrivá Herraiz: “Fent un repàs als decrets, n’hem extret uns quants, i en el
2.770 ens agradaria preguntar-los què ha passat que mitjançant aquest decret es
rectifica un error d’amidaments del Sector 15, i l’ajuntament ha d’abonar 11.663,48
euros a dos propietaris. Després, preguntar-li al Sr. Canet que ací hi ha dos decrets
d’ell, on ara es dedica a pagar fotocòpies de final de carrera; ni ens sembla bé, ni ens
sembla malament, però simplement pense que hauria de notificar-ho a tots els qui
estiguen en aqueix cas. Després dir-los a la Sra. Imma Ibiza i a la Sra. Morell, que
no estem per a viatges; i ací tenim dos decrets de 1.400 euros. Algú ens pot explicar
el Decret 2.663/14? Ací posa una redacció del projecte de modificació
d’urbanització, per a la realització de les obres del Sector Aigua Blanca IV,
mitjançant procediment negociador sense publicitat, i es concreta el tipus màxim de
licitació en la quantitat total de 72.000 euros, IVA inclòs. Com vostés s’ho mengen i
s’ho guisen, i no ens conten res, ens agradaria que ens ho explicara, quan puguen.
Aquest el passarem; és molt llarg; i ací hi ha alguna cos que ens crida vertaderament
l’atenció. M’agradaria que el Sr. alcalde ens explicara què significa, perquè ho
trobem totalment surrealista; i els diré. Miren, fixen el dia 22 de setembre, i si no pot
ser per al 25, si no plou, és alguna cosa curiosa, un punt de trobada per portar a cap
una firma d’una acta, assenyalada, i en concret queden vostés, i això és allò
surrealista en l’encreuament entre el camí de les Canyades amb l’avinguda de
Demetrio Pi en la platja d’Oliva. I ahí queden vostés per firmar tres actes,
corresponents a la recepció d’obres de la urbanització de la Unitat d’Actuació
Bomba, Canyades 8 i Canyades 7, adjudicades mitjançant els corresponents
contractes administratius d’obres a la mercantil Midascon Construcciones SL, per
import –la veritat és que quedar en un cantó per a firmar recepció de tres
urbanitzacions– Bomba de 341.903,98 euros; Canyades 8 és de 574.585,73 euros, i
Canyades 7 és de 369.582,29 euros; jo no sé; de veritat, ho trobe surrealista. Ací hi
ha un despatx; si no hi ha res a amagar, no sé per què queden vostés en el cantó; o el
dia 22, o el dia 25 si plou. Perquè és que ho posa en el decret; “En previsió de la
possibilitat d’incidències climatològiques de certa rellevància, pluges torrencials,
actuació de gota freda, etc. Que pogueren tindre lloc el dia assenyalat, –és a dir el
22– aquest mateix tindria lloc a la mateix hora i punt de trobada indicat, tres dies
hàbils després; açò és el 25 de setembre de 2014.” Jo pense que si vostés han vist
allí als de Midascon, la pregunta del milió, i Sr. Canet, si vosté ha estat ahí, perquè
vosté es d’Urbanisme, no sé si els haurà preguntat pels seus amics ara, que abans per
suposat que no, quan governaven i eren alcalde, d’Aigua Blanca IV.”
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 Sr. alcalde: “Ara després li done la paraula al Sr. Canet i informarà; no es va firmar
cap acta on diu vosté; les actes es van firmar, en tot cas, ací a l’ajuntament, amb els
representants en aquest cas dels tècnics municipals, el Sr. enginyer i el Sr. arquitecte
municipal, i el representant dels administradors concursals de l’empresa Midascon.”
 Sr. Canet Llidó: “En primer lloc conteste, aprofite, algunes qüestions del plenari
anterior. Una era en relació a un gual. Perdó. En contestació als decrets dir-li que els
projectes dels estudiants, es va donar compte en la Junta de Govern Local, s’ha
informat en Comissió d’Urbanisme, que hi havia uns estudiants que estaven
realitzant treballs de final de carrera, treballs de final de màster, de qüestions
relacionades amb el nostre terme municipal, qüestions urbanístiques relacionades
amb el nostre terme municipal; estudiants que es beneficiaven de la informació que
des del Departament d’Urbanisme se’ls facilitava, i com a contraprestació, els
projectes que elaboraven s’havien de quedar posteriorment en l’Ajuntament d’Oliva;
en el departament o en qualsevol altra dependència on puguera fer profit. I aqueix és
el motiu d’aqueixos decrets de quantitats d’impressió als quals vosté ha fet
referència. I en relació a l’acta de Canyades 7, Canyades 8 i Bomba, a què fa
referència, doncs sí, el lloc on es va quedar és un encreuament on comencen sectors
que anaven a inspeccionar-se per part dels facultatius de l’ajuntament, que van ser
nomenats a l’efecte, l’arquitecte municipal i l’enginyer industrial municipal, i els
representants de Midascon, acompanyats dels seus facultatius si volien, que
efectivament es van presentar en la persona de Carolina que venia amb els poder per
poder efectuar aqueixa visita a les obres, in situ. Evidentment s’havia de quedar en
la urbanització, per comprovar allí les coses que s’havien fet, o no, de les diferents
unitats d’actuació; després es va vindre a l’ajuntament, es va acabar de redactar
l’acta i es va signar en l’ajuntament, evidentment. Però òbviament, la inspecció de
les obres es va fer on estaven les obres.”
 Sra. Ibiza Cots: “No res; no he vist el decret del viatge que he fet jo, o la Sra. Ana
Morell, que també ha fet referència; jo en concret li diré que no he fet cap viatge;
però m’imagine a què fa referència, és la fira d’Utrech; ha anat la tècnica,
evidentment per poder anar la tècnica, no pot cobrar cap taló, i el vaig cobrar jo
perquè ella puguera anar. I m’imagine que això ja ho sabien, perquè també estava
informat el Sr. Morera. Jo no he anat a cap viatge; només volia recordar-li-ho.”
 Sra. Morell Gómez: “Respecte al viatge a què s’ha fet referència amb el meu nom,
ja ho vaig manifestar, i ho vaig fer públic, ens van convidar des de Herbolzeim, una
ciutat alemanya, a assistir a la celebració del 425 aniversari de la carta de mercat de
la ciutat. Aquesta ciutat ha fet prou aproximacions cap a la ciutat d’Oliva, per a un
futur agermanament. I allí estaven presents tant l’alcalde de Polònia, l’alcalde de
Sisteron, i jo anava en representació del Sr. alcalde de la ciutat d’Oliva, que estava
en les festes de Moros i Cristians d’Oliva, no va poder assistir, i se’m va encomanar
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la tasca d’assistir en representació de la corporació i de l’Ajuntament d’Oliva. Sí que
vull manifestar que el manament a justificar va ser de 500 euros, però la ciutat
alemanya ens av fer un ingrés al nostre compte municipal, també de 500 euros, per
sufragar les despeses, tant meues que anava com a representant de la corporació,
com de l’intèrpret i el cap de protocol, que em van acompanyar.”
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva volem fer dos precs, o preguntes, sobre
dos assumptes que ens preocupen i que pensem que tots els grups municipals estem,
en certa mesura, obligats; un és el tema que en juliol vam tindre una reunió amb
l’associació de veïns de Rabdells, se’ns va convidar a tots els portaveus en aquell
moment per tal que escoltàrem l’associació i veiérem les deficiències o les peticions
que feia l’associació. Jo en aquell moment vaig intervindre en la reunió, vaig
comentar que hi havia coses que eren de llarg termini, de mig termini i de curt
termini. Les de curt termini pensava que l’ajuntament hauríem de bolcar-nos de
forma immediata, ja que suposava el que era senyalització, pintura, alguns accessos
a les platges; sobre aquest tema estic preocupat, perquè aquestos dies hem visitat la
urbanització i hi ha alguns temes que crec que no s’han encetat encara, pel que fa al
tema de la senyalització viària, tema de pintura, tema del rodat dels adossat que
tenim allí pel tema dels animals, tos aqueixos temes que depenen, entenc, de la
delegació d’Urbanisme, i de la delegació d’Obres i Serveis, i en tot cas en el tem al
de seguretat de la delegació de la Policia; pense que és un compromís que vam
adquirir tots els grups municipals, per tal de començar a actuar de forma immediata
allí. Jo demanaria a la corporació, almenys als grups que estàvem representats allí,
que en aqueix tema no ens ho deixem de costat i que s’actue en tots els sentits, des
de la senyalització viària fins el rodat de les parcel·les que sabem que estan
deshabitades o abandonades, i sobretot el llit de la séquia, que crec que és moment
d’encetar-lo; és important. L’altre tema fa referència al centre històric, van haver
reunions amb l’associació del Pinet i del centre històric; també pregue el mateix als
grups de la corporació i als meus companys de govern, el fet que nosaltres hem estat
alguns dies passejant per allí. potser nosaltres tenim una sensació i els veïns en tenen
una altra. La sensació dels veïns és que la seguretat, la presència policial no arriba a
detectar-se; algunes actuacions s’han fet, però no se’ls ha traslladat a les
associacions. Crec que és important i és un prec d’aquest grup municipal, que en
actuar o en fer un plantejament, no només ens servesquen les mocions que aprovem
ací tots de forma consensuada, sinó que també es compte de forma concreta i
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específica amb les associacions, per tal d’explicar-los què es va a fer, o què s’està
fent, o què es farà.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que per al·lusions, jo també estava en la
reunió, per tant d’una forma o altra, tots som responsables, els qui estàvem allí,
cadascú en la seua delegació, en la seua parcel·la; i efectivament igual que vam ser
partíceps de votar la moció que van presentar els veïns, en el sentit de solventar una
série de carències i problemes que hi ha allí dalt, efectivament pense que s’ha
d’actuar, no només a través del vot sinó de forma pràctica i sobre el terreny, i
sobretot sempre en coordinació i en contacte amb les associacions pertinents. Per
tant continuem instant i esperant, i almenys que sens explique, ja que érem partíceps
d’una forma directa en quina situació està les propostes i les actuacions que s’havien
de fer; en aquest moment volem saber en quina situació està i què és el que es pretén
fer; i en quin temps, en quin termini.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Faré rapidet, perquè tenim moltes coses; han sigut dos
mesos des de l’últim plenari; i referent a les factures dir que hem comptabilitzat, i
des del 5 de juliol al 25 d’agost, s’han gastat la xifra de 21.000 euros en falques,
campanyes publicitàries, i altres agraïments. També ens agradaria preguntar-los
quan podrem vore aqueix vídeo de promoció d’Oliva turística, que ens ha costat
11.132 euros, encara que vinguen d’una subvenció; i m’agradaria preguntar-los què
promouen; hotels? Xiringuitos? Restaurants? Restaurants on a qui envien a filmar la
fan fora perquè no volen saber res d’aquest ajuntament; o van a promoure els
càmpings, que sol·liciten, els han sol·licitat que la senyalística estiga en l’idioma on
els turistes que ens visiten puguen entendre-ho; i la regidora Imma Ibiza ja va dir al
nostre regidor que no pensa canviar-ho, que està molt difícil. Ens agradaria saber
què passa; com ho han pensat; no sé si volen que els que vinguen entenguen només
valencià; no sabem. Aqueixos 21.000 afegits a aquestos 11.000 i escaig, en són
32.000 euros. També ens agradaria dir que els propietaris de Rabdells, com ja ha dit
el Sr. Blai Peiró, s’han posat en contacte per dir que el quatripartit es va presentar
allí personalment, i la veritat és que tenien poques esperances que vostés solventaren
i així és el que ha passat. Ens ha demanat que els traslladara la preocupació que
tenen pel riu, que la desviació, és la primera, el riu es va desviar en sentit cap a
Dénia, i que en buscar el sentit del corrent es va girar direcció a Gandia, i se situa en
paral·lel a la platja, a l’altura de l’Eurocàmping; tenen por que si en les crescudes
que hi ha en la gota freda s’emporte les dunes. Es queixen de vostés que
presumeixen molt de la protecció, però en canvi després no fan res per preservar-les.
Una gran preocupació és la brutícia dels carrers; en concret diuen que la
urbanització està asquerosa; plena de llavors de palmera que són molt verinoses,
rates, burilles, i fem. Diuen que vostés els van enviar un parell de colles aquest estiu,
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van netejar en un dia el passeig frontal de la platja, i no se’ls ha tornat a vore. També
ens traslladen i ens diuen del gran problema de seguretat i higiene, que tenen a
conseqüència que no actuen contra la persona vagabunda dels gossos; els gossos
embruten, no es recullen els excrements; no entenen tampoc aquella campanya que
encara va per ahí, pels Mupis; i els menjars els el llancen a les voreres. Van anar un
dia, i quan se n’adonaren que els gossos corren i era difícil agarrar-los, ja no van
tornar; aquestes paraules són les paraules dels veïns. Execució de les obres
pressupostades i pagades amb diners de tots els veïns d’Oliva. Es refereixen, segons
m’han dit, al llit del riu i a la caseta dels pescadors. Diuen que estan aprovats,
pressupostats, i els ho han cobrat; a què esperen. I per últim demanen que es
complesca la llei i el compromís de vostés, Sr. alcalde i els regidors que els van
visitar, i que obliguen als amos de les parcel·les a netejar-les i tancar-les; i pregunten
quin tipus d’ajuntament és aquell que no compleix la llei. Després tenim alguna
qüestió més, i és dir-li al Sr. González, que ens han passat una documentació on
vosté, en els mesos que va ser alcalde, va rebutjar diners de la diputació, un projecte
que hi havia per firmar, per asfaltar i adequar el camí vell de Dénia, al·legant que no
ho tenia contemplat en el nou Pla General d’Ordenació Urbana, aqueixes van ser les
seues paraules; així com l’altre projecte reclamat, que és el pont que uneix Dénia i
Oliva per les Marines, el del Riomar; una nova gestió, Sr. González, de destrucció,
en lloc de fer les coses com cal, i reclamar; alguna cosa que tampoc es va dignar a
informar, simplement a tapar. Tenim la documentació. A la Sra. Mañó, preguntar-li
per la campanya, per aqueixa campanya de molts milers d’euros dels excrements
dels gossos, amb vídeos de xiquets, cartells amenaçadors, i preguntar-li amb què es
va mentir dient-nos que havien pagat empreses de dins i de fora d’Oliva, va ser la
seua justificació. Jo li pregunte si tot queda en una campanya, si no cal actuar i fer
complir les ordenances; sap vosté que ha sigut requerida de forma reiterada com a
regidora de Sanitat perquè actue en casos d’insalubritat, com ara el cas molt dolent i
permés a un veí del carrer de Platero, i que a més presumeix que vostés no li faran
res perquè compta amb la protecció d’un regidor que ha sigut alcalde. Saben que es
va posar un cartell per prohibir-ho, però demanen que s’actue segons les ordenances.
A més, senyors del govern, dir-los que hi ha taques de brutícia, que desprenen molt
mal olor, als voltants dels contenidors. Si no gastaren en campanyes per a després no
actuar, possiblement podrien gastar aqueixos diners per netejar.”
 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, vaja acabant.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí. Queda únicament una, i és dir-li respecte de la
urbanització Kiko 2, i el problema que hi ha, i com es va vore en documents, van
realitzar una reunió els distints grups; el que no sabem és per què ara vosté ha deixat
de convocar, Sr. Canet, la següent reunió com es va dir, i s’han dedicat a reunir-se,
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de forma particular amb els veïns. Amb els veïns, fins i tot cridant a alguns que no
pertanyen al problema. Dir-los que en Kiko 2 estan permetent-se il·legalitats que
crearan un precedent, que vostés ho han tramés al Consell Jurídic Consultiu; però el
que no entenem és si han enviat tota la documentació, no ho sabem, perquè aquestos
propietaris tenen un document on vostés posen que és un camí privat, i vostés els
han dit que fins que no vinga això del Consell Jurídic Consultiu, vostés el tractaran
com a públic; i de fet ja han permés que una persona d’allí col·loque nom a aqueix
carrer; ja li vam preguntar en l’anterior plenari si va passar per plenari aqueix nom;
o si de cas, segons diuen vostés, cadascú en la seua façana por posar el que vulga; jo
posaré en la meua carrer de ja voran vostés què. I després, també dir-los que estan
creant precedent donant guals i permetent coses que no deuen permetre’s. Per tant
els agrairia un aclariment davant de tantes contradiccions, i tantes coses mal fetes.”
 Sr. Sánchez Gámez: “Aquest estiu hem vist persecucions per part de la Policia
Local, exactament en Sector 5 i Verge del Mar, pel fet de ser famílies de panaders
d’Oliva, per fer el repartiment de pa a domicili; per què aqueixes persecucions? En
els diversos comerços d’Oliva, com ara Mercadona, Consum, els xinesos, pizzes,
etc. també han patit el mateix tracte? En el carrer d’Antonio Mestre Sanchis, la part
que està per asfaltar del sector 15, a la banda de baix de la rodona del carrer de les
Monges Clarisses, està totalment impracticable; i a més falta algun tipus de
senyalització; perquè el que ve pel camí reblert de tot-u, no fa stop, ni res, i això és
molt perillós; ja ho vaig dir l’altre plenari, però continua tot exactament igual, i
sense senyalització de cap tipus; van a fer alguna cosa al respecte? En el sector 5, 6 i
19; 6 i 19 de la zona de Burguera, hi ha moltes senyals verticals i horitzontals
totalment blanques o esborrades. Quan esmenaran les dites deficiències? La
problemàtica del carrer de santa Rosa, 26, els veïns estan totalment indignats de
vore la poca formalitat del govern actual; han pintat la façana però continuen les
plantes mortes, la immundícia i els rosegadors, rodant per allí; ja fa més de sis
mesos. Van a fer alguna cosa per solventar aquest problema? I tinc tres precs. Els
agricultors d’Oliva continuen les queixes en el manteniment de camins rurals; ara ja
ha plogut, facen el favor de condicionar els camins. Sembla mentida que a les
altures que estem, encara queda un quilòmetre per netejar el vall de les Fonts; i un
50% queda del vall de la Terranova. Sabem que són artèries principals d’evacuació
d’aigües en temps de pluges. Finalitzen aquesta tasca el més aviat possible, perquè
no sabem mai la trompa on ens toca. I per últim, la desembocadura del vall de la
Terranova, han vist com està? Sí; doncs hui a les nou del matí estava jo allí; del vall
cap a Oliva se’n va 200 metres; fa una ce, i se’n va 200 metres altra vegada cap a
Piles; no sé quin trellat, quina novetat; hui estaven els de Piles obrint el barranquet,
que és nostre i és de Piles, i els he preguntat quantes vegades l’han obert enguany i
han dit que cinc. No sé tanta por d’obrir; estem destrossant les platges per no obrir
les goles.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Sobre la caseta dels pescadors; jo crec que vosté deu
saber; el conveni definitiu que ja està acabat de notificar a l’ajuntament, fa només
una setmana, i tot està d’acord, i per tant les obres estan pràcticament a punt de
començar. També hauria de saber vosté, si li interessa, sembla que no escolta, però
fa igual, si li interessa la realitat de la caseta dels pescadors, això no ho adjudica
l’ajuntament directament les obres; ho adjudica la diputació; sap? No ha pagat res
l’ajuntament encara. Pagarà, quan toque pagar, la part proporcional corresponent al
vint per cent de les obres; però sàpiga que les obres les adjudica la diputació, no
l’ajuntament; no depén de l’ajuntament adjudicar les obres. Estem a l’espera, com ja
tot està aprovat, el conveni pertinent ja té el vistiplau de la diputació, i de
l’ajuntament, ara estem a l’espera que ens cite la diputació per signar-lo, i començar
les obres quan la diputació li vinga bé adjudicar les obres; la diputació, no
l’ajuntament. Pel que fa a l’eixida de la séquia del Vedat, en cas de crescuda, o gran
crescuda, estic segur que l’eixida seria recte cap a la mar, i no pel llit que va ara; és
evident que amb una crescuda eixiria cap a la mar. I estiga tranquil·la per les dunes,
que no se les menjaran i se les emportaran. Rabdells; sí, Rabdells. Eixira recte a la
mar i no aniria pel caixer si hi haguera una forta crescuda; així que estiguen vostés
tranquils, que s’han tornat més ecologistes que ningú, però de boca; a l’hora de la
veritat caldria vore quan vostés estaven governant. Jo no entraré més en polèmiques
i sempre la mateixa història; la realitat és la que és i és aquesta, no és altra.”
 Sr. Canet Llidó: “Ara sí, contesta una qüestió que es va plantejar el plenari passat.
Primer de tot he de dir que el tema dels quals no és una competència meua, però
com que se’m va preguntar a mi, he averiguat que el gual en qüestió es va aprovar
per Resolució de l’Alcaldia 1.053/14, de 24 de març de 2014; i que per tant va
passar per la Comissió Informativa de març de 2014, on crec que tots els grups
estem representats per poder consultar el que siga. En concret, l’expedient és el
33/2014. En relació al nom del carrer, tampoc és una competència meua assignar
noms als carrers, però he averiguat que efectivament, el que feia referència la Sra.
Escrivá no està assignat; per tant, si hi ha una taulells en la façana d’algun immoble
o d’algun tancat, tenen la mateixa validesa que els taulells que puguen existir en
qualsevol casa o qualsevol façana; és a dir, no denominen el nom del carrer de
forma oficial. I hui ha plantejat de la següent reunió en relació al vial que estem
parlant, del Kiko 2; quina següent reunió, si vosté no va vindre a l’anterior? Quina
següent reunió? Comissió Informativa està l’acta per poder-ho comprovar.”
 Sra. Ibiza Cots: “Respecte del vídeo de promoció de turisme, dir-li, Sra. Escrivá,
que jo tampoc l’he vist encara. No està acabat; no tinga pressa; en estar, ja el
mostrarem. Respecte al que em gaste i no em gaste en promoció turística que és la
finalitat de Turisme, dir-li només una cosa, en el romanent que vostés em van deixar
quan jo vaig entrar de regidora, hi havia 25.000 euros en descobert; el romanent que
jo tenia quan vaig entrar de regidora, repetesc, tenia un descobert de 25.000 euros.
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L’any passat, al contrari, vaig deixar jo un romanent de 25.000 euros
aproximadament; sí, perquè feien falta, perquè perillava l’equilibri pressupostari i
per lleialtat a la regidora d’Hisenda, i a aquest ajuntament, vam deixar els diners que
consideràvem que s’havien de deixar. Per tant, crec que vosté no és ningú per a dirme com gaste o deixe de gastar els diners. Jo simplement li demane paciència, i en
estar el vídeo, ja el vorà vosté.”
 Sra. Morell Gómez: “Només fer esment d’una série de coses; ha parlat de les
plaques del sector 5, 6 que estan un poc en blanc; ja ho hem tingut en compte; però
això en el nou pressupost, en la part d’inversions s’ha consignat, previst, 30.000
euros per al canvi de senyalització de trànsit, perquè ja fa un parell d’anys, o tres, o
quatre anys, que ja estan blanques. Aleshores en aquest pressupost ja s’ha tingut en
compte corregir aquesta deficiència de les plaques de trànsit. Respecte a la pintura,
s’ha parlat, fins i tot a Rabdells, potser el regidor d’Obres i Serveis ho comenta
també, en aquest nou pressupost també hi ha una dotació econòmica de 7.000 euros
per poder pintar. Per això és tan important aprovar un pressupost per a pintura. De
totes formes, part del poble ja s’ha pintat, a primers d’any, a càrrec del pressupost
municipal; però necessitem encara una dotació més gran, que és la que s’ha
consignat a través del pressupost municipal. Sí que m’agradaria incidir en el cas del
centre històric, perquè l’Ajuntament d’Oliva, jo personalment, vaig adquirir un
compromís amb els veïns i les associacions el dia que es va fer l’assemblea, i vam
treballar en dos punts, un eren les actuacions a curt termini i una altra un pla de futur
per al nucli vell. Respecte al pla de futur del nucli vell, vull enllaçar-ho, perquè quan
va vindre el conseller d’Hisenda, juntament amb el director general Projectes i de
Fons Europeus, Juan Biesca, van estar ací a finals del mes de juliol; els vaig
demanar que com a ajuntament teníem un problema tècnic, perquè no tenim tècnics
amb aqueixa envergadura i disponibilitat per a intentar fer un projecte de futur per al
nucli vell. Recorde que el director general es va oferir, va oferir els seus tècnics; i
m’he posat en contacte, farà tres setmanes, amb el director general dels Fons
Europeus, i tinc la visita el dia 3 d’octubre, a la mateixa conselleria, perquè ens
ajuden a elaborar aqueix projecte de futur per al nucli vell. Per suposat, quan
tindrem alguna cosa, algun projecte inicial, es parlarà amb les associacions; però
crec que per respecte a les associacions, s’ha de presentar quan la feina estiga feta; i
quan estiga el projecte inicial s’ha de presentar a les associacions; però jo a feina
feta. Respecte a projecte de curt termini, demà mateix he quedat amb una empresa
que s’encarrega de fer projectes, per exemple la plaça de sant Roc; la plaça de sant
Roc ens van transmetre el problema que hi ha pel polit del marbre negre que hi ha,
que produeix problemes de caigudes de persones, sobretot si el paviment està
banyat. Demà tinc una reunió amb una empresa, que és la que ha fet tot el que és el
centre del carrer Major de Gandia, que tenien aquest problema; demà tinc la reunió;
només es bolque el pressupost nou, la idea és fer el tractament sobre la plaça de sant
Roc, per intentar evitar que les persones sofresquen qualsevol tipus de caiguda. El
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regidor d’Obres i Serveis també ho ha manifestat, que en breu es produirà el canvi
de les U per bol·lards; perquè crec que en l’entorn és molt més adaptable al centre
històric tindre aqueix tipus d’elements, i no les U, que s’han quedat un poc fora de
la bellesa del nucli vell. Respecte a la pintura, estem en el mateix; es farà la pintura,
groga i blanca, en el nucli vell, però necessitem també l’aprovació definitiva del
pressupost, i sobretot, també, un pla de personal perquè puga ajudar al regidor
d’Obres i Serveis, perquè en recursos humans estem un poc limitats. També s’ha fet
aquesta setmana una visita al carrer Fondo, perquè tots entenem, el marge de la
muntanya, per vore quines actuacions s poden fer per arribar a alguna solució. No es
para de treballar per intentar donar solucions als compromisos que vam adquirir,
perquè al cap i a la fi són necessitats, aquestes i altres més. Però bé, només tindrem
el nou pressupost, es bolcaran les partides i podrem iniciar, en la mesura del
possible, les tasques a què ens vam comprometre. Per tant sí que vull dir-ho que
en el moment, jo sí que em vaig comprometre com he dit abans, i em ratifique, que
m’agrada portar a les associacions feina feta. Una de les coses que em van demanar
és que estaven un poc cansats de reunions que no tenien l’efectivitat que ells
buscaven; i jo els vaig dir que a feina feta; quan la eina estiga feta nosaltres els ho
traslladarem, sobretot són coses de manteniment diari; el projecte de futur, per
suposat, una vegada hi haja un projecte inicial es comptarà amb les mateixes
associacions. Respecte a seguretat, jo supose que l’alcalde ja farà ell l’explicació del
que ja s’ha produït en temes de seguretat.”
 Sr. González Martínez: “Per completar el que diu la Sra. Morell, dir també que en
el pla conjunt de diputació, ajuntament i conselleria, hi ha una memòria prevista, en
coordinació amb el regidor d’Obres i Serveis hi haurà 16 persones, 16 peons,
dedicats precisament a fer tasques al llarg de dos mesos, que considere oportunes el
regidor d’Obres i Serveis. I respecte a una cosa que s’ha dit, que si jo vaig rebutjar
diners de la diputació, jo dubte molt que jo com a alcalde rebutjarà diners de la
diputació; sí, m’agradaria que m’ho ensenyara; tinc els meus dubtes, simplement.
Altres vegades també s’ha dit que si vaig anar amb taxi a Villena, que si utilitzava la
targeta de crèdit, després resulta que no ha sigut així. Ho miraré de totes formes, i
contestaré en el pròxim plenari, perquè jo de diputació només recorde anar a
demanar diners. 200.000 euros per a LED, 240.000 euros més suplementaris que
van vindre, tots els PPOS, 200.000 euros de conveni singular, 19.000 euros per al
cotxe pic-up, etc. Per tant dubte que jo rebutjarà diners de la diputació. De totes
formes ho miraré i el pròxim plenari contestaré sobre aqueixa qüestió.”
 Sr. alcalde: “Per complementar la informació que acaba de comentar la regidora
d’Hisenda, dir-los que ja ha hagut una primera mesa de treball en tema de matèria
de seguretat del barri del Raval, a la qual van assistir dos regidors, juntament amb
l’inspector, i vam parlar de la presència policial i també d’una reordenació de trànsit
que està en aquest moment en estudi per part de la Policia Local. S’ha comentat de
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la persecució, que no és així, referent als panaders, a la platja. Vam tindre aquesta
mateixa setmana una reunió amb el regidor de Comerç i la presència d’aquells que
han estat venent pa a domicili, i ells mateix van reconèixer que no havien fet bé les
coses. En la mateixa reunió van reconèixer que no havien fet bé les coses i que
intentarien, d’alguna forma, fer les coses completament diferents, o fer el seu treball
de forma diferent de cara al pròxim any. És més, simplement s’ha estés una acta per
no portar el pa en condicions, és a dir no portar el pa envasat; acta de la policia; però
sí que s’ha mantingut ja la reunió. Contestant un poc a les preguntes formulades pel
Sr. Peiró, la Sra. Escrivá, i crec que algú més, també el Sr. Sánchez, referents a què
s’ha fet respecte de la urbanització Rabdells, dir-los que no ha hagut només una
reunió, n’ha hagut més de reunions, algunes d’elles s’han realitzat precisament en la
mateixa urbanització; hem estat en contacte permanent amb els membres de
l’associació; de fet s’han fet, com he dit, vàries reunions el passat mes d’agost; hem
recollit les queixes, els suggeriments, moltes d’elles per cert resoltes en els dies
posteriors. Després el regidor d’Obres i Serveis els completarà la informació que jo
els done, com ara la poda de les palmeres, que enguany s’ha fet dues vegades, en
abril i juliol crec recordar, pintura en alguns llocs estratègics on es va demanar per
part de l’associació, col·locació d’unes metres de passarel·la perquè la gent amb
algun tipus de falta de mobilitat puguera arribar allí, finalment un veí que ve de la
capital d’Espanya i que té casa a Rabdells, l’endemà ja podria accedir a la platja; la
recollida d’animals, que els comentarà també el regidor, s’ha fet, dins de les
dificultats que comporta aquesta situació; ja saben vosté que és un tema que hem
portat al jutjat, i estan mirant-lo en del jutjat, i també es van comprometre els veïns a
parlar amb la gent perquè no subministraren aliments i els donaren a aquesta
persona que és qui té els animals. S’ha firmat, també s’ha comentat, aquesta mateixa
setmana, el conveni amb la Diputació Provincial de València per a la rehabilitació
de la casa dels pescadors, obra que adjudicarà, com bé ha dit vosté, Sr. Salazar, la
mateixa diputació; per tant resulta bastant difícil que es puguen fer les obres, si
prèviament no es firma aquest conveni, en el qual l’ajuntament participa amb
aproximadament 11.000 euros, dels 43.900 euros que finalment costa la
rehabilitació. Davant la petició de l’associació, aquest estiu, en les reunions
mantingudes, ja ens vam comprometre a elaborar un estudi de circulació, cosa que
es va fer i es va lliurar en la segona quinzena d’agost a l’associació perquè ho
mirara, ho estudiara, que faça les aportacions oportunes, cosa que fins ara, que jo
sàpiga, no ens ha arribat, però sé que estan treballant en aqueix aspecte. El que no
em demanen, i això ho dic a títol personal, és que faça cas d’un perfil d’una xarxa
social que no vol identificar-se amb nom i cognom; ni fotografia d’aquell o aquells
que segons els membres de la mateixa associació no se senten identificat amb
aquesta pàgina. Si un omet la seua identitat, segur que a més de mostrar la seua
actitud covard, mostra altres interessos que tenen poc o res a vore amb la mateixa
urbanització. Torne a repetir que nosaltres estem en contacte diari, o permanent,
amb els responsables de l’associació de veïns de Rabdells, que sí que donen la cara;
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associació que a més ha decidit que hem de continuar reunint-nos per solventar
problemes i necessitats de la mateixa urbanització; que moltes vegades, i vostés a
més ho saben, a conseqüència de les dificultats que tenim, no podem fer arribar a
tot, segur, perquè els mitjans són els que són, i moltes vegades tenim mancances.
Però això no lleva el fet de reconéixer les actuacions que s’han fet. per cert, tot allò
que s’ha fe durant els últims anys, no existeix, entre cometes, per a aquest perfil. El
regidor d’Obres i Serveis els comentarà algunes de les actuacions que també s’han
portat a cap en els últims mesos.”
 Sr. Santacatalina Sanchis: “Jo resumiré un poc el que s’ha fet ací; no és que s’haja
fet res especial, s’ha fet igual que en altres urbanitzacions, no anem a discriminar
cap urbanització. Com tots sabeu, es va encendre la zona de la part de la séquia
enguany, allí s’ha actuat, després de demanar permís a medi ambient, a confederació
i als forestals, perquè no és només entrar allí i netejar-ho, s’ha netejat la zona que es
va encendre, s’ha netejat la zona de dins la séquia del Vedat, que van caure canyes
dins, i en aquest moment també estem tractant les canyes perquè no tornen a brotar;
crec que fa dos dies estaven tractant-les. Dir que s’ha fet un tallafoc baix de la
depuradora. Més endavant començarà la neteja del canyar de la part de baix, on
queda molt poc. També dir que en qüestió de neteja, igual que en un altre lloc,
l’agranadora passa dos dies per setmana. Dues vegades una setmana, i a la millor la
següent passa una vegada, si dic la veritat. les brigades passen tots els dies a canviar
les papereres; i la brigada de neteja va anar dues vegades a netejar la zona verda; les
papereres passen tots els dies, no té res a vore una colla amb l’altra. També dir que
enguany ha hagut dos robatoris de cable de la llum; un en el mes de juliol, i l’altre
deu dies després; en total van ser 50 metres, però no en són 50; sabeu que els
cablejats van i tornen, i el neutre; en total, al voltant de 400 metres de cable que es
va furtar allí en les dues vegades. Tot això s’ha reposat ja. Les palmeres s’han podat
dues vegades, les baixetes, abans de Pasqua i després en estiu; les altes no perquè
sabeu que tenim carència d’un elevador; aleshores no arribem dalt ara; estem
esperant el pressupost nou que ja adquirirem l’elevador. Del tema dels gossos de la
suïssa, dir que es va anar tres vegades. Una vegada en van agarrar un, l’altra vegada
vam optar per una altra solució, vam tancar l’accés a la casa, i en entrar dir en vam
agarrar dotze. Encara se’n van escapar tres, que ella mateix els va agarrar i els va
llançar pel balcó. Estem pendents de si podem fer una actuació, però l’hem d’agarrar
desprevinguda. Una vegada vas, estàs deu dies que se’n va més matí, o desapareix, o
no es pot. L’hem d’agarrar per poder agarrar els gossos dins de cas; estem pendents
d’una actuació. Al Sr. Sánchez, ha fet tres precs. Del tema de Monges Clarisses, dirli que aqueix carrer no és carrer, és de propietat privada, però donem accés a la gent
per ahí. No es pot asfaltar; parlem del Sector 11. Sí; sector 11,m que està per
desenvolupar encara; això és passeig. També dir que el tema de Terranova i vall de
les Fonts, van en la mateixa línia; es va fer la part de dalt; sobretot el vall de les
Fonts es va fer la part de l’eixida de la Mitjana, que és el que més preocupa
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realment. La part de baix estem pendents de fer-ho, però no preocupa molt, perquè
és senill; és bova; la bova si ve una riuada es gita. Però s’ha de fer; estiga tranquil
que es farà. De Terranova es va fer la part de la desembocadura, i queda pendent la
part de dalt: Però s’ha de fer. Estiga tranquil que s’ha de fer. en cas de riuada estiga
tranquil que l’aigua passa perfectament per les actuacions que ja hem fet
anteriorment.”
 Sra. Cotaina Verdú: “No ens ha donat les explicacions del decret.”
 Sr. alcalde: “Jo no sé quin decret és.”
 Sra. Cotaina Verdú: “Canyades 7 i Canyades 8. Anava a parlar, i he demanat la
paraula.”
 Sr. alcalde: “Està referint-se al decret de la signatura? Ja ho he dit. He dit que les
actes es van firmar ací a l’ajuntament. Es firma les actes, de conformitat o no,
respecte del que és Canyades 7, 8 i 9, respecte de la visita que vam fer. No ha hagut
conformitat. L’empresa, o el representant de l’empresa, manifesta la seua
disconformitat, i nosaltres, l’ajuntament, manifest que les obres no estan ben fetes.
Però això s’ha firmat. Es va firmar ací a l’ajuntament. Ho he dit abans. Fins i tot el
regidor havia parlat de la visita dels tècnics de l’ajuntament i del representant, els
administradors concursals que representen l’empresa.”
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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