
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 13/2015

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

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.15 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE FERMÍN MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARI

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ
ALFONSO FORRAT ESTÉVEZ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ GABRIEL OLTRA MESTRE
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACCTAL:
J. SEBASTIAN 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  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde,  DAVID 

GONZÁLEZ  MARTÍNEZ,  en 

primera  convocatòria,  els  membres 

expressats al marge, els quals integren 

la totalitat de l’Ajuntament, per dur a 

terme sessió ordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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AJUNTAMENT D’OLIVA

ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 13 DE JUNY DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 13 de juny de 2015, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 2 DE JULIOL DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 2 de juliol de 2015, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

TERCER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 9 DE JULIOL DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 9 de juliol de 2015, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

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

QUART.  PRESA  DE  POSSESSIÓ  DEL  CÀRREC  DE  REGIDORA  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA DE LA SRA. ROSA POUS MARI.

El  Sr.  alcalde  dóna  compte  de  l’expedició  de  credencial  de  l’Ajuntament  d’Oliva, 
efectuada per l’Excm. Sr. President de la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Rosa 
Pous Mari, que pertany al Partit Popular.

El Sr. secretari accidental indica que la regidora electa ha acreditat la seua personalitat, i 
també que ha efectuat declaració d'interessos, d'acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril.

El  Sr.  secretari  accidental  informa  que,  per  tal  de  prendre  possessió  del  càrrec  de 
regidora, d’acord amb la legislació vigent, haurà de prestar jurament o promesa, usant la 
fórmula establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril. A tal efecte, l’Alcaldia pren 
jurament a la regidora electa.
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La corporació municipal acorda donar possessió del càrrec de regidora a la Sra. Pous 
Mari, i el Sr. alcalde li lliura la credencial remesa per la Junta Electoral Central.

Seguidament li imposa el distintiu com a membre de la corporació.

El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula i es produeixen les manifestacions que tot 
seguit s’indiquen:

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement donar la benvinguda a la nova regidora, Rosa 
Pous Marí, i desitjar-li que la tasca en aquesta corporació siga fructífera a nivell 
personal i també polític.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Igual que el Sr. Peiró, donar-li la benvinguda a la 
Sra. Rosa Pous, i desitjar-li moltíssima sort en aquesta tasca en la nova corporació.” 

 Sr. Canet Llidó: “Igual que han dit els meus companys anteriorment, donar la 
benvinguda a la Sra. Rosa Pous, desitjar-li el millor durant aquesta legislatura, i 
confiem que contribuesca, la seua aportació, al fet que els debats en els òrgans 
col·legiats, entre els quals aquest en què ens trobem, siguen el més fructífers per a la 
nostra ciutat.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement desitjar-li a Rosa tota la sort, la força per estar 
amb nosaltres i per defensar les idees i consideracions que considerem millor per al 
poble d’Oliva. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.”

 Sr. alcalde: “Jo en el mateix sentit que la resta de companys de corporació, 
també li done la benvinguda a la corporació municipal; li desitge sort i encert en 
l’execució del càrrec de regidora, i em pose a la seua disposició com a president de 
la corporació per a tot allò que necessite.”

CINQUÉ.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  PROPOSTA  SOBRE 
SOL·LICITUD  D’INCOACIÓ  D’EXPEDIENT  ADMINISTRATIU  PEL  SR. 
PABLO MARTÍ DE VESES ESTADES.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 20 de juliol 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“4) Sol·licitud incoació expedient administratiu pel Sr. Pablo Martí de Veses Estades.
Seguidament i pel Sr. José Sebastià Estela Climent com a Cap de Departament de Governació i 
Contractació Administrativa, es dona compte de l’informe emes a l’efecte en relació a la petició  
de nul·litat d’expedient de licitació per a explotació d’instal·lacions temporals en domini públic 
marítim-terrestre  (EXPTE.INSTAL.TEMP-SEC/01/2015),  l’informe  es  el  que  tot  seguit  es 
transcriu:
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“Petición de nulidad expediente de licitación para explotación de instalaciones temporales en dominio  
público marítimo-terrestre (EXPTE. INSTAL.TEMP-SEC/01-2015)

JOSÉ-SEBASTIÁN  ESTELA  CLIMENT,  Jefe  del  Departamento  de  Gobernación  y  Contratación  
Administrativa del Ayuntamiento de Oliva, tiene a bien emitir, en relación con el escrito presentado por  
D. Pablo Martí de Veses Estades ante esta entidad, R.E. núm. 20154007248 de fecha 30-06-2015, sobre  
solicitud de incoación de expediente administrativo por el que se declare la nulidad de pleno derecho del  
acto  impugnado (licitación  para  la  explotación  de  las  instalaciones  temporales  en  dominio  público  
marítimo-terrestre, expediente núm. INSTAL.TEMP-SEC/01-2015), el siguiente INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES
Como ya se ha señalado en el  encabezamiento del  presente Informe,  por D. Pablo Martí  De Veses  
Estades, se ha presentado solicitud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26  
de  Noviembre,  por  la  que  se  aprueba  el  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC) para la incoación de expediente administrativo  
por el que se declare la nulidad de pleno derecho del acto impugnado (la licitación de las autorizaciones  
para la explotación de instalaciones temporales en zona de dominio público marítimo-terrestre, en el  
expediente referenciado),  alegando que el sistema de adjudicación de las respectivas autorizaciones,  
mediante  procedimiento  de pública concurrencia,  con subastas  por pujas  a la  llana y con el  único  
criterio de adjudicación basado en el precio, incumple lo previsto en el art. 113 del Reglamento General  
de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre), o en otras palabras, se solicita la declaración de  
nulidad de  pleno  derecho  del  acto  que  se  impugna simplemente  por  el  hecho de  que  sólo  se  haya  
utilizado un único criterio de adjudicación y no varios criterios, o dicho de otra forma, se haya utilizado  
la fórmula de la subasta y no la figura equivalente al concurso.

En cuanto a la fundamentación jurídica de la nulidad que se solicita, se argumenta que el art. 62 LRJAP  
y PAC indica que “ serán nulas de pleno derecho tanto las disposiciones administrativas que vulneren la  
Constitución,  las  leyes  u  otras  disposiciones  administrativas  de  rango  superior,  así  como  los  que  
lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”. 

Y  por  otra  parte,  como  motivos  de  la  argumentación  de  nulidad,  se  concreta  en  que  “El  acto  
administrativo del cual se solicita su nulidad adolece de la falta de un requisito esencial para su validez  
y eficacia por cuanto desoye el contenido del art. 113 RGC, por el cual los Ayuntamientos garantizarán  
que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al  
mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán  
ser especificados por los Ayuntamientos en los correspondientes pliegos de condiciones, con respecto a  
los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva”.

Mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  Actal.  núm.  1104/05,  de  fecha  21  de  Abril  de  2015,  entre  otros  
extremos, se resuelve lo siguiente:

“PRIMERO.-  Aprobar,  en  los  términos  en  que  aparecen  redactados,  el  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares que han de regir la  
adjudicación, mediante procedimiento de pública concurrencia, de las autorizaciones demaniales para la  
explotación de instalaciones temporales en dominio público marítimo-terrestre en las Playas de Oliva,  
temporada 2015.

SEGUNDO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  
adjudicación de las autorizaciones que nos ocupan,………….” 

Según  se  establece  en  la  Cláusula  SEGUNDA  de  dicho  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  
Particulares, denominada “TRAMITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN”, “las autorizaciones de  
las instalaciones temporales en dominio público marítimo-terrestre, se efectuarán, por procedimiento de  
pública concurrencia y POR LOTES, valorándose la oferta más ventajosa en atención a un único criterio  
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de  adjudicación,  el  precio  (por  pujas  a  la  llana),  con  sujeción  al  presente  pliego  de  cláusulas  
administrativas y el de prescripciones técnicas, Autorización y Bases de la Demarcación de Costas de  
Valencia para la temporada 2015, y demás normativa citada en la anterior Cláusula.”

Por su parte, la Cláusula 1.4 del citado Pliego de Cláusulas Administrativas recoge diversa legislación  
en cuanto al régimen jurídico aplicable, entre la cual se encuentra el Real Decreto Legislativo 3/2011,  
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  
(TRLCSP), previéndose igualmente en la Cláusula Décimo Séptima del repetido Pliego, la formalización  
de las autorizaciones a través del correspondiente contrato en documento administrativo.

En tal sentido, y por lo que pudiera corresponder a las instalaciones señaladas con los números 7, 8 y 9  
en  la  Autorización  que  la  Demarcación  de  Costas  en  Valencia  ha  efectuado  en  favor  de  este  
Ayuntamiento, debe hacerse constar que dichas instalaciones conforman el Lote Núm. 4 de los licitados  
por esta entidad local, , habiéndose adjudicado el contrato administrativo para la explotación de las  
instalaciones  temporales  en  zona  de  dominio  público  marítimo-terrestre  de  las  Playas  de  Oliva,  
temporada 2015, mediante Resolución de la Alcaldía Actal “en funciones” núm.1988/15 de fecha 8 de  
junio de 2015, y formalizándose el oportuno contrato administrativo con fecha 10 de junio de 2015.  
Entre  las  instalaciones  que  comprende  este  Lote  Núm.  4,  se  comprende  la  Instalación  Núm.  7,  
identificada como CHIRINGUITO SIN AMBIENTACIÓN MUSICAL, con una superficie total de 20 m2.  
cubiertos más 50 m2. de terraza., 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), al hablar de los  
criterios  de  valoración  de  las  ofertas,  contempla  que para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  
determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente  
vinculados al objeto del contrato, pero señalando seguidamente que “Cuando sólo se utilice un criterio  
de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio……..”.

Este mismo artículo señalado, en su apartado 2, contempla que “los criterios que han de servir de base  
para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el  
anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo”.

Ambas previsiones pues, se cumplen con el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares aprobado  
al  efecto,  del  cual  se remitió  el  oportuno Anuncio de licitación al  Diario Oficial  de  la  Comunidad  
Valenciana  así  como  en  el  perfil  de  contratista  de  este  Ayuntamiento  (www.oliva.es)  para  general  
conocimiento.

Por otra parte, este funcionario entiende que, en este supuesto, la aplicación de un único criterio de  
adjudicación  (el  precio,  formulado  a  través  de  subasta  por  puja  a  la  llana),  para  nada vulnera  o  
contradice lo previsto en el artículo 113.6 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se  
aprueba el Reglamento General de Costas, puesto que el órgano de contratación estimó en su momento  
que sólo era necesario aplicar un único criterio en la adjudicación de las propuestas formuladas para  
atender  al  mayor  interés  de  aquéllas,  dada la  amplitud  y  concreción  del  Pliego  de  Prescripciones  
Técnicas de las instalaciones con ánimo de lucro, y por supuesto, siempre garantizándose los principios  
de  publicidad,  imparcialidad,  transparencia  y  concurrencia  competitiva,  que  en  todo  momento  han  
presidido el expediente administrativo que nos ocupa.

Para  el  órgano  de  contratación,  no  hay  mayor  garantía  en  el  cumplimiento  de  los  principios  de  
publicidad,  imparcialidad  y  transparencia  en  el  proceso  que  nos  ocupa,  que  haberse  valorado  las  
propuestas  presentadas  en  relación  con  el  precio  más  alto  o  precio  de  remate  efectuado  por  los  
licitadores concurrentes a la subasta pública , en acto público.

En los términos en que se pronuncia parte de la doctrina administrativa, García de Enterría y Tomás  
Ramón Fernández, entre otros, los actos y disposiciones administrativas viciados de nulidad suponen  

5

http://www.oliva.es/


AJUNTAMENT D’OLIVA

una grave infracción del ordenamiento jurídico, con trascendencia tal que se entiende que nunca han  
existido, sería el caso pues de los actos o negocios nulos, con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuya  
eficacia puede decirse que sería intrínseca y por ello carecerían ab initio de efectos jurídicos. 

Para García Trevijano Fos, un acto nulo de pleno derecho debe ser aberrante, absurdo y presupone la  
existencia de un vicio esencial. Por su parte, según Parada Vázquez, el acto nulo de pleno derecho es  
aquel que por estar afectado por un vicio especialmente grave no debe producir efecto alguno y si lo  
produce puede ser anulado en cualquier momento. 

Para el peticionario, Sr. Martí De Veses Estades, y cito textualmente “el acto administrativo del cual se  
solicita su nulidad adolece de la falta de un requisito esencial para su validez y eficacia por cuanto  
desoye  el  contenido  del  art.  113  del  RGC”,  pero  podemos  preguntarnos  si  acaso  el  órgano  de  
contratación no atendió, a su juicio, a valorar las propuestas según el mayor interés municipal de las  
propuestas, y si acaso el órgano de contratación vulneró alguno de los principios que deben presidir los  
pliegos de condiciones en los términos señalados en dicho art. 113 del RGC.

Entendemos que radicalmente no; no se han vulnerado ninguno de los principios que se contemplan en  
dicho art. 113 (publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva), por lo que no se  
entiende tampoco cómo el solicitante interpreta la inexistencia de un requisito esencial para la validez y  
eficacia del acto.

Por otra parte, el Sr. Martí de Veses Estades, en su escrito de 22 de junio de 2015 (R.E. de 30/06/2015),  
al intentar fundamentar jurídicamente su petición, confunde la consideración de acto administrativo y de  
disposición administrativa, entremezclando el fundamento jurídico de nulidad del acto administrativo  
según lo dispuesto en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actos que lesionen los  
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que si bien a título de mero ejemplo señala  
dos,  no motiva debidamente cuáles pueden ser esos derechos o libertades públicas que se presumen  
lesionados, ni tampoco se aduce ni el motivo ni la causa) , con el fundamento jurídico de nulidad de las  
disposiciones administrativas según lo dispuesto en el art. 62.2 de LRJAP y PAC (“también serán nulos  
de  pleno  derecho  las  disposiciones  administrativas  que  vulneren  la  Constitución,  las  leyes  y  otras  
disposiciones administrativas de rango superior…….”) 

Dentro del expediente que nos ocupa, RFª INSTAL.TEMP-SEC/01-2015, consistente en la licitación de  
las autorizaciones para la explotación de las instalaciones temporales en dominio público marítimo-
terrestre, de las Playas de Olivas, temporada 2015, no se observa ninguna disposición administrativa  
(  los  pliegos  de  condiciones,  las  adjudicaciones  y  los  contratos  administrativos  derivados  de  esas  
adjudicaciones, son actos administrativos, aprobados por Resolución de la Alcaldía o formalizados por  
la  Alcaldía,  y  no  son  normas  o  reglamentos  de  carácter  general,  por  lo  que  como  tales  actos  
administrativos  dictados  por  las  Administraciones  Públicas,  se  producen  por  el  órgano competente  
ajustándose al procedimiento establecido en los términos de lo señalado en el artículo 53 de la LRJAP y  
PAC. De igual forma, ya se ha hecho mención indirecta a que, en los términos de lo dispuesto en el  
apartado 2 de ese mismo artículo 53, el contenido de los actos administrativos dictados dentro de este  
expediente administrativo se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y  
adecuado  a  los  fines  de  aquéllos,  motivo  por  el  cual,  pues,  no  puede  aducirse  ni  pretenderse  la  
aplicación de lo dispuesto en el art. 62.2 de la LRJAP y PAC .

Es de directa aplicación al supuesto que nos ocupa, objeto del presente informe, lo previsto en el artículo  
102.3 de la  LRJAP y PAC, por lo que se propone al  órgano competente  para la  revisión de oficio  
( Ayuntamiento Pleno) la inadmisión a trámite de la solicitud presentada al efecto,  sin necesidad de  
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autonómica, cuando las  
causas de nulidad planteadas no se basan en algunas de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan  
manifiestamente de fundamento,  ello en la línea argumental  mantenida por el  Tribunal  Supremo en  
diversas Sentencias, de entre ellas la de fecha 18 de Octubre de 2012, y básicamente por tres motivos  
concretos:
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a) La  utilización  de  un  único  criterio  de  adjudicación  en  las  autorizaciones  de  las  
instalaciones temporales  en zona marítimo-terrestre,  para nada puede incardinarse con  
ninguna  de  las  acepciones  efectuadas  por  la  doctrina  administrativa  en  cuanto  a  
consideración de acto nulo de pleno derecho.

b) No es aducible infracción o vulneración de lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 39/1992, al  
no haberse dictado ninguna disposición administrativa en este procedimiento que vulnere la  
Constitución, las leyes y otras disposiciones administrativas de rango superior, y

c) Al  no  identificarse  claramente  los  motivos  de  las  lesiones  concretas  a  determinados  
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que hubiera podido provocar  
un acto administrativo, derivado de este expediente, bien a la persona o bien en los bienes  
del Sr. Pablo Martí De Veses Estades, tampoco es aducible infracción o vulneración alguna  
de lo dispuesto en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992.

CONCLUSIÓN
El  funcionario  que  suscribe,  entiende  pues  que,  durante  la  tramitación  del  expediente  RFª  
INSTAL.TEMP-SEC/O1-2015,  no  se  aprecia  en  modo  alguno  ninguna  de  las  causas  de  nulidad  
contemplados en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que procederá igualmente,  
elevar al Ayuntamiento Pleno, propuesta de INADMISIÓN A TRÁMITE de la solicitud formulada al  
efecto por el Sr. Pablo Martí De Veses Estades, por los motivos señalados con anterioridad en el cuerpo  
de este informe.

Oliva, a 13 de julio de 2015 ”

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i amb els vots ponderats favorables dels  
Srs. David Gonzàlez Martínez (5/21), José Salazar Cuadrado (1/21), Alejandro Salort Rubio 
(1/21) i Carlos Mengual Manzanares (4/21), i l’abstenció de la Sra. Alejandra Tomás Domenech 
(6/21), dictaminen favorablement la proposta i l’eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopte els  
acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- La inadmissió a tràmit de la petició de nul·litat efectuada pel Sr. Pablo Martí de Veses  
Estades.

Segon.- Donar trasllat a l’interessat de la resolució que recaiga.”

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

SISÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA SOBRE DESIGNACIÓ 
DE  REPRESENTANTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 20 de juliol de 2015, 
en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“5) Designació de representants de l’Ajuntament d’Oliva en la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor.
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Seguidament es dona compte de la proposta de l’Alcaldia per a la designació de representants de 
l’Ajuntament d’Oliva en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, com a conseqüència de la 
constitució de la nova Corporació Municipal el passat 13 de juny de 2015.

El contingut de la proposta es el que tot seguit es transcriu:

“PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 13 de juny de  
2015,  i  dintre  dels  aspectes  relacionats  a  l’organització  municipal,  cal  procedir  al  nomenament  de 
representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit supramunicipals.

D'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, i especialment allò disposat a l’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim 
Local de la Comunitat  Valenciana,  on es contempla respecte l’organització de la Mancomunitat  i  els 
Municipis,  que cada municipi  estarà representat  en el  Ple de la Mancomunitat  per  el  seus Alcalde o 
Alcaldessa, i un l’altra regidor/ra triat pel Ple corresponent per majoria absoluta, i és mantindrà fins que  
no siga revocat pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor.

Atès igualment de l’escrit tramés per part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, R.E. 6937, de 22  
de juny de 2015, així com el contingut dels Estatus d’aquesta Entitat Local.

Atès allò contemplat en l’article 47.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim  
Local i article 89.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat  
Valenciana.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que tot seguit 
s’indiquen:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la Safor els que 
tot seguit s’indiquen:

Membre nat de la Mancomunitat: Sr. David González Martínez, alcalde.
Membre designat pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva: Sr. Blai Peiró Sanchis, Primer tinent d’alcalde .

Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.

Oliva, 13 de juliol de 2015.”

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i amb els vots ponderats favorables dels  
Srs. David Gonzàlez Martínez (5/21), José Salazar Cuadrado (1/21) i Alejandro Salort Rubio 
(1/21), i l’abstenció dels Srs. Carlos Mengual Manzanares (4/21) i Alejandra Tomás Domenech 
(6/21), dictaminen favorablement la proposta i l’eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopte, 
per majoria absoluta, els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la  
Safor els que tot seguit s’indiquen:
Membre nat de la Mancomunitat: Sr. David Gonzàlez Martínez, alcalde.
Membre designat pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva: Sr. Blai Peiró Sanchis, Primer tinent 
d’alcalde.
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Segon.-Traslladar  aquest  acord  a  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor,  als  efectes 
oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista),  que constitueix la majoria  absoluta  segons la legislació vigent, 
ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

SETÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA SOBRE DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSORCI DE PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ  D’INCENDIS  I  DE  SALVAMENT  DE  LA  PROVÍNCIA  DE 
VALÈNCIA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 20 de juliol 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“6) Designació de representants municipals en el Consorci de Prevenció, extinció d’incendi 
i de salvament de la província de Valencia.

A continuació es dona compte de la proposta de l’Alcaldia per a la designació de representants  
municipals en el Consorci de Bombers de València, com a conseqüència de la constitució de la  
nova Corporació Municipal el passat 13 de juny de 2015.

El contingut de la proposta es el que tot seguit es transcriu:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
EL CONSORCI DE BOMBERS DE VALÈNCIA.

Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 13 de juny de  
2015,  i  dintre  dels  aspectes  relacionats  a  l’organització  municipal,  cal  procedir  al  nomenament  de 
representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit supramunicipal.

Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns amb vista a designar 
els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist  l’article  desè  del  Text  Refós  dels  Estatus  del  Consorci  per  el  Servei  de  Prevenció,  Extinció 
d’Incendis,  i  de  Salvament  de la  Província  de València,  on es  regula  la  composició de l’Assemblea 
General.

Considerant lo que disposen els articles 47.2 apartat g, i 87 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  
las Bases  de Règim Local,  article 110 del Real Decret  Legislatiu  781/1986, de 18 de abril,  pel  qual  
s’aprova el text refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local i els articles 88 i  
següents, i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Generalitat Valenciana.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que tot seguit 
s’indiquen:
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Primer.- Designar  representant  d'aquest  Ajuntament,  que  formarà  part  de  l'Assemblea  General  del 
Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València el Sr. 
Alcalde  David  González  Martínez,  com  a  titular,  i  el  regidor  Sr.  Vicent  Canet  Llidó  (quart  tinent 
d’alcalde), com a suplent.

Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers (Consorci Provincial de Prevenció,  
Extinció d’Incendis i de Salvament) de la Província de València, als efectes oportuns.

Oliva, 13 de juliol de 2015.”

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i amb els vots ponderats favorables dels  
Srs. David Gonzàlez Martínez (5/21), José Salazar Cuadrado (1/21) i Alejandro Salort Rubio 
(1/21), i l’abstenció dels Srs. Carlos Mengual Manzanares (4/21) i Alejandra Tomás Domenech 
(6/21), dictaminen favorablement la proposta i l’eleven al Ple de l’Ajuntament perquè adopte, 
per majoria absoluta, els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament, que formarà part de l’Assemblea General 
del Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incencis i de Salvament de la província de  
València el Sr. Alcalde David Gonzàlez Martínez, com a titular, i el regidor Sr. Vicent Canet  
Llidó (quart tinent d’alcalde), com a suplent. 

Segon.-Traslladar  aquest  acord  al  Consorci  Provincial  de  Bombers  (Consorci  Provincial  de 
Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  de  Salvament)  de  la  Província  de  València,  als  efectes 
oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista),  que constitueix la majoria  absoluta  segons la legislació vigent, 
ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

VUITÉ.  DICTAMEN  CI  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS.  PROPOSTA 
SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
GENERAL D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

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

“ELIMINACIÓ  DISPOSICIÓ  TRANSITÒRIA  ÚS  RESTRINGIT  CENTRE 
MUNICIPAL POLIVALENT

VISTA  la  proposta  de  la  Sra.  Yolanda  Pastor  Bolo,  Regidora  Delegada  de  Participació 
Ciutadana i Presidenta de la Comissió, sobre eliminació de la disposició transitòria sobre l'ús  
restringit del Centre Municipal Polivalent, la qual és del tenor següent:
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"YOLANDA PASTOR BOLO, Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Presidenta de la Comissió 
Municipal de Serveis Socioculturals, a l’empara del que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  
Entitats Locals, presenta a la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, per a la seua aprovació, si  
s’escau, la següent PROPOSTA D’ACORD

ATÉS que el plenari de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió del 27 de desembre del 2012, va aprovar per 
unanimitat  una  esmena  del  Partit  Popular,  presentada  per  la  senyora  regidora  Mª  Consuelo  Escrivá 
Herráiz,  que  introduïa  una  disposició  transitòria  fins  que  es  tramitara  l’expedient  d’estudi  sobre  el  
funcionament, ús o destinació del Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals, el text de la qual era el  
següent: “Mentre  es  tramita  l’expedient  d’estudi  sobre  el  funcionament,  ús  o  destinació  del  Centre 
Polivalent d’Activitats Socioculturals, i fins la seua finalització, els usos d’aquest edifici es restringiran a 
les activitats promogudes directament per l’Ajuntament d’Oliva”.

ATÉS que el  Centre Polivalent  d’Activitats  Socioculturals  ha estat  objecte de nombroses  sol·licituds  
d’utilització,  i  que restringir  el  seu ús a activitats promogudes  directament  per  l’Ajuntament  d’Oliva 
suposa impedir la realització d’activitats socials i culturals de tota classe i limitar-ne l’accés ciutadà.

ATÉS que l’eliminació de la disposició transitòria aprovada en l’esmentada sessió plenària  de 27 de 
desembre del 2012 suposaria l’eliminació dels entrebancs a l’accés de les ciutadanes i dels ciutadans 
d’Oliva a un espai que es pretén que siga punt de trobada de la vida social i cultural de la ciutat.

Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals, que dictamine favorablement i 
eleve al Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:

PRIMER.- Que s'aprove inicialment la modificació del Reglament General d'Utilització dels Equipaments 
Municipals,  aprovat inicialment en sessió plenària  que va tindre lloc el  dia 27 de setembre de 2012, 
consistent  en  l'eliminació  de  la  Disposició  Transitòria  que  limitiva  els  usos  del  Centre  Polivalent 
d'Activitats Socioculturals a les activitats promogudes directament per l'Ajuntament d'Oliva.

SEGON.- Que es sotmeta aquesta aprovació inicial a informació pública, mitjançant anunci a insertar en 
el Butlletí Oficial de la Província de València, per termini de trenta dies hàbils, a l'efecte que es puguen  
formular o presentar reclamacions o suggerències al respecte.

TERCER.- En el supòsit que es produixquen reclamacions o suggerències, hauran de ser resoltes amb 
caràcter previ a l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament per part del Ple de l'Ajuntament, i 
si no se'n produeixen s'entendrà definitivament aprovada aquesta modificació,  sense necessitat  de cap 
acord  plenari.  En  ambdós  casos,  s'haurà  de  publicar  en  el  BOPV  el  text  íntegre  de  l'esmentada 
modificació  reglamentària,  o  en  el  seu  cas,  del  text  refòs  del  Reglament  General  d'Utilització  dels 
Equipaments Municipals.

Oliva, 15 de juliol de 2015. La Regidora Delegada de Participació Ciutadana. Yolanda Pastor Bolo"

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

PRIMER.- Que s'aprove inicialment la modificació del Reglament General d'Utilització dels 
Equipaments Municipals, aprovat inicialment en sessió plenària que va tindre lloc el dia 27 de 
setembre de 2012, consistent en l'eliminació de la Disposició Transitòria que limitava els usos 
del Centre Polivalent  d'Activitats Socioculturals a les activitats promogudes directament per  
l'Ajuntament d'Oliva.
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SEGON.- Que es sotmeta aquesta aprovació inicial a informació pública, mitjançant anunci a 
insertar en el Butlletí Oficial de la Província de València, per termini de trenta dies hàbils, a  
l'efecte que es puguen formular o presentar reclamacions o suggerències al respecte.

TERCER.- En  el  supòsit  que  es  produixquen  reclamacions  o  suggerències,  hauran  de  ser  
resoltes amb caràcter previ a l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament per part de 
Ple  de  l'Ajuntament,  i  si  no  se'n  produeixen  s'entendrà  definitivament  aprovada  aquesta 
modificació, sense necessitat de cap acord plenari. En ambdós casos, s'haurà de publicar en el  
BOPV el text íntegre de l'esmentada modificació reglamentària, o en el seu cas, del text refòs  
del Reglament General d'Utilització dels Equipaments Municipals.”

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

 Sr. Peiró Sanchis: “El dictamen ja ho especifica; el que volem és donar-li u poc 
de sentit i que siga real el que ocorre al Polivalent. Existeix un reglament d’usos 
d’edificis municipals, però en el cas del Polivalent únicament es podia utilitzar si 
estava organitzat  directament  per  l’ajuntament.  Tots  sabem que la  realitat  no ha 
sigut aqueixa i que la realitat ens demana que les associacions facen ús d’aqueixes 
instal·lacions.  Per  tant  aquesta  modificació  únicament  dóna  legalitat  o  regular 
aqueixa situació que es produeix habitual, i que considerem que és la indicada, per 
tal  que  el  Polivalent  l’utilitzen  les  associacions  i  puguen  gaudir  d’aqueixes 
instal·lacions. En el futur sí que és veritat que la delegació de Participació Ciutadana 
està treballant en un esborrany del Centre Polivalent per tal d’establir un ús específic 
d’aqueixes instal·lacions, i per tant en el seu moment es portarà a aquest plenari.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment és un tema que crec que era necessari i en 
la mateixa comissió que va passar aquesta proposta van votar a favor; fins ara estava 
molt limitat l’ús del Polivalent a conseqüència de l’esmena que va presentar en el 
seu dia el Partit Popular. I evidentment crec que era necessari fer un pas més enllà, 
fins que es redacte el nou reglament d’usos dels edificis municipals; però no podíem 
estar amb els braços creuats esperant que arribara aqueix document. Per tant pensem 
que fins ara ha estat  totalment  infrautilitzat;  només es podien portar a cap actes 
d’organització municipal, l’ajuntament en aquest cas, i per tant calia fer eixa passa, 
fins que tinguem el nou reglament ordenat. Per tant pensem que és una proposta 
ordenada,  necessària,  i  en  aqueix  sentit  ja  ho  vam  manifestar  en  la  comissió 
pertinent votant a favor, i en aquest plenari ratificarem el vot a favor.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Nosaltres  votarem  a  favor  de  la  proposta  que 
presenta en aquest cas Projecte Oliva, la regidora corresponent. No és veritat que no 
s’ha fet ús del Centre Polivalent per part de les associacions; és veritat  que s’ha 
utilitzat, encara que no fóra organitzat per l’ajuntament, de forma anòmala, segons 
la moció que havia presentat anteriorment el Partit Popular. També des del Grup 
Socialista, el que demanaríem, en aquest cas també al regidor de Cultura, que és qui 
té els edificis públics que poden utilitzar les distintes associacions,  que facen un 
reglament d’ús, no només del Centre Polivalent, sinó de qualsevol edifici públic que 
puguen utilitzar les associacions.”
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 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres també votarem favorablement. Entenem que sense 
perdre  de  vista  l’horitzó,  que  ha  de  ser  regularitzar  d’alguna forma,  amb major 
ambició, l’ús del Centre Polivalent, considerem que la disposició transitòria el que 
feia era limitar un ús; i ens hem vist al llarg d’aquest temps, des que està en vigor  
aqueixa  disposició  transitòria  del  reglament,  que  en  moltes  ocasions  ha  hagut 
dificultats i problemàtiques per poder fer ús del Centre Polivalent; que efectivament 
s’ha utilitzat en moltes ocasions. Per tant entenem que és una mesura raonable, que 
sense  perdre  de  vista,  torne  a  dir,  l’horitzó  de  futur  per  al  centre,  ajudarà  a 
regularitzar la seua pràctica i el seu ús habitual, per part de les associacions i per 
part de l’ajuntament.”

 Sr.  Parra  Salort: “Esta  clar  que  tindre  un  bé  de  la  importància  que  té  el 
Polivalent, és una bogeria tindre’l infrautilitzat.  Està clar també que la disposició 
transitòria tenia un objectiu, com bé diu el document que s’aporta al Ple; per tant, si 
s’ha aconseguit tindre el document o està en vies d’aconseguir-se, per part nostra no 
hi ha cap inconvenient que el centre es dedique a l’ús de totes les associacions que 
ho necessiren o que el puguen demanar. L’única cosa, també, que l’esborrany que 
s’està preparant siga un esborrany que puga ser útil per a totes les associacions que 
puguen utilitzar-lo.”

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

Primer.- Que s'aprove inicialment la modificació del Reglament General d'Utilització 
dels Equipaments Municipals, aprovat inicialment en sessió plenària que va tindre lloc 
el dia 27 de setembre de 2012, consistent en l'eliminació de la Disposició Transitòria 
que limitava els usos del Centre Polivalent d'Activitats Socioculturals a les activitats 
promogudes directament per l'Ajuntament d'Oliva.

Segon.- Que  es  sotmeta  aquesta  aprovació  inicial  a  informació  pública,  mitjançant 
anunci a insertar en el Butlletí Oficial de la Província de València, per termini de trenta 
dies hàbils, a l'efecte que es puguen formular o presentar reclamacions o suggerències al 
respecte.

Tercer.- En el supòsit que es produixquen reclamacions o suggerències, hauran de ser 
resoltes amb caràcter previ a l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament per 
part de Ple de l'Ajuntament, i si no se'n produeixen s'entendrà definitivament aprovada 
aquesta modificació, sense necessitat de cap acord plenari. En ambdós casos, s'haurà de 
publicar en el BOPV el text íntegre de l'esmentada modificació reglamentària, o en el 
seu  cas,  del  text  refòs  del  Reglament  General  d'Utilització  dels  Equipaments 
Municipals.
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NOVÉ.  DICTAMEN  CI  DE  SERVEIS  SOCIOCULTURALS.  PROPOSTA 
SOBRE  LA  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  EL 
CONSORCI TURÍSTICO-CULTURAL DE LA SAFOR.

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

“NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  AL  CONSORCI  TURÍSTICO-
CULTURAL DE LA SAFOR

VISTA  la  proposta  de  l'alcaldia  sobre  el  nomenament  dels  regidors  i/o  regidores  de 
l'Ajuntament d'Oliva com a membres del Consorci Turístico-Cultural de la Safor, la qual és del 
tenor següent:

"Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  el  Ple de  l’Ajuntament  ha  d’adoptar  els  acords  oportuns amb vista  a 
designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist que, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió ordinària de 24 de setembre de 2009, va aprovar els  
Estatuts del Consorci Turístic-Cultural de la Safor.

Vist que, en l’article 1 dels esmentats estatuts es determina que “La Mancomunitat de Municipis de la 
Safor,  l’Ajuntament de Gandia,  l’Ajuntament d’Oliva,  l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i la 
Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) es constitueixen en consorci, a l’empara de 
tot allò que es disposa en l’article 87 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei  
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Vist que, en l’article 4, es determina que “Constitueix el fi essencial del Consorci Turístic-Cultural de la  
Safor la promoció i el foment del turisme en el territori delimitat pels termes territorials dels municipis 
d’Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la 
Valldigna,  Beniflà,  Benirredrà,  Castellonet  de  la  Conquesta,  Daimús,  la  Font  d’en  Carròs,  Gandia,  
Guardamar  de  la  Safor,  Llocnou  de  Sant  Jeroni,  Miramar,  Oliva,  Palma de  Gandia,  Palmera,  Piles, 
Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i  
Xeresa”, així com la composició de l’Assemblea General contemplada a l’article vuitè d’aquests Estatus,  
que asigna dos vocals a l’Ajuntament d’Oliva.

Atès allò contemplat en l’article 47.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim  
Local i article 89.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat  
Valenciana.

És per això que proposa al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que tot seguit 
s’indiquen:

Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament d’Oliva en el Consorci Turístic-Cultural de la 
Safor, el Sr. regidor delegat de Cultura, Sr. Enric Escrivà Cots, i la Sra. regidora delegada de Turisme, 
Sra. Mireia Francesca Morera Alemany (setena tinent d’alcalde), i tenint en compte que aquestos vocals 
cessaran en cas de perdre la seua condició representativa.

Segon.- Trametre certificat de l’acord, amb la documentació pertinent, a la Mancomunitat de Municipis  
de la Safor, als efectes oportuns.

Oliva, 13 de juliol de 2015. L’alcalde. David González Martínez."
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Es sotmet a votació la proposta. Voten a favor els representants del Grup Municipal Compromís  
per Oliva, del Grup Projecte Ciutadans d'Oliva, del Grup Esquerra Unida del País Valencià i del 
Grup Gent d'Oliva. S'abstenen els representants del Grup Partit Popular i del Grup Socialista.

Segons el sistema vigent de vot ponderat, la Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, 
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA 
d'ACORD

PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament d’Oliva en el Consorci Turístico-
Cultural de la Safor el regidor delegat de Cultura, Sr. Enric Escrivà Cots, i la regidora delegada 
de Turisme, Sra. Mireia Francesca Morera Alemany (setena tinent d’alcalde), els quals cessaran 
com a tals en cas de perdre la seua condició representativa.

SEGON.- Trametre certificat del present acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor,  
amb la documentació pertinent, als efectes oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista),  que constitueix la majoria  absoluta  segons la legislació vigent, 
ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 

DESÉ. DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS. PROPOSTA SOBRE 
LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA “RUTA DELS 
PORRATS” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

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

NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  LA  "RUTA  DELS 
PORRATS" DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR

VISTA  la  proposta  de  l'alcaldia  sobre  el  nomenament  dels  regidors  i/o  regidores  de 
l'Ajuntament  d'Oliva com a representants  en la  "Ruta  dels  Porrats"  de la  Mancomunitat  de 
Municipis de la Safor, la qual és del tenor següent:

"Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns amb vista a designar 
els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist l’escrit tramés per part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, R.E. núm. 7085, de 24 de juny  
de 1015, comunicant la necessitat de procedir a la renovació dels representants en la Comissió Especial de 
la Ruta dels Porrats.

Vist  el  contingut  del  punt  setè  de  la  clàusula  segona  del  Reglament  de  Funcionament  de  la  Unitat 
d’Actuació de la Ruta dels Porrats.
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Atès allò contemplat en l’article 47.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim  
Local i article 89.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat  
Valenciana.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que tot seguit 
s’indiquen:

Primer.- Designar  representant  d'aquest  Ajuntament  en  la  Ruta  dels  Porrats  de la  Mancomunitat  de 
Municipis  de  la  Safor  el/la  regidor/  d’aquest  ajuntament  Sr.  José  Salazar  Cuadrado,  (tercer  tinent 
d’alcalde), com a titular, i el Sr. Enric Escrivá Cots, com a suplent .

Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.

Oliva, 13 de juliol de 2015. L’Alcalde. David González Martínez"

Es sotmet a votació la proposta. Voten a favor els representants del Grup Municipal Compromís  
per Oliva, del Grup Projecte Ciutadans d'Oliva, del Grup Esquerra Unida del País Valencià i del 
Grup Gent d'Oliva. S'abstenen els representants del Grup Partit Popular i del Grup Socialista.

Segons el sistema vigent de vot ponderat, la Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, 
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA 
d'ACORD

PRIMER.- Designar  representant  titular  d'aquest  Ajuntament  en  la  Ruta  dels  Porrats  de la 
Mancomunitat  de Municipis  de la  Safor el  regidor Sr.  José Salazar  Cuadrado (tercer  tinent 
d’alcalde), i representant suplent el regidor Sr. Enric Escrivà Cots.

SEGON.- Trametre certificat del present acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als 
efectes oportuns.

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista), que constitueix la majoria absoluta segons la legislación vigent, 
ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 

ONZÉ.  DICTAMEN  CI  DE  BENESTAR  SOCIAL.  PROPOSTA  SOBRE  LA 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL 
COMITÈ LOCAL DE CREU ROJA D’OLIVA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social: de data  22 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“PRIMER.-  DICTAMEN,  SI  S’ESCAU  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANT  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL COMITÉ LOCAL DE CREU ROJA D’OLIVA.

Per  part  del  President  de la  Comissió,  Alejandro  Salort  es  dóna compte  de  la  proposta  de 
l’Alcaldia de designació de representant de l’Ajuntament d’Oliva en el Comité Local de la Creu 
Roja d’Oliva, perquè es dictamine favorablement.

Es procedeix a l’estudi de la proposta que textualment diu així:

“Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns amb vista a designar 
els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Atès l’escrit presentat per l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola d’Oliva, R.E. 6407, de 9 de juny 
de 2015, en el qual es comunica la renovació del Comitè Local de Creu Roja d’Oliva.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part del Comitè Local de Creu Roja, el  
regidor Sr. Alejandro Salort Rubio (segon tinent d’alcalde).

Segon.- Traslladar aquest acord al Comitè Local de Creu Roja.”

Seguidament es sotmet a votació aquesta proposta, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, 
la Regidora Sra. Rosa Ana Miñana Morell (vots ponderats: 5), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (vots 
ponderats: 4), i el Sr. José Salazar Cuadrado, resultant un total de 11 vots ponderats a favor.

S’abstenen els Regidors Sr. Salvador Llopis Ibiza (vots ponderats: 6) i la Sra. Rosa María Soria  
Escrivá (vots ponderats: 4), resultant 10 vots ponderats.

Conseqüentment  amb  el  resultat  d’aquesta  votació,  i  per  majoria,  la  Comissió  Municipal 
Informativa de Benestar Social, dictamina favorablement i de conformitat la proposta elevant-la 
al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal 
Compromís  per Oliva;  4 del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1 del  Grup Esquerra 
Unida del País Valencià;  i  1 del  Grup Gent  d’Oliva);  i  10 abstencions  (6 del Grup 
Partido  Popular;  i  4  del  Grup  Socialista),  ACORDA:  aprovar  el  dictamen  i  en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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DOTZÉ.  DICTAMEN CI  DE BENESTAR SOCIAL.  PROPOSTA  SOBRE LA 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL 
CALAIX JOVE DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social: de data 22 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“SEGON.- DICTAMEN, SI S’ESCAU DESIGNACIÓ DE TÈCNIC I REPRESENTANT 
MUNICIPAL EN EL CALAIX JOVE DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
LA SAFOR. 

Per  part  del  President  de la  Comissió,  Alejandro  Salort  es  dóna compte  de  la  proposta  de 
l’Alcaldia  de  designació  de  un  tècnic  i  representant  municipal  en  el  Calaix  Jove  de  la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor, perquè es dictamine favorablement.

Es procedeix a l’estudi de la proposta que textualment diu així:

“Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns amb vista a designar 
els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist l’escrit tramés per part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, R.E. núm. 7084, de 24 de juny  
de 1015, comunicant la necessitat de procedir a la renovació dels representants en la Comissió Especial 
del Calaix Jove.

Vist  el  contingut  del  punt  setè  de  la  clàusula  segona  del  Reglament  de  Funcionament  de  la  Unitat 
d’Actuació del Calaix Jove de la Safor.

Atès allò contemplat en l’article 47.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim  
Local i article 89.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat  
Valenciana.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que tot seguit 
s’indiquen:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en el Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis  
de la Safor el regidor d’aquest ajuntament Sr. Alejandro Salort Rubio (Segon tinent d’Alcalde), com a 
titular, i el regidor Sr. Enric Escrivá Cots, com a suplent.

Segon.- Designar al tècnic Sr. Ramón Llopis Martínez com responsable del projecte en aquest municipi, 
per tal que el represente en la comissió de tècnics que organitza i coordina totes les activitats que es 
porten a cap durant l’any.

Tercer.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.”

Seguidament es sotmet a votació aquesta proposta, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, 
la Regidora Sra. Rosa Ana Miñana Morell (vots ponderats: 5), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (vots 
ponderats: 4), i el Sr. José Salazar Cuadrado, resultant un total de 11 vots ponderats a favor.

S’abstenen els Regidors Sr. Salvador Llopis Ibiza (vots ponderats: 6) i la Sra. Rosa María Soria  
Escrivá (vots ponderats: 4), resultant 10 vots ponderats.
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Conseqüentment  amb  el  resultat  d’aquesta  votació,  i  per  majoria  absoluta,  la  Comissió 
Municipal Informativa de Benestar Social, dictamina favorablement i de conformitat la proposta 
elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista), que constitueix la majoria absoluta segons la legislación vigent, 
ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 

TRETZÉ.  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI.  PROPOSTA 
SOBRE  LA  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANT  DE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA  EN  LA  XÀRCIA  DE  MUNICIPIS  VALENCIANS  CAP  A  LA 
SOSTENIBILITAT.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 13 de juliol de 2015, que es del següent tenor 
literal:

“PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XÀRCIA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A 
LA SOSTENIBILITAT.

Vist que, d’acord allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist  el  contingut  del  punt  primer  de  l’article  13  dels  Estatuts  de  la  Xàrcia  de  municipis 
valencians cap a la sostenibilitat, de la Diputació de Valencia.

Atès allò contemplat en l’article 47.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i article 89.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de 
la Comunitat Valenciana.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que 
tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar  representant  d’aquest  Ajuntament,  que  formarà  part  de  la  Xàrcia  de 
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat la regidora Sra.Imma Ibiza Cots, com a titular, i el  
regidor Sr.Gabiel Oltra Mestre, com a suplent.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la sostenibilitat, de 
la Diputació de Valencia.”

Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori: de data 22 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“3.-  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L'AJUNTAMENT D'OLIVA EN LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A 
LA SOSTENIBILITAT.

Per l'Alcaldia es dóna lectura a la seua Proposta de data 13 de juliol del 2015 per la qual, basant-
se en el que disposa l'article 38 del RD 2568/86 de 28 de novembre i complint el que disposa 
l'article 13 dels Estatuts de l'Associació juridicoprivada de la Xarxa de Municipis Valencians  
cap a la Sostenibilitat, per a la designació dels representants de l'Ajuntament en esta Associació 
de  Municipis,  proposant  que  recaiga  la  designació  en  la  persona  de  la  Regidora  SRA. 
Immaculada Ibiza Cots, com a titular i Sr. Gabriel Oltra Mestre, com a suplent.

Sotmesa a votació esta proposta, voten a favor de la mateixa els Srs. Pastor Bolo, Salort Rubio, 
Salazar Cuadrado i el Sr. Alcalde. S'abstenen els srs. Parra Salort i Mengual Manzanares. La  
proposta  de  l'Alcaldia  és,  en  conseqüència,  dictaminada  favorablement  per  la  majoria  de 
membres  de  la  Comissió,  elevant  al  Ple  de  l'Ajuntament,  com a  òrgan competent,  la  seua 
proposta d'acord en este sentit.-------------------------------------------.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista), que constitueix la majoria absoluta segons la legislació vigente, 
ACORDA:

Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament, que formarà part de la Xàrcia de 
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat la regidora Sra. Imma Ibiza Cots, com a 
titular, i el regidor Sr. Gabiel Oltra Mestre, com a suplent.

Segon.- Traslladar  aquest  acord  a  la  Xàrcia  de  Municipis  Valencians  Cap  a  la 
sostenibilitat, de la Diputació de Valencia.

CATORZÉ.  DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI.  PROPOSTA 
SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL 
CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE 
LES ZONES X, XI I XII.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 13 de juliol de 2015, que es del següent tenor 
literal:

“PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII.
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Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 13 de  
juny de  2015,  i  dintre  dels  aspectes  relacionats  a  l’organització  municipal,  cal  procedir  al 
nomenament  de  representants  de  la  Corporació  en  diferents  òrgans  col·legiats  d’àmbit 
supramunicipal.

Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acord oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist l’article 7é i 8é dels Estatus del Consorci de l’Àrea de Gestió 2 per a les Previsions del Pla  
Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII, i atés l’escrit tramés per aquest Consorci segons  
escrit R.E. núm. 7621 de data 9 de juliol de 2015.

Considerant allò que disposen els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, article 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refòs de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i els  
articles 88 i  següents, i  108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,  de Règim Local de la 
Generalitat Valenciana. 

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte, per majoria absoluta, els acords que 
tot seguit s’indiquen:

Primer.- Nomenar, com a representant de l’Ajuntament d’Oliva en l’Assemblea General del  
CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIO 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE 
RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al membre d’esta Corporació el regidor Sr. Gabriel  
Oltra Mestre, com a titular, i el regidor Sr. Vicent Canet Llidó (quart tinent d’Alcalde), com a  
suplent.

Segon.- Notificar degudament el  present acord a la Presidència del Consorci  als  procedents 
efectes estatutaris.”

Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori: de data 22 de 
juliol de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“3.-  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L'AJUNTAMENT D'OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X; XI I XII

Per l'Alcaldia es dóna lectura a la seua Proposta de data 13 de juliol del 2015 per la qual, basant-
se en el que disposa l'article 38 del RD 2568/86 de 28 de novembre i complint el que disposen 
els articles 7 i 8 de l’Estatut del Consorci de l’Àrea de Gestió 2 del Pla Zonal de Residus de les 
Zones  X;XI  i  XII,  es  proposa  la  designació  dels  representants  de  l'Ajuntament  en  aquest  
conserci, proposant que recaiga la designació en la persona del regidor Sr. Gabriel Oltra Mestre, 
com a titular i, Sr. Vicent Canet Llidó com a suplent.

Sotmesa a votació esta proposta, voten a favor de la mateixa els Srs. Pastor Bolo, Salort Rubio, 
Salazar Cuadrado i el Sr. Alcalde. S'abstenen els srs. Parra Salort i Mengual Manzanares. La  
proposta  de  l'Alcaldia  és,  en  conseqüència,  dictaminada  favorablement  per  la  majoria  de 
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membres  de  la  Comissió,  elevant  al  Ple  de  l'Ajuntament,  com a  òrgan competent,  la  seua 
proposta d'acord en este sentit.-------------------------------------------.”

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

 Sr. Parra Salort: “El que volem dir sobre aquest punt, que ja que tindrem dos 
membres nomenats i que formaran part de la direcció del consorci, els demanem, 
perquè  tots  els  veïns  puguen  conéixer,  quines  són  les  raons  que  les  quotes 
d’escombraries són tan elevades, i que ho exposen en les comissions corresponents 
o en el Ple a la major brevetat possible.”

 Sr.  alcalde: “Em  consta  que  en  totes  les  comissions  informatives  els 
representants, els diferents representants que han representat Oliva en el consorci 
han donat la informació, fins i tot en algun plenari que ha hagut necessitat. De totes 
formes, recollim aqueixa petició, i no tinga cap dubte que s’informarà sempre que hi 
haja alguna novetat, i en la primera Comissió d’Ordenació del Territori s’informarà 
del que ha hagut fins ara.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal Compromís per 
Oliva;  4  del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1  del  Grup Esquerra Unida del  País 
Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 delGrup Prtido Popular; i 4 
delGrup Socialista), que constitueix la majoria absoluta segons la legislación vigente, 
ACORDA:

Primer.- Nomenar,  com  a  representant  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  l’Assemblea 
General del CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL 
PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al membre d’esta Corporació 
el regidor Sr. Gabriel Oltra Mestre, com a titular, i el regidor Sr. Vicent Canet Llidó 
(quart tinent d’Alcalde), com a suplent.

Segon.- Notificar  degudament  el  present  acord  a  la  Presidència  del  Consorci  als 
procedents efectes estatutaris.”

QUINZÉ.  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI.  MOCIÓ 
CONJUNTA  DELS  GRUPS  POLÍTICS  MUNICIPALS  EN  RELACIÓ  A  LA 
FINALITZACIÓ  DE  LES  OBRES  DE  DRENATGE  I  LAMINACIÓ  DE  LA 
RAMBLA GALLINERA.

Vista la moció conjunta que presenten els grups municipals en relació a la finalització 
de  les  obres  de drenatge  i  laminació  de  la  rambla  de  la  Gallinera,  sobre  la  qual  la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori ha emés dictamen favorable en reunió 
de 22 de juliol de 2015. La moció és del següent tenor literal:
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“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE 
LES  OBRES  DE  LAMINACIÓ  I  MILLORA  DEL  DRENATGE  DE  LA  CONCA 
RAMBLA DE LA GALLINERA

Vist Que, amb data 22 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va adoptar acord, en base a 
l’informe  tècnic  de  data  17  de  desembre  de  2014,  demanant  al  Ministeri  d’Agricultura, 
Alimentació  i  Medi  Ambient,  i  per  delegació  als  responsables  de  l’empresa  AcuaMed,  la 
completa  finalització  de  les  obres  del  Projecte  de  Laminació  i  Millora  del  Drenatge  de  la 
Rambla de la Gallinera.

Vist que l’empresa AcuaMed, mitjançant escrit que va tindre entrada en l’Ajuntament d’Oliva el  
dia 27 de març de 2015, informa a l’ajuntament que s’ha executat la part d’obra que impedeix 
els efectes negatius sobre el nucli urbà, en línia a les exigències normatives, per la qual cosa la 
seguretat  es  troba  garantida;  correspon  a  l’administració  local,  d’acord  amb  la  legislació 
aplicable, la realització de les tasques de protecció civil i planejament urbanístic en condicions 
de seguretat en funció dels mapes de perillositat i de riscos d’inundació, i els plans de gestió de  
l’esmentat risc d’inundació (segons disposa el RD 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió 
del risc d’inundació), per tal com l’actuació estava encaminada a assegurar les zones habitades 
respecte al centre del municipi, però no les referides als nous planejaments urbanístics.

Vist que els Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme han emés informe sobre l’actual  
estat d’execució de les obres, elements essencials no construïts i els efectes negatius que la no 
conclusió de les obres poden comportar per la municipi. En concret, la presa de laminació no 
s’ha realitzat, el llit per al transvasament del cabdal del barranc de l’Alfadalí a la Rambla de la  
Gallinera es troba tancat per disposició de comportes al seu començament, no contemplades en 
el Projecte, i el nou llit de la Gallinera es troba, només, parcialment obert en la zona de l’antiga 
mota amb mur situada aigües amunt de la CN-332.

Atés  que  en  l’informe  tècnic  referit,  de  27  de  maig  de  2015,  s’explica,  amb  claredat,  les 
conseqüències negatives i perjudicis que l’actual estat de les obres, i la seua falta de conclusió,  
poden causar al nostre municipi.

Per  tot  això  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’aprovació  de  les  següents  PROPOSTES 
D’ACORD

PRIMER.- Instar  novament  al  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  i  a 
l’empresa AcuaMed, a finalitzar de forma immediata, ,pel  risc evident  que això suposa, les  
obres de la presa de laminació que completen el conjunt de les obres que realment asseguren a  
la població i els seus béns, i per a la qual van ser assignats fons europeus, fent-los responsables 
solidàriament i  personalment  de qualsevol dany sobre els béns i  les persones dels ciutadans 
d’Oliva que poguera derivar-se de la seua passivitat davant la terminació de les referides obres. 
També que s’esclaresca el règim de gestió i funcionament de les comportes que comuniquen els 
llits del riu da l’Alfadalí  i la rambla de la Gallinera; i  també aclariment sobre si  la solució  
adoptada en l’obertura del mur mota és definitiva.

SEGON.- Traslladar  del  present  Acord,  junt  amb  l’informe  que  el  fonamenta  al  Ministeri  
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,  així com a la Sociedad Estatal de Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED)”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Canet Llidó: “Des de fa temps, la corporació, i la ciutat en general, estem 
preocupats  per  la  paralització  de  les  obres  de  la  rambla  de  la  Gallinera,  una 
infraestructura que com sabem és una inversió que suposa molts diners per part de 
l’estat  a  través  de l’empresa  pública  Acuamed  a la  nostra  localitat;  és  una obra 
declarada  d’interés  general  que  afecta  principalment  al  nostre  terme  municipal, 
principalment  al  nostre  litoral.  Després  d’haver  realitzat  diverses  obres  de 
canalització  falta  l’execució  de  la  presa,  que  és  una peça  fonamental  de  tota  la 
infraestructura, valorada en setze milions d’euros, que va estar un temps paralitzada 
cap a la meitat de l’any 2011, es van reprendre finalment les obres de construcció de 
la presa, i a causa d’uns problemes dels estudis de resultats, dels estudis geotècnics, 
es va parar, es va tornar a començar; finalment porta un temps paralitzada, encara 
que no se’ns haja comunicat oficialment així a l’Ajuntament d’Oliva. La corporació, 
el  22  de  desembre  de  2014  va  elevar  una  moció  per  demanar  al  Ministeri 
d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  i  als  responsables  de  l’empresa 
Acuamed, la completa finalització de les obres; és a dir, contemplar també la presa 
de la rambla; temps després va arribar a l’Ajuntament d’Oliva, concretament amb 
data 27 de març de 2015, una contestació en la qual s’informava a l’ajuntament que 
s’havia executat  la part de l’obra que impedia els efectes negatius sobre el nucli 
urbà, en línia a les exigències normatives, per la qual cosa la seguretat es trobava 
garantida a criteri de l’empresa Acuamed, que era qui remetia aquesta notificació, i 
que  correspon  a  l’administració  local,  d’acord  amb  la  legislació  aplicable,  la 
realització de les tasques de protecció civil i planejament urbanístic en condicions de 
seguretat, en funció dels mapes de perillositat i de riscos d’inundació, i els plans de 
gestió de l’esmentat risc d’inundació. Davant la contestació que vam rebre, es va 
emetre un informe per part dels Serveis Tècnics Municipals, en concret l’arquitecte 
tècnic Juan Ramon Porta, amb data 27 de maig de 2015, en el qual es feia constar 
que evidentment les obres, en no estar culminades, la ciutat, especialment el litoral 
de la nostra ciutat, no estava protegit plenament contra el risc d’inundacions, per al 
període de retorn majors de 25 anys; i que això, fins i tot podria, l’existència de la 
infraestructura,  augmentar  el  perill  en  la  zona  litoral,  pel  fet  que  l’aigua  estava 
canalitzada cap al mar, cap al litoral, i no trobava els obstacles de laminació que fins 
a  aqueix  moment  havien  existit.  Per  aqueix  motiu  l’informe  recomanava  que 
l’ajuntament  continuara  demanat  al  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi 
Ambient, la finalització total de la infraestructura, amb la construcció de la presa, 
que  és  la  recomanació  que  s’ha  transformat  en  una  moció,  primer  d’Alcaldia,  i 
després de tractar-ho en la Comissió Municipal d’Urbanisme en una moció conjunta 
de  tots  els  grups  municipals  de  l’ajuntament,  demanant  justament  això,  la 
finalització completa de la infaestructura, tot contemplant la construcció de la presa. 
A banda d’això, també, com ja es va informar en la comissió informativa, la moció 
anirà acompanyada d’una sol·licitud de visita a la directora general de l’Aigua, que 
ja està concedida i estem emplaçats per al proper 5 d’agost, la setmana que ve, per 
tractar  aquest  tema  tan  important  per  a  la  ciutat.  Però  considerem que  és  molt 
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important que des del plenari isca per unanimitat, i com una moció recolzada per 
tots els grups municipals el fet de tornar a demanar, novament, la finalització i la 
construcció  de  la  presa;  la  finalització  de  la  infaestructura  contemplada  des  del 
principi; perquè tots els mapes, i tots els riscos de perillositat que la nostra ciutat té 
contemplats a data de hui, estan fets pensant que aqueixa infraestructura finalitzarà; 
i tot el planejament futur depén en bona mesura del fet que aqueixa infraestructura 
efectivament es finalitze, com està contemplada en els estudis d’inundabilitat previs 
a l’inici de les obres.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que el delegat de Territori, Vicent Canet, ho ha 
explicat  perfectament;  i  evidentment  és  així,  no  només  afecta  la  no  finalització 
d’aquest projecte, en aquest cas la presa, que està projectada i és peça clau per al 
bon funcionament del projectes; estem parlant que el 40% del projecte és la presa, 
però la seua efectivitat de funcionament és molt més que un 40%, podríem parlar 
d’un 60% o 70% que siga més efectiu; efectiu s’entén perquè tant persones com els 
seus béns estiguen salvaguardats. Evidentment en la situació que ens deixa hui el 
ministeri i l’empresa Acuamed és molt delicada, i com bé ha dit el regidor Vicent 
Canet, no només afecta persones i béns sinó també el futur planejament del nostre 
municipi, el futur Pla General d’Ordenació Urbana. Totes les previsions s’han fet en 
base a uns estudis d’inundabilitat en base a aquest projecte, i si no s’excuta la presa, 
això canviaria radicalment. Per tant tindríem moltes dificultat per aprovar aquesta 
revisió. Efectivament Oliva no té sort, siga per desídia dels qui ens governen des de 
dalt, des de l’estat espanyol o de la Generalitat Valenciana, o siga pel motiu que 
siga; la veritat és que ens vam alegrar quan van començar a executar-se aquestes 
obres, eren importants per a Oliva, per fi arribava una inversió gran a Oliva. Per a 
desgràcia nostra ara ens diuen que no cal, o que no estan disposat a tirar endavant 
amb la presa. Evidentment d’una forma o altra ens sentim enganyats i ens sentim 
més en perill en aquest moment; si hi haguera una pluja forta torrencial,  com ha 
hagut anys enrere, evidentment la part de baix, del camí vell de Dénia cap avall, 
podria sofrir conseqüències catastròfiques, perquè l’aigua baixaria tota canalitzada, 
de cop, fins a la part més baixa; cos que fins ara, com baixava, s’anava laminant a 
través dels mateixos bancals. Per tant pense que és un tema que s’ha de tindre molt 
en compte; està bé reclamar-ho, està bé anar el dia 5 a Madrid per reclamar de totes, 
totes que es construesca aquesta presa, i està bé, com he dit, perquè ja està bé que 
ens prenguen el pèl uns i altres. de moment, ni carretera, ni tren, i al pas que anem, 
vorem; i ara, una cosa que tenim iniciada, va i resulta que ens la paralitzen en la part 
més  important,  que  és  en  la  construcció  de  la  presa.  Per  tant  pensem  que 
efectivament aquesta moció és més necessària que mai; el viatge a Madrid també és 
necessari. I per suposat demane a tots els companys de la corporació que alcem la 
veu allà on calga, i més, perquè estem parlant de molt; ens juguem molt, no només, 
com he dit, la seguretat de les persones i els seus béns, sinó que també el futur Pla 
General d’Ordenació Urbana del nostre municipi.”
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 Sr. Salort Rubio: “Des del Grup d’Esquerra Unida el que volem és diguem-ne 
que unir totes les forces polítiques, ja que les conseqüències que podria tindre el fet 
de no finalitzar aquesta obra podrien ser catastròfiques; i per això demanem una 
unitat  que ens puga dur a Madrid i  fer  més força que ja està fent-se,  i  a  nivell  
personal aquest portaveu es posa al servei de l’alcalde per fer més força, si cal.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “No  vull  reiterar,  i  a  més  corrobore  les  paraules  dels 
companys de corporació. Crec que aquesta moció és necessària, és necessari que les 
obres s’acaben, de laminació; crec que la presa és fonamental per a la protecció dels 
béns, per a la protecció de les persones, i sobretot també pensant que la planificació 
de la nostra ciutat, del nostre poble, té molt a vore amb aqueix espai, que canalitze la 
seguretat a l’hora de desenvolupar tot el territori; i per tant sí que demane que tota la 
corporació  anem  units  en  aquest  sentit,  siga  del  color  que  siga,  i  que  puguem 
pressionar el ministeri per tal que a la fi aqueixa obra es puga finalitzar; allò que es 
comença deu acabar-se, perquè quedar-se a mitges de vegades suposa un risc massa 
elevant que no devem suportar.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Pense  que  sempre  hem  anat  units  en  aquesta 
matèria; la moció de 22 de setembre de 2014 així ho ratifica, que tots els partits  
polítics van votar a favor i van presentar aquesta moció per tal d’instar Acuamed a 
la finalització d’aquestes obres. Jo més que la planificació urbanística, que també és 
important, el que més perilla és el tema personal; és a dir les persones que poden 
estar afectades per les pluges torrencials, que normalment sol ser la tònica del nostre 
municipi.  I dir-li al  Sr. alcalde,  i  als senyors  regidors d’Urbanisme, el  que porte 
aquesta temàtica, el 5 d’agost nosaltres estem disposats a anar a València, a Madrid, 
on s’haja d’anar i si cal el nostre recolzament, per a aquest tema estarem sempre al 
vostre costat.”

 Sr. Parra Salort: “Nosaltres, per suposat, els regidors del Partit Popular, estem 
d’acord que s’inste el ministeri, Acuamed i a qui corresponga, siga la conselleria, 
siga la Confederació Hidrogràfica, qui corresponga, perquè es finalitzen les obres de 
millora d’aquesta rambla de la Gallinera. Està clar que hem de fer entre tots la força 
i la pressió suficient, i en això ens tindrà recolzant-lo perquè aquesta obra es porte a 
cap ràpidament; però sobretot que es porte a terme bé; per què? Perquè només per la 
rapidesa poden deixar-se moltes coses per fer que després són molt importants. Pel 
que diem, tan important és la rapidesa com que estiga ben feta, i no que per no fer-se 
així en porte lamentacions el dia de demà. Per altra banda volem afegir que hem 
trobat a faltar en aquest informe, i en les explicacions que han donat en la comissió,  
una anàlisi de les conseqüències que pot portar l’incompliment, per qui corresponga, 
Acuamed, ministeri, del projecte, un projecte que és necessari a causa dels canvis de 
climatologia que tenim en aquesta comunitat, i que poden dur a penedir-nos en un 
futur de no demanar responsabilitats a qui corresponga. És per això que voldríem 
que s’emetera un informe, del tècnic corresponent, que ens informe de quines són 
les  conseqüències  d’aquest  incompliment,  qui  són  els  responsables,  si  és  el 
ministeri,  Acuamed,  o  aquest  ajuntament,  com  sembla  que  en  alguna  part  de 
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l’informe diu Acuamed; quines zones tenen un risc potencial, i si els veïns coneixen 
aqueix risc,  ja  que gran part  del  planejament  d’Oliva  pot dependre  de solventar 
aquest problema. I també com podríem pressionar perquè es complesca la realització 
d’aquesta obra.”

 Sr.  Canet  Llidó: “La  intervenció  és  per  puntualitzar  o  clarificar  el  que  ha 
comentat el portaveu del Grup Popular. L’informe de data 27 de maig al qual he fet 
referència abans, sí que comenta quines són les conseqüències de la no construcció 
d’aqueixa part de la infraestructura.  És cert que queden preguntes obertes que el 
mateix tècnic planteja a la fi del seu informe, i que algú haurà de contestar, però que 
no és el mateix ajuntament qui està capacitat,  o és compenent, per a resoldre les 
qüestions  que planteja,  com ara el  responsable  de la  manipulació  manual  de les 
comportes,  etc.  Les  principals  conseqüències  que  comenta  el  tècnic  en  el  seu 
informe, a banda de la consideració que hem dit abans, en l’estudi d’inundabilitat 
que  es  fa  prèviament  a  la  construcció  de  la  infraestructura  de  la  rambla  de  la 
Gallinera, com la del Serpis, es contempla aqueixa infraestructura per a minimitzar 
els  riscos  d’inundació  en  la  part  sud  de  la  Safor,  en  concret  el  nostre  terme 
municipal,  la no existència  d’aqueixa presa els  informes d’inundabilitat  deixaran 
d’estar actualitzats i de ser fiables, perquè la infraestructura de contemplàvem per a 
minimitzar els riscos no està feta. I això tindrà incidència principalment a partir de 
períodes de retorn de major de 25 anys, de 50 i de 100 anys principalment; mentre hi 
haja una ploguda del que es considera més o menys normal, al voltant de 100 o 200 
litres,  el  comportament  que  tindrà  la  infrestructura  serà  normal  i  no  generarà 
problemàtiques; però en el moment que sobrepassem aqueixa capacitat hídrica, que 
això  són  períodes  de  retorn  majors  de  50  o  100  anys,  és  probable  que  tant  la 
infraestructura que hi ha al costat del cementeri, que deriva aigües de l’Alfadalí cap 
al Gallinera no funcione adequadament i no suporte tot el cabdal hídric que té i per 
tant, quina part de la nostra ciutat es voria afectada? La part que hi ha al costat del 
riu Alfadalí, la part sud de la nostra trama urbana; i la resta, depenent de com es 
produesquen les pluges, si cap al nord, cap al sud, la part litoral seria la que es voria 
especialment afectada per un possible desbordament d’un infraestructura que no està 
preparada per suportar aqueixa capacitat hídrica; això, més o menys, dit per un profà 
en la matèria, és el que ens diu el tècnic municipal en el seu informe.”

 Sr.  Parra  Salort: “Simplement  el  que  volia  matisar  és  si  hi  ha  mesures 
alternatives,  si  aquest  ajuntament  o  els  seus  serveis  tècnics,  tenen  mesures 
alternatives, que podrien estar desenvolupant-se en aquest moment, per al cas que 
ocorreren les pluges fortes, que no estan previstes, i que per tant puguera produir 
greus problemes, tant al litoral com a la part que parlàvem, de la zona que fita per la 
part del cementeri.”

 Sr. Canet Llidó: “Sí que hi ha una cosa, que és el Pla Municipal davant el risc 
d’inundacions,  que  està  elaborant-se  en  aquest  moment,  i  que  està  en  una  fase 
bastant avançada; tot i que aqueix document i els protocols d’actuació que determine 
aqueix document el vorem més endavant en parlar del CECOPAL; no pot substituir 
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mal la necessitat de la infraestructura. És cert que l’ajuntament, en tots els mitjans 
que  tinga  a  la  seua  disposició,  a  través  de  la  Protecció  Civil,  a  través  del  Pla 
Municipal  davant  el  risc d’inundacions,  intentarà  pal·liar  qualsevol  cosa;  però la 
infraestructura,  per  al  seu  funcionament  correcte,  requereix  la  infraestructura 
complementària de la presa.”

 Sr. alcalde: “Agrair a tots els portaveus el recolzament que ja van avançar en la 
Junta  de  Portaveus.  Dir-los  també  que  traslladaré  totes  aquestes  qüestions  a  la 
directora  general  de  l’Aigua,  al  ministeri,  i  que  també  l’endemà  en  Junta  de 
Portaveus informarem de quin ha estat el resultat, i també ho farem públic.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  la  moció  transcrita  i  en 
conseqüència, acorda:

Primer.- Instar novament al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i a 
l’empresa AcuaMed, a finalitzar de forma immediata, ,pel risc evident que això suposa, 
les obres de la presa de laminació que completen el conjunt de les obres que realment 
asseguren a la població i els seus béns, i per a la qual van ser assignats fons europeus,  
fent-los responsables solidàriament i personalment de qualsevol dany sobre els béns i 
les persones dels ciutadans d’Oliva que poguera derivar-se de la seua passivitat davant 
la  terminació  de  les  referides  obres.  També  que  s’esclaresca  el  règim  de  gestió  i 
funcionament de les comportes que comuniquen els llits del riu da l’Alfadalí i la rambla 
de la Gallinera; i també aclariment sobre si la solució adoptada en l’obertura del mur 
mota és definitiva.

Segon.- Traslladar del present Acord, junt amb l’informe que el fonamenta al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, així com a la Sociedad Estatal de Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED)”

SETZÉ.  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI.  MOCIÓ 
CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER SOL·LICITAR AL 
MINISTERI  D’AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓ  I  MEDI  AMBIENT  LA 
MODIFICACIÓ DE LA SERVITUD DE PROTECCIÓ AL SECTOR 5 DE LA 
PLATJA D’OLIVA.

Vista la moció conjunta que presenten els grups municipals en relació a la sol·licitud de 
modificació de la servitud de protecció al Sector 5 de la Platja d’Oliva, sobre la qual la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori ha emés dictamen favorable en reunió 
de 22 de juliol de 2015. La moció és del següent tenor literal:
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“MOCIÓ  CONJUNTA  PER  SOL·LICITAR  AL  MINISTERI  D’AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓ  I  MEDI  AMBIENT  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  SERVITUD  DE 
PROTECCIÓ AL SECTOR 5 DE LA PLATJA D’OLIVA

De conformitat amb allò que es disposa en l’article 44 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de Costes, “la servitud de protecció recaurà sobre una zona 
de 100 metres, mesurada terra endins des del límit interior de la ribera del mar”

Però  aquesta  amplària  només  és  aplicable  a  les  noves  urbanitzacions,  ja  que  en  les  que 
existeixen o es troben en curs d’execució en l’entrada en vigor de la llei, l’amplària es redueix a 
vint metres. (Disposició Transitòria tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol).

A Oliva es va aprovar definitivament el 28 de juliol de 1986 el Pla Parcial del Sector 5, Aigua 
Blanca,  que  fita  amb  el  domini  públic  marítim  terrestre,  d’acord  amb  la  legislació  local, 
autonòmica i nacional vigent en aquell moment.

El dit Pla Parcial ubicava més de 16.500 m2, la majoria de les seues zones verdes, que fitaven 
amb el DPMT i retirava la primera línia edificada més de 40 metres cap a l’interior del territori.

Tot aquest terreny va estar cedit gratuïtament pels propietaris dels terrenys del Pla Parcial, i  
també la reculada de la primera línia cap a l’interior del territori i la instal·lació de zona verda i  
la instal·lació de zona verda va ser voluntària per part dels propietaris i de l’Ajuntament d’Oliva.

La construcció d’una primera línia reculada i edificada amb edificis de dues plantes també va  
ser voluntària per part de l’ajuntament i dels propietaris. Es podria haver optat per edificis de  
més de dues plantes d’altura que fitaren amb el domini  públic marítim terrestre i igualment  
hauria complit la legislació vigent.

Així doncs, el referit Pla Parcial optava per una solució ecològicament sostenible:

a) en unir terrenys de domini públic de Costes amb terrenys de domini públic municipal;
b) i edificació d’escàs impacte visual per a la costa i reculada respecte a allò legalment  

exigible. 

Aquestos fets, bons en si mateix, no es tenen en compte per la delimitació iniciada en 2008 i a la  
qual aquest ajuntament es va oposar en el seu dia, tot deixant la primera línia d’edificació de 
dues plantes altes en situació d’inclusió en la servitud de protecció, en desplaçar la línia de la  
ribera del mar cap a l’interior (s’adjunta plànol descriptiu).

Aquest ajuntament considera que les modificacions que puga experimentar la delimitació del 
domini públic marítim terrestre i que molt probablement obeesquen a la defensa de l’interés 
general han de compaginar-se i compatibilitzar-se amb la protecció i defensa dels interessos  
privats dels propietaris de les edificacions i habitatges, més encara si els dits drets els estan 
conferits  a  conseqüència  d’aprovació  d’instruments  d’ordenació  urbanística  que  han  estat 
aprovats respectant de forma escrupolosa la normativa de Costes i les delimitacions del domini  
públic que hi havia en el moment de la seua aprovació.

L’article  44.5  del  RD  876/2014,  de  10  d’octubre,  permet  que  els  terrenys  afectats  per  la 
modificació, per qualsevol causa, de les zones de servitud de trànsit  i  protecció, incloent la  
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variació de la delimitació de la ribera del mar, puguen quedar alliberades de les dites servituds. 
En aquestos casos no caldria tramitar un nou expedient de delimitació, sinó una rectificació de 
l’existent,  amb  informació  pública  i  sol·licitud  d’informe  a  l’ajuntament  i  la  comunitat  
autònoma.

Entenem que el dit alliberament no perjudicaria en res al domini públic marítim terrestre de la  
zona i quedaria garantida la servitud de trànsit de sis metres a partir del límit interior de la ribera 
del mar, que es deixaria expedita per a l’ús públic de vianants.

Per  tot  això  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’aprovació  de  les  següents  PROPOSTES 
D’ACORD

PRIMER. Demanar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que en aplicació 
d’allò que es disposa en l’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Costes, s’inicien els tràmits per alliberar de la servitud de protecció la  
zona contigua al domini públic marítim terrestre inclosa en el Pla Parcial Sector 5 Aigua Blanca 
d’Oliva.

SEGON. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als 
efectes oportuns.

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

 Sr.  Canet  Llidó: “Ara  tenim  una  segona  sol·licitud,  també  al  Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; però aquesta vegada és per una matèria 
distinta; si l’anterior era una matèria fluvial, relacionada amb els cabdals hídrics dels 
rius, aquest té a vore amb costes, amb la línia de costes. Com sabem, crec que ho 
coneixem tots, l’any 1986 es va aprovar el Pla Parcial del Sector 5 Aigua Blanca de 
la nostra platja, que fita amb el domini públic marítim terrestre; quan es va aprovar 
el Pla Parcial i es va executar el sector, tot es va fer d’acord amb la legislació local, 
autonòmica i estatal  vigent en aquell  moment,  el moment en què es va fer. I en 
aqueix Pla Parcial es va ubicar una série de metres, quasi 17.000 metres quadrats 
que fiten amb el que en aquell moment era la ribera del mar, per tant fitava amb el 
domini públic marítim terrestre. Aqueix terreny que va configurar una zona verda, i 
posteriorment un passeig, a partir de l’any 2002 es va plantejar una modificació de 
la ribera del mar, i aqueixa modificació va generar un fet que nosaltres considerem 
injust, i és que l’edificació de les primeres parcel·les, dels primers solars del sector 
V,  que  s’havien  constituït  d’acord  amb  la  legislació  plenament  vigent,  per  la 
modificació  de la  ribera del  mar,  es veien afectats  per  la  servitud imposada per 
Costes. Si en el sòl no urbanitzable aqueixa servitud anava des de la ribera del mar 
cap a l’interior de terra uns 100 metres, en el sòl urbà era de 20 metres; però fins i 
tot  sent  20  metres,  aqueixa  zona  de  servitud,  era  completament  injust  perquè 
limitava  les  possibilitats  d’edificació  dels  propietaris  de  les  parcel·les  d’aqueixa 
primera línia; i d’aquells que ja havien construït també limitava la seua propietat,  
l’ús i gaudi del seu domini, de la seua propietat. Per aqueix motiu les associacions 
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aglutinades  al  voltant  d’aquesta  qüestió  de Costes,  en la  nostra  platja,  han estat 
lluitant per aquest tema i per altres durant molt de temps; l’ajuntament també ha 
considerat, des del primer moment, que aqueixa modificació de la ribera de mar fins 
al  muret  havia  provocat  aquesta  situació  injusta,  i  aqueix  posicionament  de 
l’ajuntament  s’havia  posat  de  manifest  en  diverses  ocasions,  l’última  va  ser, 
recordem,  en  una  al·legació  que  va  presentar  la  corporació  municipal,  per 
unanimitat, en el moment que s’estava configurant o redactat el RD 2.076/2014, de 
Costes.  Aqueixes  al·legacions  que  va  presentar  l’Ajuntament  d’Oliva  en  aquest 
sentit, de no entrar a qüestionar la modificació de la ribera del mar, però sí demanar 
una exempció d’aqueixos 20 metres de servitud per a aquelles urbanitzacions, com 
la del Sector 5 Aigua Blanca, de la platja d’Oliva, que s’havien fet complint tota la 
legalitat  vigent  en  el  seu  moment,  i  que  s’havien  vist  transbalsats  per  una 
modificació posterior. Aqueixa al·legació no ha estat contestada, no s’ha tingut en 
compte  a  l’hora  d’aprovar  el  Reglament  de  Costes,  però  finalment  hem  tingut 
coneixement  que  a  través  d’una  interpretació  de  l’article  44.5  d’aqueix  mateix 
reglament, justament el sector 5 de la nostra platja es pot vore beneficiat per aqueixa 
interpretació, que podria fer, si es considera aquesta al·legació que ara es presenta 
com a conjunta, que els propietaris afectats d’aqueixa primera línia deixaren de vore 
una limitació sobre la seua propietat com la que estan patint en aquest moment. Per 
això l’Alcaldia va proposar una moció que es va abordar en la Comissió Informativa 
d’Ordenació  del  Territori,  i  que posteriorment  ha estat  elevada al  plenari  com a 
conjunta de tots els grups municipals, en la qual es demana justament al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, això, que la interpretació de l’article 
44.5 del reglament siga la que permeta fer exempció dels 20 metres de servitud del 
Sector 5 de la nostra platja, en el sentit que nosaltres hem volgut sempre, i sobretot 
quan vam presentar les al·legacions a aquest mateix reglament.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que és alguna cosa increïble. De vegades 
podem pensar què passa ací a Oliva? No tenim sort per a res. Una cosa que en 
principi es va fer bé, suposadament en base a la legalitat urbanística vigent en el 
moment, 22 anys després es va tornar en contra de tots aquells que havien complit,  
diguem-ne de forma escrupolosa, la llei urbanística del seu moment. Evidentment 
tots sabem que la línia marítima terrestre és una línia capriciosa i arbitrària, i moltes 
vegades  acaba  expropiant  els  terrenys,  les  propietats  de  les  persones  que  d’una 
forma o altra formen part del seu patrimoni, patrimoni privat. Per tant pensem que és 
totalment injusta, i més injusta encara es dóna ací en aquesta zona del sector 5, que 
efectivament, per guardar tota la legalitat urbanística i mediambiental del moment, 
van cedir més terrenys dels que tocava, en el sentit de proposar tota la zona verda 
que corresponia a la urbanització a la banda de davant per tal que entrara la línia 
programada abans del 1986, i es puguera tindre la claredat, i sobret la certesa, que es 
guardaria de forma escrupolosa tots els temes ambientals, i delimitar perfectament 
lluny de la servitud de la línia marítima terrestre per poder desenvolupar i portar a 
cap l’execució de qualsevol construcció en les seues propietats. Evidentment no serà 
així,  22  anys  després  d’haver-lo  aprovat,  es  canvia  la  delimitació  de  la  línia 
marítima  terrestre,  passa  a  ser  de  100  metres,  i  amb  la  qual  cosa  queda  dins, 
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aqueixes propietats de primera línia del sector 5, i afectades per la zona de servitud, 
la qual cosa dificulta de forma enorme el possible aprofitament urbanístic d’aquestes 
parcel·les, que el redueix moltíssim, i les vivendes que també estan afectades. Per 
tant  estem parlant  que si  ja  de per  si  és  una situació  totalment  injusta  i  moltes 
vegades capriciosa la delimitació de la línia marítima terrestre, en aquest cas fa molt 
tendenciosa i sobretot una línia que és molt capriciosa i que expropia directament les 
propietats particulars de les persones. És un tema que tampoc podem consentir, que 
hem de reclamar i hem d’alçar la veu on toca, en aquest cas, com ja s’ha dut, davant 
del  ministeri  i  inclús  davant  la  direcció  general  pertinent,  per  a  intentar  canviar 
aquesta línia marítima terrestre, que es reduesca com a mínim 20 metres cap enrere, 
per desafectar aquestes propietats que, com he dit, en el seu moment van complir de 
forma escrupolosa tota la llei urbanística i ambiental del moment. És una situació 
totalment  injusta  i  per  tant  no  hem de  tolerar;  és  intolerable  i  per  tant  cal  que 
aprovem aquesta moció, com no podia ser d’altra forma, i estic segur que serà així 
per part de tots els grups polítics, i que reclamem que es delimite de nou aqueixa 
línia marítima terrestre hui totalment injusta i capriciosa que expropia les propietats 
dels particulars de la zona.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament  reiterar,  crec  que  el  ponent  i  portaveu  de 
Compromís ho ha explicat molt bé; és una situació que ens permet el reial decret de 
2014 i  per tant crec que és moment de fer aqueixa petició,  i sobretot,  per a ser 
efectiva,  anar de la mà de l’associació de veïns del Sector 5,  i  que la moció es 
plasme de forma real i efectiva. La moció està molt bé, perquè és una declaració 
d’intencions i una voluntat per part del Ple, però sí que hem de donar suport a tot  
l’equip  que  està  treballant  amb  els  veïns  del  Sector  5,  perquè  es  faça  realitat, 
sobretot que s’aplique de forma global, la petició per part de tots,l i que es puga 
alliberar aqueixa servitud de protecció que com han dit els companys suposa una 
injustícia a una urbanització que amb tota la bona voluntat va iniciar i va cedir els 
terrenys en aquell moment.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres  recolzarem aquesta moció,  tinga o no 
capacitat de canviar les coses. Però hi ha dues qüestions que ens plantegem aquest 
grup, i hem plantejat en altres ajuntaments i altres tècnics, i las primera qüestió és si 
mitjançant una moció, el Sr. Alcalde, Sr. González, va dir que seria així, anàvem a 
canviar aquesta fórmula, o donar per fi solució a aquesta problemàtica, i l’altra és si 
mitjançant  aquesta  jurisprudència  coneixem  cap  cas  que  ha  canviat  la  situació; 
perquè el  que nosaltres hem parlat,  o hem dialogat  amb algus companys  nostres 
d’altres  municipis,  no  ha  sigut  possible,  però  en  canvi  en  la  comissió  ens  vau 
assegurar,  el  Sr.  Alcalde  ens  va  assegurar,  que  mitjançant  aquesta  fórmula 
solucionaríem aquesta problemàtica.”

 Sr. Parra Salort: “Està clar que la llei és moltes vegades capriciosa, i la Llei de 
Costes ho ha sigut, fins ara moltíssim. Nosaltres pensem que pot ser que s siguem 
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dels  primers  que  puguem  sol·licitar  aqueixa  modificació,  i  per  suposat  que 
recolzarem la mesura de la pressió, dels recursos que calguen per aconseguir-ho, 
perquè d’alguna forma tots aquells terrenys que es van cedir gratuïtament han de 
tornar a ser, d’alguna forma, dels seus propietaris. Per tant nosaltres, es puga o no es 
puga aconseguir, recolzarem la moció.”

 Sr. alcalde: “Un aclariment, sobretot al Sr. Mengual. Jo no vaig assegurar que 
presentant  la  moció  anàrem a  canviar  la  cosa;  de  fet  n’hem presentat  moltes  i 
després l’organisme competent, que en aquest cas serà el Ministeri d’Agricultura, la 
subdelegació general  de Domini  Públic  Marítim Terrestre,  és qui haurà d’iniciar 
l’expedient, o no, per aconseguir que aqueixes cases i aqueixes parcel·les de primera 
línia del Sector 5 puguen alliberar-se de la servitud de protecció. Ho vaig explicar en 
comissió;  no  sé  si  a  la  millor  no  ho  vaig  explicar  bé.  Aquesta  moció  naix  a 
conseqüència d’una conversa amb el cap de la Demarcació de Costes de València. 
Jo sempre que vaig a la Demarcació de Costes, o la de carreteres, inistesc en les 
problemàtiques, com han fet la resta d’alcaldes, que té la nostra ciutat. En aquell 
moment, el mateix cap de la Demarcació de Costes de València, coneixedor com és 
de la realitat del Sector 5 i de la injustícia que comparteix és qui em va indicar quin 
article havíem d’invocar, i va proposar o suggerir que fóra un acord plenari, i això és 
el que estem fent.  Jo no ho sé. No tinc la seguretat que amb això aconseguirem 
alguna cosa; però no anem a parar, per nosaltres no serà. Els vaig dir també en la 
comissió,  en la Junta de Portaveus,  que aprofitant  el  viatge al  ministeri  el  dia 5 
d’agost, que faria les gestions perquè em reberen i tractar aquesta qüestió amb la 
subdirectora general del ministeri de Domini Públic Marítim Terrestre; ella està de 
vacances, no em podrà rebre, però m’han assegurat que em rebrà el seu adjunt i 
podrem  tractar  aquest  tema,  i  raonar-ho  i  parlar-ho;  però  la  moció  naix  a 
conseqüència  d’una  indicació  del  mateix  cap  de  la  Demarcació  de  Costes  de 
València. Tant de bo, jo també seré molt prudent i tinc molt poques esperances, per 
l’experiència adquirida amb els ministeris, però tant de bo puguera fer camí i iniciar-
se l’expedient.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  la  moció  transcrita  i  en 
conseqüència, acorda:

Primer. Demanar  al  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient  que  en 
aplicació d’allò que es disposa en l’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de Costes, s’inicien els tràmits per alliberar de la 
servitud de protecció la zona contigua al domini públic marítim terrestre inclosa en el 
Pla Parcial Sector 5 Aigua Blanca d’Oliva.

Segon. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
als efectes oportuns.
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DISSETÉ.  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  PROPOSTA 
SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN 
LA  COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT  DEL  CONVENI  AMB  EL  CENTRE  DE 
GESTIÓ CADASTRAL.

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

“PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT  DEL  CONVENI 
AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL

Atès  que,  el  dia  26  de  març  de  1998  es  va  signar  el  Conveni  entre  la  Secretaria  d’Estat  
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de Col·laboració en matèria 
de gestió cadastral, que havia aprovat el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 1997.

En la clàusula novena es preveu la creació d’una Comissió de Seguiment, formada per tres  
membres de cadascuna de les parts, presidida pel Gerent Territorial, que tindrà les funcions que  
s’especifiquen en la clàusula esmentada.

Després de les eleccions municipals de 22 de maig, sembla oportú canviar els membres que, per  
part de l’Ajuntament, han de formar part de la Comissió de Seguiment.

La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís,  5 vots),  D.Gabriel  Oltra Mestre (representant  de Projecte  Ciutadans d’Oliva,  4  
vots),  D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot),  i  D. Alejandro Salort  
Rubio (representant d’Esquerra Unida País Valencià, 1 vot) i l‘abstenció de D. Vicente Parra  
Salort (representant del PP, 6 vots) i de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4  
vots) es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Nomenar  com  a  membres  de  la  Comissió  de  Seguiment  del  Conveni  entre  la 
Secretaria  d’Estat  d’Hisenda  (Direcció  General  del  Cadastre)  i  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:

• Sr. Vicent Canet Llidó, regidor d’Hisenda i Patrimoni de l’Ajuntament d’Oliva.

• Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament.

• Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local Tributària.

Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de València.”

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

 Sr.  Parra  Salort: “Com també  he  dit  abans,  ja  que  tindrem  dos  membres 
nomenats que formaran part de la comissió de seguiment del conveni amb el centre 
de gestió cadastral, demanem per tal que tots els veïns d’Oliva puguen beneficiar-se, 
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que transmeten a  la direcció  d’aquest òrgan la  necessitat  de reduir  els  excessius 
valors cadastrals que afecten els impostos que paguen els veïns d’Oliva; no només 
en l’IBI, que també afecta el tema de plusvàlues municipals en les vendes, en els  
impostos sobre la renda i en altres béns i valors a l’hora de la transmissió; i que 
moltes vegades són superiors als preus de mercat.”

 Sr.  alcalde: “Tant  el  representant  polític,  com els  tècnics,  que no estan ací, 
acullen  aqueixa  proposició  i  es  donarà  informació  en  la  Comissió  d’Hisenda 
corresponent.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal 
Compromís  per Oliva;  4 del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1 del  Grup Esquerra 
Unida del País Valencià;  i  1 del  Grup Gent  d’Oliva);  i  10 abstencions  (6 del Grup 
Partido Popular; i 4 del Grup Socialista), ACORDA:

Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de 
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:

• Sr. Vicent Canet, regidor d’Hisenda i Patrimoni de l’Ajuntament d’Oliva.
• Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament.
• Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local Tributària.

Segon.- Que  es  trameta  el  present  acord  a  la  Gerència  Territorial  del  Cadastre  de 
València.

DIVUITÉ.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  PROPOSTA  DE  FESTES 
LOCALS ANY 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 24 de juliol 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

2) Dictamen festes locals any 2016.

El Sr. alcalde dóna compte de l’escrit rebut el passat dia 12 de juny, de la Direcció Territorial  
d’Economia,  Industria,  Turisme  i  Ocupació,  on  es  demana  que  a  l’objecte  de  procedir  a 
l’elaboració del Calendari Laboral de l’any 2016, i en allò que pertoca a les festes laborals de  
caràcter local,  de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 
1/95, de 24 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i 
disposicions concordats, que aquest ajuntament adopte acord en què es determine, de manera 
especifica, la data i denominació de les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables,  
tindran lloc en aquest terme municipal el proper any.

Els membres de la comissió municipal informativa, previ estudi i deliberació, i per unanimitat, 
dictaminen favorablement el següent:
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Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2016, els dies: 3 
de maig, Santíssim Crist de Sant Roc i el 22 de Juliol, divendres de Festes de Moros i Cristians.

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

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord, donant  
trasllat del mateix a la Conselleria d'Economia, Industrial, Turisme i Ocupació de la Generalitat  
Valenciana.

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

DINOVÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA: CREACIÓ LLOC DE 
TREBALL  DE  PERSONAL  EVENTUAL,  ASSESSOR  DE  LA  REGIDORIA 
D’OBRES, SERVEIS I PLATGES.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 24 de juliol 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

2) Dictamen modificació Relació Llocs de Treball i de la Plantilla: Creació lloc de treball  
de personal eventual, d’assessor de la Regidoria d’Obres, Serveis i Platges.

Seguidament  es dóna compte del  expedient  per a la modificació de la plantilla de personal 
eventual la proposta de l’Alcaldia per a la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de  
treballen en el sentit de crear un nou lloc de personal eventual i que seguidament es transcriu:

“Celebrades  les  eleccions  municipals  el  24  de  maig  de  2015  i  constituïda  la  Corporació 
Municipal de l’Ajuntament d’Oliva el passat dia 13 de juny de 2015, resulta procedent donar  
compliment  a  allò  que  preveu la  Llei  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local  sobre  les  
característiques i retribucions es del nou personal eventual no inclòs en l’anterior Relació de 
Llocs de Treball i Plantilla aprovada per a l’any 2015.

FONAMENTS DE DRET:
Primer. L’article  89  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local  estableix  que  el 
personal al servei de les Entitats Locals estarà integrat per funcionaris de carrera, contractats en 
règim de  dret  laboral  i  personal  eventual  que  exercicis  llocs  de  confiança  i  assessorament 
especial. Així mateix, l’article 90 de la mateixa Llei determina en el seu apartat primer, que els  
llocs de personal eventual s’hauran de comprendre en les plantilla dels Ajuntaments. 

Segon. Que segons el  que disposa l’article 104 de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  el  nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel ple de cada corporació,  
al començament del seu mandat aquestes determinacions nomes podran modificar-se amb motiu 
de l’aprovació dels pressupostos anuals.
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Tercer.- L’article 104 bis determina que les dotacions de llocs de treball  el límits i normes 
personal eventual al que els Ajuntament hauran d’ajustar-se, establint-se: 
d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000  
habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal  eventual  por un  
número que no podrá exceder de siete 

PROPOSTA D’ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment i, en el supòsit que no es produesquen reclamacions durant el 
període d’informació, publica, també definitivament, la modificació de la Plantilla de personal 
eventual i de en el següents termes:

Creació de un lloc de treball  d’Assessor de la Regidoria d’obres, serveis i  platges,  amb les  
següents característiques:

Funcions:  Assessorament  i  assistència  al  regidor/a  d’Obres,  Serveis  i  Platges  en  aquelles 
funcions assignades per decret de l’alcaldia.

Característiques del lloc:
Jornada de treball 37,5 hores setmanals
Regim de dedicació: Exclusiva
Retribucions anuals 16.438,80 €

Segon.- Aprovar inicialment  i,  en el  supòsit  que no es produesquen reclamacions durant  el  
període de informació pública, també definitivament, la modificació de la Relació de Llocs de 
Treball, en el sentit d’incloure el lloc d’Assesor de la Regidoria d’obres, serveis i platges, amb  
les característiques que es detallen:
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*Las retribuciones 
totales así como su 
distribución, seran las  
fijadas por acuerdo 
del Ayuntamiento 
Pleno *

E= Eventual
S = Singularitzat.

Resultant  que  per  els  serveis  d’intervenció/tresoreria,  s’han  emes  amb  data  29/06/2015, 
documents  de  retencions  de  crèdits  per  atendre  les  despeses  derivades  i  que  per  part  del 
departament de personal s’ha emés informe de data 22/07/2015, sobre la possibilitat de creació 
d’un nou lloc de treball com a personal eventual.
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Així mateix i pel Sr. Alcalde, s’exposa que per part dels serveis d’intervenció s’emetrà informe 
al respecte i que s’adjuntarà a l’expedient amb anterioritat a la seua aprovació definitiva, així 
mateix s’adjunta a l’expedient informe del cap de departament de RR.HH., de data 22 de juliol 
de 2015.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els  vots  ponderats  favorables  del  Sr.  David González 5/21 Yolanda Pastor  Bolo 4/21, 
Alejandra  Tomas  Domenech  6/21  i  Carlos  Mengual  Manzanares  4/21  dictaminen 
favorablement, dictaminen favorablement:

PRIMER.- Aprovar inicialment i, en el supòsit que no es produesquen reclamacions durant el 
període d’informació, publica, també definitivament, la modificació de la Plantilla de Personal 
Eventual, en el següents termes:

- Creació de un lloc de treball d’Assessor de la Regidoria d’obres, serveis i platges, amb les 
següents característiques:

Funcions:  Assessorament  i  assistència  al  regidor/a  d’Obres,  Serveis  i  Platges  en  aquelles 
funcions assignades per decret de l’alcaldia.

- Característiques del lloc:
Jornada de treball 37,5 hores setmanals
Regim de dedicació: Exclusiva
Retribucions anuals 16.438,80 €

SEGON.- Aprovar inicialment i, en el supòsit que no es produesquen reclamacions durant el  
període de informació pública, també definitivament, la modificació de la Relació de Llocs de 
Treball, en el sentit d’incloure el lloc creat d’Assessor de la Regidoria d’obres, serveis i platges, 
amb les característiques que es detallen:
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del Ayuntamiento 
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E= Eventual
S = Singularitzat.

TERCER.- Publicar  l'acord  en  el  BOP,  per  un  termini  de  15  dies  hàbils,  a  fi  de  que  els 
interessats puguen examinar-ho i presentar les reclamacions que consideren oportunes, davant 
de l'Ajuntament Ple.
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L'acord es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmenta’t  termini  no es  presenten 
reclamacions,  a  l'efecte  del  qual  l'Alcaldia  elevarà  l'acord  a  definitiu  i  ordenarà  la  seua  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que es presenten reclamacions s'elevarà, en el termini d'un mes, a l'Ajuntament Ple,  
proposta  d'estimació  o  desestimació  de  les  mateixes  i  d'aprovació  definitiva  de  la  plantilla 
orgànica.

QUART.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord i remetre 
copia  del  mateix  a  l’Administració de l’Estat  i  de  la  Comunitat  Autònoma Valencia,  en el  
termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 127 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local.

Oliva, 27 de juliol de 2015.”

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

 Sr. alcalde: “Es va informar en Junta de Portaveus que es procediria a la creació 
d’un quart lloc de treballador eventual, amb una categoria C2 com ha dit el secretari, 
que és la mateixa categoria que tenen en aquest moment els secretaris de grup que es 
van crear en el seu dia, en 2007. En aquest cas, com s’ha dit en la proposta, el lloc 
de treball  es dedicarà a les funcions d’assistència  i assessorament a la Regidoria 
d’Obres,  Serveis i Platges.  En aquest cas,  l’acord requereix la modificació de la 
plantilla i de la Relació de Llocs de Treball; estem davant de l’aprovació inicial, per 
tant eixirà a exposició pública perquè puguen presentar-se al·legacions si algú ho 
considera convenient; hi ha crèdit pressupostari suficient. Amb aquesta creació són 
quatre els llocs de treball eventual que té l’Ajuntament d’Oliva; encara en podríem 
crear tres més, ja que el límit establert per la llei són set. Ja vam explicar també que 
per qüestions de limitacions pressupostàries, en aquest moment podíem arribar fins a 
quatre, i que la futura creació de més llocs de treball eventual quedava supeditada a 
la confecció dels pròxims pressupostos. Això és el que passa a votació.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Crec que és la primera vegada en la història que es 
contractarà  un  assessor  ací  al  consistori,  a  l’Ajuntament  d’Oliva.  Crec,  si  no 
m’equivoque, que l’única assessoria que vam tindre va ser la Sra. Rosanna Torres 
quan era regidora de Festes, que li organitzava la fira i la cavalcada de reis. Hem 
estat  observant,  mirant  quines  són  les  funcions  que  tindrà  l’assessor  d’Obres  i 
Serveis; no les acabem d’entendre. Assessorament i assistència al regidor d’Obres; 
podríem entendre un assessor jurídic,  un assessor urbanístic,  com ho ha a altres 
municipis; però no hem conegut cap municipi de més o menys el tamany d’Oliva 
que  tinga  un  assessor  d’Obres  i  Serveis.  Votarem  que  no,  perquè  pensem  que 
necessitem menys gent manant i més gent treballant; i el que necessita a brigada és 
més gent treballant i no dues persones que estiguen manant-los.”
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 Sr. Parra Salort: “En el Ple del dia 2 de juliol es van dir una série de paraules,  
tant per part seua com d’alguns regidors que ara estan en el govern, que estàvem en 
un període d’austeritat i de limitació de la despesa política; m’imagine que de sous. 
Altres regidors van dir que s’havien d’optimitzar al màxim els recursos econòmics 
de  l’ajuntament.  I  sempre  parlant  de  l’austeritat  que  contempla  el  fet  de  no 
incrementar la despesa política global de l’ajuntament. Tot això van ser paraules que 
vostés, com a regidors que hui estan en el govern, van dir. Tota la intervenció que 
van tindre parlava sempre d’austeritats. I de cop volta ens trobem que al  poc de 
temps de parlar d’aquesta condició d’austeritat nomenen un assessor perquè faça la 
feina  del  regidor  i  quan sumen  els  costos,  aqueix  lloc  de regidor  a  mitges,  ens 
trobem que el seu cost és més d’un regidor i mig. Estem parlant de més de 33.000 
euros, mentre que un regidor costa 23.900 euros. No parlem de Seguretat Social, 
només de cost salarial. És evident que no deu ser una Regidoria senzilla de portar; 
però aleshores voldria que m’explicaren la raó per la qual els altres regidors sí que 
són capaços de portar la seua Regidoria sols. O és que serà que necessiten col·locar 
les seues persones de confiança en càrrecs pagats pels diners públics? Després, si 
llegim l’informe d’Intervenció que se’ns ha facilitat aquest matí, i no en la comissió, 
diu  textualment  “s’ha  d’advertir  que  de  l’informe  de  seguiment  de  l’execució 
trimestral  del  segons  trimestre  de  l’Ajuntament  d’Oliva  es  després  que  de  les 
estimacions  de  despeses  i  ingressos  de  2015  es  preveu  un  incompliment  de 
l’estabilitat  pressupostària.”  Recordem  que  sempre  parlaven  d’austeritat  i 
d’estabilitat; doncs, no. Ara hi haurà incompliment de l’estabilitat pressupostària. “i 
de  la  regla  de  despesa.  La  Intervenció  recomana  la  contenció  de  la  despesa  a 
l’objecte  d’evitar que aquest incompliment  siga real  a la fi  de l’exercici.”  I més 
endavant, en parlar de les tasques d’aquest assessor, diu “en aquest sentit s’adverteix 
que tot i que aquest tipus d’assessorament de serveis generals no apareix definit en 
la llei, la plaça que es pretén crear, segons consta en la proposta, és d’assessor de la 
Regidoria d’Obres, Serveis i Platges, la qual cosa, a la vista de la denominació del  
lloc, no sembla que s’ajuste a allò disposat en aquest article.” En poques paraules, 
l’informe de la Intervenció crec que no recomana la creació d’aquest lloc de treball.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo seré el més concís possible. Efectivament, com han dit 
els companys de corporació, la Delegació d’Obres i Serveis, Platges i Agricultura és 
una delegació que abasta moltíssim en aquest ajuntament; és una delegació que tot 
el món coneix la dificultat que té, que repercuteix directament en les persones del 
nostre poble, carrers, platges, neteja, enllumenat, tot; tot el que implique trencament 
de voreres, senyalització, tot passa per aqueixa delegació. Efectivament, és cert que 
xoca el fet que es cree una figura d’assessor de la Delegació d’Obres i serveis però 
la delegació és tan important que considerem que fa falta una persona que done 
suport  en  l’assessorament  i  gestió  d’aqueixa  àrea  tan  important  de  la  població. 
Només s’ha d’eixir al carrer i vore quina és la situació del nostre poble, no de fa un 
mes que governa aquesta corporació sinó de fa molts mesos i molts anys, la neteja, 
la  brutícia,  coses  inacabades;  tal  vegada,  nosaltres  simplement  donem per  bo  la 
creació d’aquesta figura d’assessor perquè no considerem, i ho hem manifestat així 
aquest grup municipal, no som partidaris de crear secretaris de grup, com ha hagut 
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alguns companys de corporació que han estat fent tasques de secretari de grup en el 
despatx del seu grup municipal, davant de l’ordinador i amb la taula, tan dignament 
com altres  funcions;  però  considerem  que  aqueixa  forma  de  funcionar  hem  de 
canviar-la, volem persones que donen suport a una àrea important, però a carrer; que 
es  veja  quines  són  les  mesures  que  hem d’aplicar  perquè  siga  millor  la  neteja, 
perquè siga millor l’enllumenat, perquè quan es trenque una bombeta no estiguem 
tres mesos per canviar-la. Aqueixa tasca es farà conjuntament entre el regidor que és 
l’òrgan  institucional,  que  donarà  l’ordre,  i  la  persona  que  estarà  contínuament 
donant suport i assessorant a aqueix regidor. Si aqueixa funció es fa, si es gestiona 
bé, o s’assessora bé com es gestionarà el magatzem, que és un forat sense fons, de 
material,  de maquinària,  de costos  que de  vegades  se’ls  ha de donar  un control 
exhaustiu, donarem per bona la creació d’aquesta plaça. Si no és així, els garantesc 
que l’eliminarem. Però el que no anem a jugar és crear una figura de secretari de 
grup, que ja hem dit que respectem, que els grups de l’oposició han tingut, i que 
demanen  contínuament,  i  que  nosaltres  considerem  que  aqueixa  figura  és 
respectable,  però nosaltres  busquem una altra  forma d’optimitzar  els recursos de 
personal. No s’ha incrementat el cost de persona, ni la despesa dels regidors; s’han 
reduït  sous  de  tota  la  corporació,  per  a  tindre  el  mateix  pressupost.  Hi  ha 
consignació pressupostària, i la Intervenció, efectivament ha fet un informe, informe 
que en cap cas diu que no es pot crear. Diu que considera, que hi ha previsions, que 
creu  que  no seria  convenient;  però  aquestos  informes  els  ha fet  quan en  Aigua 
Blanca  han  consignat  diners  per  a  altres  coses,  quan  ha  hagut  despeses  que 
Intervenció ha considerat que no eren aconsellables. No està dient que no es pot 
crear; ja li dic jo. Aqueixa figura és legal. Que és nova, sí, però li donarem una 
funcionalitat.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Sí que augmenta el cost de la Regidoria d’Obres i 
Serveis. Abans el que costava al voltant de 24.000 euros, costarà ara al voltant de 
33.000 euros. Per tant, sí que augmenta el que ens costarà la Regidoria d’Obres i 
Serveis. Des d’ací felicitar tots els regidors de la història de la democràcia d’Obres i 
Serveis, perquè ells sols han pogut portar un Regidoria,  i  vostés necessiten dues 
persones. Després comentar-li que des de fa vint dies hi ha moltíssimes queixes del 
barri del Raval, els jocs infantils del parc de l’Estació estan trencants; ja que tenen 
dues persones que han d’estar ahí podrien mirar, o assessorar i arreglar-se. I després, 
personalment,  el  que  pense  és  que  si  necessita  més  persones  per  al  tema  de  la 
Brigada d’Obres, posen-les vostés com a persones treballadors; no com assessors 
que tinguen un sou.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Simplement  explicar  un  poc  quina  ha  sigut  la  gènesi  de 
creació  d’aquesta  plaça  de  personal  eventual,  perquè  ens  ajudarà  a  entendre-ho 
millor.  El  12  de  juliol  de  2007  es  quan  es  van  crear  les  places  de  funcionari 
eventual;  en  aquell  moment  se’n  van  crear  quatre,  que  corresponien  als  quatre 
secretaris de grup que hi havia en aquell moment. Hi havia quatre grups municipals i 
hi  havia  quatre  places  de  funcionari  eventual,  que  la  seua  tasca  consistia  a  ser 
secretaris d’aqueixos grups municipals. Posteriorment els alts i baixos dels diferents 
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grups  municipals  que  es  van  produir  en  la  vida  política  local,  van  acabar  amb 
l’eliminació d’un d’aqueixos llocs i en la legislatura passada teníem tres llocs de 
funcionari eventual ocupades. I en el començament d’aquesta legislatura,  des del 
primer moment, la intenció d’aquest govern era dotar com a mínim d’aqueixa figura 
de funcionari eventual, en un principi pensant en la figura de secretari de grup, però 
obert a altres possibilitats i altres propostes, els quatre grups municipals que tenien 
responsabilitat  de  gestió.  Aqueixa  era  la  intenció  des  del  primer  moment,  i  la 
despesa política estava calculada contemplant l’ocupació d’aqueixos quatre llocs de 
treball eventual. Per què no es va fer en aquell moment? Perquè només hi havia en 
plantilla  tres  funcionaris  eventuals.  Aqueixos,  ho vorem més  endavant  en  donar 
compte  del  decret  de  nomenament,  es  van  nomenar  en  el  moment  que  va  ser 
possible  des  del  punt  de  vosté  econòmic  i  administratiu,  i  quedava  pendent  de 
resoldre el quart funcionari eventual, que per la distribució que havia fet els grups 
municipals del govern, li corresponia al Grup Projecte Ciutadans d’Oliva. I ara es 
crea  aquesta  figura;  o  siga  es  torna  a  crear  una  figura  que  ja  ha  tingut  aquest 
ajuntament, justament per a atendre aqueixa figura de funcionari eventual. Per què 
es destina a aqueixa funcionalitat? Perquè el grup que té aqueix funcionari eventual 
assignat a ell ho considera convenient així. I els altres grups el que fem és respectar 
la decisió del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva. I torne a clarificar, l’austeritat és 
exactament la mateixa, perquè la despesa política és exactament la mateixa; això ja 
estava contemplat  des el  principi;  i  la  despesa política  global,  tot  incorporant  la 
figura d’aquest funcionari eventual, que no podrà incorporar-se com a mínim fins al 
mes  de  setembre,  continua  sent  la  mateixa  despesa  polític  que  hi  havia  en  la 
legislatura anterior,  i  que ja s’arrossega de fa temps.  És la mateixa austeritat.  Ja 
estava previst des del principi, però no podia fer-se fins a aquest moment.”

 Sr. Parra Salort: “De les paraules que d’alguna forma escolte, sembla que la 
Regidoria d’Obres Públiques naix ara; perquè el que siga un pou sense fons ha sigut 
ara;  aleshores  tota  la  gent  que  ha  estat  regint  la  Regidoria,  els  funcionaris,  els 
treballadors que estan en aqueixos llocs de treball, passem de la responsabilitat o és 
que ens adonem i per això creem un altre gestor? Jo no crec que la feina la traga un 
gestor. Si gestor n’hi ha un, que gestione, i els qui estan per baix, responsables de la 
Cambra o del que siga, seran responsables del que tenen allí. Estem creant gestors 
de gestors. És a dir, vol dir que a partir d’ara Oliva estarà com una patena, perquè 
creant un lloc de treball que farà tota aqueixa gestió, Oliva no tindrà ni panderoles, 
tots  els  carrers  estaran  ben asfaltats;  tot  ho aconseguirà  una  persona?  Jo tinc  la 
sensació que no. Per a mi la creació d’aqueix lloc de treball no té cap sentit. Si tot el  
que s’ha fet  fins ara no ha servit per a res, jo crec que aconseguirem molt poc.  
Encarir els costos de l’Ajuntament d’Oliva, només.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer dos aclariments. Jo he dit des d’un primer 
moment que respecte la tasca que s’ha fet dels regidors d’Obres i Serveis; però hem 
d’eixir al carrer; com estan els carrers i com s’han solucionat els problemes, amb 
tota la bona voluntat, cal preguntar-li al poble si la gestió que s’ha fet, amb tota la 
bona voluntat estic dient, d’Obres i Serveis ha sigut la millor. Nosaltres intentarem 

42



AJUNTAMENT D’OLIVA

canviar el sistema. No diem que el regidor que ha treballat ho ha fet malament, sinó 
que potser no ha tingut  els  recursos.  Vosté  sap perfectament  que tenim diverses 
concessions, de fem, de neteja, de platges, tot això implica un control i un seguiment 
molt exhaustiu, perquè si no ens emportem la sorpresa després, que en eixir al carrer 
la gestió que fa l’empresa necessita un control. Li dic que respecte la seua postura, 
però costos són els mateixos, i els sistema de funcionar el canviarem; permeteu-nos 
almenys  que  plantegem  una  altra  forma  de  vore  la  gestió  que  es  fa  d’aqueixa 
brigada, que no pose en dubte la tasca dels treballadors, el que sí que dic és que hi 
ha molta empresa, té molta envergadura, i fins ara els resultat només se li ha de dir 
al  poble  quins  han sigut.  Els  problemes  no són de  fa  un mes  que  està  la  nova 
corporació.  Ja  li  dic  que  els  problemes  s’arrosseguen  de  fa  molts  anys,  on  ha 
governat el seu grup municipal, el Partit Popular, i altres grups. Quin ha sigut el 
resultat? Sembla ser que no ha sigut el millor. Anem a vore si ens deixen, almenys,  
la possibilitat d’intentar fer un control de gestió d’una altra forma.”

 Sr. alcalde: “En primer lloc m’agradaria destacar una cosa, com a regidor que 
porte més de deu anys a la casa, no pose en dubte, demà ho faré de matí que tinc  
prevista una visita a la Cambra Agrària, he de dir que els treballadors de la Cambra 
Agrària, de la brigada d’Obres i Serveis, són uns magnífics treballadors, i en moltes 
ocasions no han tingut els recursos necessaris, i també si ha arribat el moment s’han 
hagut d’apretar la corretja i són persones que estan donant la cara a tota hora al 
carrer. M’agradaria que això quedara clar, perquè ho pense de veritat; i sempre, com 
a regidor, si m’han fet falta els he tingut, i això és de justícia reconéixer-ho. El que 
estem creant és una plaça d’assessor a un grup polític; ni òbviament l’assessor ve a 
asfaltar els carrers, ni ve a augmentar els diners de les contractes, però sí que ve a 
ajudar i assistir al regidor a millorar la gestió. D’ell no dependrà tot, òbviament, 
però assistirà al regidor perquè el regidor millore la gestió i l’organització. Ja li ho 
ha dit el meu company, la despesa global política, el límit que tenim en el pressupost 
de 2015 no s’incrementa; de fet, demà, estàvem preparant aquesta aprovació inicial, 
es publicarà en la pàgina web absolutament amb pèls i senyals,  Seguretat  Social 
inclosa,  quina  és  la  despesa política  global  de l’Ajuntament  d’Oliva,  perquè  els 
ciutadans puguen conéixer-la amb detall, amb la salvetat que aquesta aprovació de 
hui és una aprovació inicial. Jo crec que per tant, com s’ha dit ací també, amb la 
potestat d’autoorganització municipal, el Grup Projecte Oliva ha considerat oportú 
destinar aquesta figura d’assessor, de personal de confiança en definitiva, igual que 
ho són els secretaris de grup, destinar-ho a la Delegació d’Obres i Serveis. Ha parlat 
vosté de l’informe de la interventora.  Efectivament,  és un informe que adverteix 
d’algunes coses, però al meu parer deixa la porta oberta; hi ha un informe del tècnic 
de Recursos Humans també, que considera que havent crèdit pressupostari suficient 
es pot  procedir  a  la  creació  de la plaça,  passant  pels  tràmits  que estem passant. 
L’informe de la interventora és més exhaustius, fa alguns advertiments, però al meu 
parer deixa la porta oberta per a la creació d’aquesta plaça. Coincideix amb el tècnic 
de  Recursos  Humans  que  es  pot  crear  la  plaça  per  existir  crèdit  pressupostari 
suficient, que no arribem al màxim de places establertes per la llei, que en són set 
per a un municipi com Oliva; també parla de l’EBEP, i diu que es poden fer dues 
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interpretacions, una restrictiva i l’altra menys restrictiva en relació a una consulta 
que  s’ha  fet  a  la  Direcció  General  d’Administració  Local,  que  determina  que  a 
través de la modificació que hui estem fent, de llocs de treball i de plantilla, es pot 
crear una plaça de personal eventual. I diu que am,b les dades que sí que coneixem, 
no les que preveiem, que és la liquidació de 2014, es compleixen tots els requisits,  
que són l’estabilitat pressupostària, la regla de gasto, l’estalvi net positiu, el deute 
públic i el període mitjà de pagament, per baix de 30 dies. Efectivament fa algunes 
objeccions la interventora, no ho amaguem, però tampoc posa cap impediment a la 
creació d’aquesta plaça.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables, (5 del Grup Municipal 
Compromís  per Oliva;  4 del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1 del  Grup Esquerra 
Unida del País Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 en contra (6 del Grup Partido 
Popular; i  4 del Grup Socialista),  ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència 
elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

VINTÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL CENTRE DE 
COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL-CECOPAL.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 24 de juliol 
de 2015, 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 21 de juliol de 2015, 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 de setembre de 2014.

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, i procurar una adequació dels perfils dels que formen part del referit centre..

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables dels Srs/es.: David González 5/21 Yolanda Pastor Bolo 4/21,  
Alejandro Salort Rubio 1/21, i José Salazar Cuadrado 1/21 i amb les abstencions de: Alejandra 
Tomas  Domenech  6/21  i  Carlos  Mengual  Manzanares  4/21,dictaminen  favorablement  el 
següent:
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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: David González Martínez
Suplent: Sra. Regidor: Blai Peiró Sanchis
Director Tècnic: Arquitecte Tècnic Municipal: Juan R. Porta Sancho
Suplent: Arquitecte Municipal: Vicent Llopis Cardona
Assessora: Secretaria Municipal: Ana Moreno Rodilla
Assessora: Interventora Municipal Marta Milvaques Roselló
Assessora: Tresorera Municipal Dolores Pozuelo Acayos
Assessor: Tècnic d’Administració General: José S. Estela Climent

GABINET D’INFORMACIÓ
Responsable: Sr. Regidor: Enric Escrivá Cots
Suplent: Sr. Regidor: Vicent Canet Llidó
Coordinador: Responsable Gab. Premsa Juan C. Fuster Torrijos

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT
Cap de Grup: Sr. Regidor: Blai Peiró Sanchis
Suplent: Sr. Regidor: Vicent Canet Llidó
Coordinador: Intendent-Cap Policia Local: José Fuster Moreno
Suplent: Inspector Policia Local: Joaquín Savall Ibiza
Assessor: Tinent, Comandant Lloc Guàrdia Civil: Juan L. Fndez. Menéndez

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ
Cap de Grup: Sr. Regidor: José Salazar Cuadrado
Suplent: Sra. Regidora: Yolanda Pastor Bolo
Coordinador: Cap Parc Oliva, C. P. B.: Juan C. Soler Los Arcos
Assessora: Delegada Creu Roja Oliva: Maria Ruiz Tormos

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA
Cap de Grup: Sra. Regidora: Imma Ibiza Cots
Suplent: Sra. Regidora: Alejandro Salort Rubio
Coordinadora: Coord. Mèdic del C. Salut: Inmaculada Calafat Escrivá
Assessor: Dtor. Centre de Salut Pública Angel Calcedo Ascoz
Assessora: Farmacèutica de Salut Pública: Luisa Bertó Navarro
Assessor: Veterinari de Salut Pública José A. Cañamás Sanchis
Assessora: Delegada Creu Roja Oliva: María Ruiz Tormos

UNITAT BÀSICA D'ALBERG I ASSISTÈNCIA
Cap de Grup: Sr. Regidor: Alejandro Salort Rubio
Suplent: Sra. Regidora: Rosana Miñana Morell
Coordinadora: Treballadora Social: Alicia Morant Grau
Suplent: Treballador Social: Juan A. Miralles López
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UNITAT BÀSICA DE SUPORT LOGÍSTIC
Cap de Grup: Sr. Regidor: Gabriel Oltra Mestre
Suplent: Sra. Regidora: Yolanda Pastor Bolo
Coordinador: Arquitecte Municipal: Antonio Pérez Mengual
Suplent: Arquitecte Tècnic: Vicent Mayans Peiró
Assessor: Enginyer Tècnic Industrial: Miquel Gomis Mascarell
Assessor: Enginyer Tècnic Industrial: Carlos Pons Morera
Assessora: Enginyera Tècnica Agrícola: Carmen Santonja Beneyto
Assessora: Enginyera Tècnica Topógrafa: Lara Pérez Besoné
Assessor: Director Tècnic EDAR Fermín Moratal Climent

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. Que 
l’acord  adoptat  es  notifique  a  tots  els  membres  integrants  d’aquest  Centre  de  Coordinació 
Municipal-CECOPAL als efectes adients.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  11  vots  favorables,  (5  del  Grup  Municipal 
Compromís per Oliva; 4 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del 
País Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 10 abstencions (6 del Grup Partido Popular; i 4 
del Grup Socialista), ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes 
que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

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

VINT-I-UNÉ.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT  DEL 
SEGON TRIMESTRE 2015.

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

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT

En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'establixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'establix l'obligació dels 
interventors i els tresorers d'elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis  
de pagament, i remetre'ls al Ple de la corporació.

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat.

PROPOSTA D’ACORD

A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
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PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  dels 
informes de morositat del segon trimestre de l’any 2015.

“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE  PAGAMENT  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA

La funcionària  que  subscriu  en l’exercici  de les  funcions  previstes  en  l’article  196 del  Reial  Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5  
del  Reial  Decret  1174/1987,  de 18 de  setembre,  pel  qual  es  regula  el  règim jurídic  dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

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

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

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

CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES EN 
EL PRESENT INFORME
A  continuació  s’assenyalen  les  premisses  de  què  s’ha  partit  per  a  l’obtenció  de  les  dades  de  la 
comptabilitat municipal:
- Únicament  s’ha  inclòs  despeses  corresponents  als  capítols  2  i  6  (despeses  corrents  i  serveis  i  

inversions),  ja  que la Llei  15/2010 fa referència  a  les operacions  comercials,  i  estes  bàsicament  
s’apliquen a estos capítols. Per tant no s’inclouen despeses de personal, subvencions o altres que no 
corresponguen a estos capítols.

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini de pagament, 
l’obligació de les quals estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es referix l’informe 
(30 de juny).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat, 
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció.
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Informe segon trimestre 2015
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es  desprenen  de 
l’aplicació de comptabilitat,  corresponents  a despeses  imputables  als capítols 2 i  6 del  pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva,  es troben pendents de pagament,  a  data 30 de juny del  2015, un total  de 629 
factures la quantia global de les quals puja a 828.046,53 €.

En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es 
diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (600 factures per import de 728.659,46  
€), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (29 factures per 99.387,07 €)
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els  
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (2033 factures per 2.027.294,58 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (101 factures per 132.664,14 €).
L’annex III  fa referència als interessos de demora que s’han pagat  en este trimestre,  que pugen a un 
import total de 0 euros.

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

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

Els efectes  de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei  30/2007, que es 
transcriu a continuació:

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

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

Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 22 de gener de 2015. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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VINT-I-DOS.  DONAR  COMPTE  D’ADSCRIPCIÓ  DE  MEMBRES  A  LES 
DIFERENTS COMISSIONS INFORMATIVES.

Després dels escrits presentants per part dels portaveus dels diferents Grups municipals, 
comunicant  l’adscripció  de  Regidors  titulars  i  suplents  de  cada  grup  polític  a  les 
diferents  Comissions  Municipals  Informatives  constituïdes  dintre  de  l’organització 
municipal  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  es  dona  compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  dels 
membres tant titulars com suplents que conformaran cada Comissió Informativa, en els 
termes següents: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS
TITULAR: SUPLENT:
PP VICENTE PARRA SALORT VICENTE MORERA ROMAGUERA
COMPROMIS VICENTE CANET LLIDO
SOCIALISTA ANA Mª MORELL GÓMEZ CARLOS  MENGUAL  MANZANARES,  ROSA 

Mª  SORIA  ESCRIVA  I  ALFONSO  FORRAT 
ESTEVEZ

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
GABRIEL OLTRA MESTRE

BLAI PEIRÓ SANCHIS

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
TITULAR: SUPLENT:
PP VICENTE PARRA SALORT VICENTE MORERA ROMAGUERA
COMPROMIS VICENTE CANET LLIDO IMMA IBIZA COTS
SOCIALISTA  CARLOS  MENGUAL 
MANZANARES

ANA Mª MORELL GÓMEZ, ROSA Mª SORIA 
ESCRIVA I ALFONSO FORRAT ESTEVEZ

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
BLAI PEIRÓ SANCHIS

GABRIEL OLTRA MESTRE

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ
TITULAR: SUPLENT:
PP ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH SALVADOR LLOPIS IBIZA
COMPROMIS  DAVID  GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ
SOCIALISTA  CARLOS  MENGUAL 
MANZANARES

ANA Mª MORELL GÓMEZ, ROSA Mª SORIA 
ESCRIVA I ALFONSO FORRAT ESTEVEZ

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
BLAI PEIRÓ SANCHIS

GABRIEL OLTRA MESTRE

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
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GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL

TITULAR: SUPLENT:
PP SALVADOR LLOPIS IBIZA HILARIO ROBLES SERRANO
COMPROMIS ANA MIÑANA MORELL ENRIC ESCRIVÁ COTS
SOCIALISTA ROSA Mª SORIA ESCRIVA CARLOS MENGUAL MANZANARES, ANA Mª 

MORELL  GÓMEZ  I  ALFONSO  FORRAT 
ESTEVEZ

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
YOLANDA PASTOR BOLO

MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS
TITULAR: SUPLENT:
PP HILARIO ROBLES SERRANO ALEJANDRA TOMÁS DOMÉNECH
COMPROMIS ENRIC ESCRIVÁ COTS ROSA ANA MIÑANA MORELL
SOCIALISTA ROSA Mª SORIA ESCRIVA CARLOS MENGUAL MANZANARES, ANA Mª 

MORELL  GÓMEZ,  I  ALFONSO  FORRAT 
ESTEVEZ

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
YOLANDA PASTOR BOLO

MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
TITULAR: SUPLENT:
PP VICENTE MORERA ROMAGUERA VICENTE PARRA SALORT
COMPROMIS IMMA IBIZA COTS ROSA ANA MIÑANA MORELL
SOCIALISTA ALFONSO FORRAT ESTEVEZ CARLOS MENGUAL MANZANARES, ANA Mª 

MORELL  GÓMEZ,  I  ROSA  Mª  SORIA 
ESCRIVA 

PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA:
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

YOLANDA PASTOR BOLO

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIÀ: 
ALEJANDRO SALORT RUBIO
GENT D’OLIVA:
JOSE SALAZAR CUADRADO

Per l’altra banda, indicar que totes les Comissions Informatives han quedat formalment 
constituïdes amb data 14 de juliol de 2015, recaient la Presidència efectiva d’aquestes 
en els següents Regidors:
Comissió d’Hisenda i Béns Municipals………………… Sr. Vicent Canet LLidó
Comissió d’Ordenació del Territori…………………….. Sr. Blai Peiró Sanchis
Comissió de Governació……………………………….. Sr. alcalde
Comissió de Benestar Social…………………………… Sr. Alejandro Salort Rubio 
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Comissió de Serveis Socioculturals……………………. Sra. Yolanda Pastor Bolo
Comissió de Foment Econòmic………………………… Sr. José Salazar Cuadrado 
Oliva, 15 de juliol de 2015. L’alcalde.

VINT-I-TRES.  DONAR  COMPTE  A  L’ACCEPTACIÓ  DE  CÀRRECS  AMB 
DEDICACIÓ.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 2 de juliol de 2015, 
va adoptar, d’entre altres, acord relatiu a la proposta de l’Alcaldia sobre l’assignació del 
règim de dedicació exclusiva i parcial a determinats membres de la corporació.

Segons  figura  contemplat  al  punt  segon de  la  part  dispositiva  de  l’esmentat  acord, 
textualment,  “El  nomenament  d’un membre  de la  Corporació  per  a  un dels  càrrecs 
indicats  només  suposarà  l’aplicació  del  règim  de  dedicació  parcial  o  exclusiva  si 
s’accepta per l’interessat, circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la 
pròxima sessió ordinària.”

En compliment  per  tant  d’aquest  acord,  es  dóna compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  de 
l’acceptació del règim de dedicació exclusiva per part dels regidors/es Srsa. Rosa Ana 
Miñana  Morell  (regidora  d’Ocupació-Empresa  i  Recursos  Humans),  Sr.  Alejandro 
Salort  Rubio  (regidor  de  Benestar  Social  i  de  Joventit)  Sra.  Yolanda  Pastor  Bolo 
(regidora d’Educació, de Participació Ciutadana, de la Dona i de la Gent Gran), Sr. Blai 
Peiró Sanchis (regidor d’Esports i de Planejament Urbanístic), Sra. Imma Ibiza Cots 
(regidora  de  Medi  Ambient,  de  l’Aigua,  d’Activitats,  de  Modernització  i  de  Salut 
Pública), Sr. José Salazar Cuadrado (regidor de Comerç, Mercats i Consum i de Festes), 
Sra. Mireia Francesca Morera Alemany (regudora de Turisme), i del propi Sr. alcalde, 
David González Martínez.

Igualment han acceptat els seus càrrecs amb el règim de dedicació parcial els següents 
regidors  Sr.  Vicent  Canet  Llidó  (regidor  d’Hisenda,  Patrimoni,  Gestió  i  Disciplina 
Urbanística) Sr. Enric Escrivá Cots (regidor de Cultura, Música, Biblioteques, Museus, 
Patrimoni Artístic i Comunicació) i Sr. Gabriel Oltra Mestre (regidor d’Obres, Serveis, 
Platges i Agricultura).

La qual cosa es posa en coneixement del Ple als efectes indicats.

Oliva, 21 de juliol de 2015. L’alcalde.” 

VINT-I-QUATRE.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM. 
2308/15, DE NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EVENTUALS.

51



AJUNTAMENT D’OLIVA

Es dóna compte del decret de l’Alcaldia 2308/15, segons el qual es nomena personal 
eventual  de  l’ajuntament,  amb  efectes  econòmics  del  dia  1  de  juliol  de  2015,  les 
persones que tot seguit s’indica:

Cognoms i nom Retribució anual Càrrec
MORENO LÓPEZ, TOMÁS 14.438,80 € SECRETARI DE GRUP POLÍTIC EUPV
FULLANA LLIN, GEMA 14.438,80 € SECRETARI  DE  GRUP  POLÍTIC  GENT 

D’OLIVA
LLORCA ESTEVE, JULIO 14.438,80 € SECRETARI  DE  GRUP  POLÍTIC  BLOC-

COMPROMÍS

VINT-I-CINC.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 
2187/15,  2198/15,  2338/15  I  2339/15,  SOBRE  DELEGACIONS  DE  LA 
COMPETÈNCIA PER AUTORITZAR MATRIMONIS CIVILS.

Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia 2187/15, 2198/15, 2338/15 i 2339/15, segons 
els quals es delega la competència per a realitzar matrimonis civils a diversos regidors. 

VINT-I-SIS.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1111/15 AL NÚM. 
2419/15.

El Sr. secretari accidental dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 
1.111/15, de 27 d’abril de 2015, fins el Decret núm. 2.419/15, de 23 de juliol de 2015.

DESPATX  EXTRAORDINARI.-  PROPOSTA  RELATIVA  A  LA 
REPRESENTACIÓ DE MUNICIPIS EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA 
PROPIETAT INMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA.

Una vegada conclosos  els  assumptes  de l’ordre del  dia,  i  abans  d’entrar  en precs  i 
preguntes,  el  Sr.  alcalde  sotmet  a votació  la  urgència de la  proposta  presentada pel 
Regidor  Delegat  d’Hisenda i  Patrimoni,  relativa  a  l’assumpte  epigrafiat,  i  el  Ple  de 
l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  membres  presents,  acorda  aprovar-la  i  en 
conseqüència s’entra en el seu estudi i debat.

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I PATRIMONI
Atès l’escrit  tramés per part  del  President  del  Consell  Delegat  d’Economia  i  Hisenda en la  
Comunitat Valenciana - València (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), sol·licitant 
que abans del 31 de juliol de 2015 per part del Plenari d’aquest Ajuntament es votara el nom de 
tres  Ajuntaments  d’aquesta  secció  territorial,  per  tal  que  ens  representen  davant  el  Consell 
Territorial de la Propietat Inmobiliaria de València.
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Tot això en base a allò previst en el Reial Decret 417/2006 del 7 d’abril pel qual es desenvolupa 
el Text Refòs de la Llei del Cadastre Immobiliari, així com l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 de  
juliol,  per  la  qual  es  determina  l’àmbit  territorial  dels  Consells  Territorials  de  la  Propietat 
Inmobiliaria de Madrid i Barcelona i s’estableix el procediment de designació dels representants  
locals en diversos òrgans col·legiats.

Atesa  l’esmentada  Ordre  Ministerial,  on  es  contempla  que  les  Entitats  Locals  existents  en 
l’àmbit  de  cada  Consell  Territorial  estaran  representats  per  un  representant  del  conjunt  del  
Ajuntaments la població de dret dels quals siga igual o inferior a 20.000 habitants.

Escoltada la Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament d’Oliva en reunió que va tindre lloc el dia  
29 de juliol de 2015.

Es proposa el Ple de l’Ajuntament que adopte les següents:

PROPOSTES D’ACORD

PRIMER.- Comunicar al Consell Territorial de la Propietat Inmobiliaria de València el nom de 
tres  Ajuntaments  corresponents  a  la  secció  de  municipis  amb  població  superior  a  20.000 
habitants, per a la posterior representació dintre d’aquest Consell Territorial, i que es concreten 
en el Ajuntaments de:
- Oliva
- Cullera
- Sueca

SEGON.- Donar  trasllat  a  l’acord  que  recaiga  l’esmentat  President  del  Consell  Delegat 
d’Economia i Hisenda de València, als efectes sol·licitats.”

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

 Sr.  Canet  Llidó:  “Ràpidament  explicar,  ja  ho  vam  dir  en  la  Comissió 
d’Hisenda, que això és una possibilitat, de formar part del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de València, que està representat per diversos organismes, un 
dels quals les entitats locals; les ciutats de la província de València que tenen un 
tram d’habitants similars als de la població d’Oliva, ens conviden que plantegem o 
proposem,  o  votem,  tres  ciutats,  la  nostra  i  altre  dos,  o  les  que  considerem 
oportunes, per formar part d’aqueix organisme. Posteriorment, aquelles ciutat que 
s’elegesquen per formar part del consell territorial ja es demanarà quin membre de 
cada corporació, o de cada ajuntament s’ha de designar per formar part d’aqueix 
consell territorial. Això és una cosa que està en vigor des de 2007; crec que és la 
primera vegada que nosaltres ho plantegem a l’Ajuntament d’Oliva; en la Comissió 
d’Hisenda  vam  dir  que  no  hi  havia  cap  criteri  prèviament  establert  per  a  la 
designació  de  les  ciutats,  vam  repartir  la  documentació  i  ex  van  explicar  les 
atribucions d’aqueix consell territorial, i vam plantejar que en la Junta de Portaveus 
que es realitzaria dimecres anterior al plenari que tots els portaveus aportaren les 
propostes  que  consideraren  oportú.  Finalment,  en  la  Junta  de  Portaveus  es  va 
plantejar com a criteri ciutats de dimensions similars a la nostra i que estigueren 
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també ne la ribera del mar, és a dir que foren ciutats amb platja, turístiques, etc. i 
aqueix criteri és el que hem aplicat a l’hora de plantejar aqueixa opció.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta transcrita i en 
conseqüència elevar-la a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

DESPATX  EXTRAORDINARI.-  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP 
SOCIALISTA  DE  L'AJUNTAMENT  D’OLIVA  PER  A  RETIRAR  LA  LLEI 
ORGÀNICA  4/2015,  DE  30  DE  MARÇ,  DE  PROTECCIÓ  DE  SEGURETAT 
CIUTADANA.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista Municipal d’Oliva, que és 
del següent tenor literal: 

“El PP va aprovar el passat 11 de desembre, en solitari, la seua Llei de Seguretat Ciutadana amb 
l'oposició frontal del PSOE. Es tracta d'una "ley mordaza" que trenca l'esperit de la Constitució i 
que el PSOE procedirà a derogar quan torne al Govern. Esta llei no sols no ha comptat amb el  
recolzament parlamentari dels partits  de l'oposició sinó que ha sigut  recorreguda davant del  
Tribunal Constitucional per una àmplia majoria dels mateixos: el PSOE ha promogut el recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de Seguretat  
Ciutadana, junt amb Esquerra Plural (IU, ICV- EUiA) , UPyD, Compromís-Equo, i Coalició 
Canària. No hi ha una demanda social per a una norma absolutament innecessària, que suposa 
un retall de drets polítics i civils arreplegats en la Constitució, per la qual cosa l'únic que busca  
el Govern és un retorn a l'Estat policial. Rajoy està demostrant ser el president més retrògrad de 
la democràcia espanyola, està legislant només per a la dreta més extrema i està aprovant retalls  
en drets i llibertats en cada Consell de Ministres que es celebra.

És evident que el Govern té por de la contestació social, li molesta i converteix a la ciutadania  
que protesta en ciutadans i ciutadanes baix sospita. La llei mordassa és una llei desmesurada i  
desproporcionada, tant per les restriccions que contempla com per l'agreujament de les quanties 
de les multes. Busca castigar més oferint menys garanties jurídiques a la ciutadania. Amb esta 
llei, per citar diversos exemples, es podrà castigar amb fins a 30.000 euros una manifestació per  
a impedir un desnonament o amb fins a 600 euros les faltes lleus, que són les més comunes. Es  
podrà multar a qui difonga imatges d'antiavalots colpejant sense necessitat a manifestants, o  
considerar una amenaça a la seguretat ciutadana negar-se a mostrar el DNI. A més,  els que 
participen en una manifestació espontània, açò és, no notificada prèviament a la Delegació del  
Govern -cosa que ocorre en el 50% de les protestes- podran ser també multats.

Al  Govern del  PP li  molesta  la  gent  en el  carrer,  però el  problema no són els  ciutadans i  
ciutadanes  que  critiquen  l'acció  del  Govern  i  les  seues  polítiques  antisocials.  Si  la  dreta 
governant  vol  frenar  les  protestes  socials  que  tant  els  pertorben,  la  qual  cosa ha  de fer  és  
rectificar la seua política econòmica i  tirar  fre a la desigualtat,  però no arremetre contra el  
ciutadà que protesta en el carrer. Amb esta llei, el PP demostra que no accepta el dret a la queixa 
i a la discrepància. És evident que amb l'excusa de la crisi, el PP ha retallat els drets socials.  
Ara, amb l'excusa de la seguretat, busca retallar les llibertats polítiques i civils. Un nou retall de 
drets que se suma als ja perpetrats  durant  estos tres anys  del  PP en educació,  sanitat,  drets  
laborals,  justícia.  Els  socialistes  continuarem treballant  per  a  preservar  la  cohesió social,  la 
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llibertat  i  la  igualtat  d'oportunitats  de  tota  la  ciutadania,  impulsant  des  dels  municipis  les  
prestacions necessàries de servicis socials i promovent la reinserció social de les persones en  
situació de major vulnerabilitat. Mesures de prevenció, que, des de les entitats locals, poden 
assegurar  el  desitjable  benestar  de  la  nostra  ciutadania  i  l'assegurament  dels  seus  drets  i 
llibertats, i ajudar a minimitzar l'efecte de la mal anomenada Llei de Protecció de Seguretat 
Ciutadana. Per estes raons plantegem que el PP retire la "ley mordaza", perquè llima la cohesió  
social, qüestiona frontalment l'Estat de Dret i limita els drets i les llibertats de ciutadania que 
hem conquistat en estos anys de democràcia des que es va aprovar la Constitució l'any 1978.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple  
els següents ACORDS

- Retirar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de Seguretat Ciutadana (Llei  
Mordassa) perquè restringeix indegudament l'exercici dels drets i les llibertats de la nostra 
ciutadania i representa un atac frontal al nostre Estat de Dret.

Sotmesa a votació la inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament, 
per unanimitat, acorda aprovar-la i en conseqüència s’entra en el seu estudi i debat.

Vist que el mateix Grup Socialista presenta esmena a la moció en el sentit d’incloure un 
tercer  punt  que  diga  “Traslladar  l’acord  plenari  a  la  Presidència  del  Govern  i  al 
Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya.”

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

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Explicaré,  perquè  crec  que  tots,  o  la  immensa 
majoria de ciutadans coneix el que és la llei mordassa. És una llei que ha portat a 
cap el Partit Popular al Congrés dels Diputats, on traeix d’arrel l’estat del benestar, 
on es carrega tots els drets adquirits en la llibertat d’expressió a tots els ciutadans, no 
només en l’època democràtica sinó també anteriorment; on per exemple costarà al 
voltant de 30.000 euros el fet de produir un desnonament forçat, com fins ara ha 
estat fent la plataforma stop desnonaments, i per tant el que no podem permetre els 
ciutadans, en aquest cas el consistori i els ciutadans d’Oliva, l’Ajuntament d’Oliva, 
és que ens facen callar; perquè la llibertat  d’expressió va costar moltes vides, en 
aquest cas moltes vides del nostre Partit Socialista, i per tant pensem que nosaltres 
som els més idonis per portar aquesta moció. I el que volem és que recolzeu aquesta, 
perquè no se silencie la nostra veu.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Crec que la moció que presenta el Grup Municipal del 
Partit Socialista, jo crec que la Llei de Seguretat Ciutadana que va aprovar el Partit 
Popular és una llei que excedeix, que va en contra de la llibertat d’expressió dels 
ciutadans, llibertat d’expressió que està contemplada clarament en la Constitució i 
que  ací  es  vol  coartar  a  través  de  colps  de  sancions  superquantioses.  Que  una 
persona,  només  pel  fet  d’assistir  a  una  manifestació,  en  unes  condicions 
determinades, sense excedir-se massa, només pel fet que puga ser objecte que se li 
diga que està en unes condicions no adequades en aqueixa manifestació se li puga 
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aplicar  una  quantitat  de  30.000 euros,  això  la  veritat  fa  que  pensar,  sobretot  la 
qualitat  democràtica  que s’intenta  aplicar,  i  sobretot  aquella  persona que intenta 
acudir a la manifestació que ho pense molt a l’hora d’acudir a la manifestació. Per 
tant  aqueixa  llibertat  d’expressió  a  aqueixa  manifestació  peu  de  carrer  es  veu 
totalment  coartada  per  culpa  d’una  llei  per  as  mi  totalment  injusta  també. 
Evidentment seria desitjable que es retirara la llei; això no vol dir donar llibertat 
perquè qualsevol persona puga agredir o insultar a qualsevol en qualsevol moment; 
hi ha moltes formes de poder evitar-ho; per a això ja tenim la llei, que si s’aplica 
com cal aquell que no es comporta de forma racional pot ser castigat; això no cal 
aprovar-ho de manera genèrica específicament per a les manifestacions, una llei que 
limita  moltíssim  a  l’hora  de  poder  eixir  un  al  carrer  a  manifestar-se  amb 
tranquil·litat. Per tant pense que és una moció objectiva des del punt de vista de les 
llibertats  personals  de  cadascú,  i  efectivament  del  que  contempla  clarament  la 
Constitució, de la seua defensa; i és una moció que pense que s’ha d’aprovar per la 
majoria o la totalitat dels qui estem ací, perquè és una moció que intenta defensar la 
llibertat  d’expressió; i des de l’Ajuntament d’Oliva no és que puguem maniobrar 
massa,  però que arribe  on haja  d’arribar  la  veu des  d’ací  de l’ajuntament  per  a 
demostrar que la part que ens correspon com a representants del poble, que estem 
totalment en contra d’aqueixa llei  que ve a coartar la llibertat  d’expressió de les 
persones. Per tant votarem des de Gent d’Oliva a favor d’aquesta moció.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer de tot dir que m’ha alegrat molt vore que el Partit 
Socialista ha presentat aquesta moció, i m’agradaria felicitar-los. Per no estendre’m 
més, donar el nostre suport, tant en les institucions com en el carrer si cal. Moltes 
gràcies i enhorabona.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, Projecte Ciutadans d’Oliva, donarem suport a la 
moció del Partit Socialista. És cert que les llibertats han constat molt d’aconseguir, 
no només per un partit polític sinó per molta gent i molts partits polítics i moltes 
persones que han sigut valentes. Aqueix dret fins ara no ha tingut cap problema. El 
PP últimament ens té acostumats que si hi ha cap problema que li preocupa o li 
molesta, automàticament crea una llei per intentar tallar-lo. La Constitució funciona 
bé, el dret de llibertat funciona bé. Crec que aquesta llei no té massa sentit la seua 
eixida i per tant donarem suport per demanar la seua retirada.”

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres també donarem suport a la moció, com fa el nostre 
representant a les Corts a Madrid, en el mateix sentit.  És cert que en matèria de 
Seguretat  Ciutadana  hi  ha  alguns  objectius  que  caldria  assolir  i  algunes 
modificacions  que caldria  introduir,  però en concret  la llei  que planteja  el  Partit 
Popular s’excedeix en molts sentits, perquè limita i coarta la llibertat d’associacions 
i persones d’una forma que de cap forma els grups democràtics podem consentir i 
secundar.  Per  aqueix  motiu  anem  a  recolzar  la  moció  plantejada  pel  Grup 
Socialista.”
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 Sr.  Mengual  Manzanares: “Agrair  a  tots  els  grups  polítics  que  recolzareu 
aquesta moció, encara que moltes vegades des de Projecte Oliva es comenta que les 
mocions no tenen importància; realment no sé quina força pot tindre Oliva, però 
ideològicament crec que és fructífer que l’Ajuntament d’Oliva propose abolir la llei 
mordassa en contra d’aquestes lleis que van contra els drets socials que tant han 
constat d’aconseguir.”

Sotmesa  a  votació  l’esmena  presentada,  s’aprova  per  15  vots  a  favor  (5  del  Grup 
Municipal Compromís per Oliva; 4 del Grup Socialista; 4 del Grup Projecte Ciutadans 
d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 6 
vots en contra del Partit Popular.

Sotmesa a votació la moció, amb l’esmena incorporada, s’aprova per 15 vots a favor (5 
del Grup Municipal Compromís per Oliva; 4 del Grup Socialista; 4 del Grup Projecte 
Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià; i 1 del Grup Gent 
d’Oliva); i 6 vots en contra del Partit Popular, en conseqüència el Ple de l’Ajuntament, 
acorda:

Primer. Retirar  la  Llei  Orgànica  4/2015, de 30 de març,  de Protecció  de Seguretat 
Ciutadana (Llei Mordassa) perquè restringeix indegudament l'exercici dels drets i les 
llibertats de la nostra ciutadania i representa un atac frontal al nostre Estat de Dret.

Segon. Traslladar l’acord plenari a la Presidència del Govern i al Ministeri de l’Interior 
del Govern d’Espanya.

En aquest moment, sent les 21.45 h, el Sr. alcalde concedeix un recés de cinc minuts en 
la sessió plenària.

Passats els cinc minuts,  es reprén la sessió i es tracta un nou assumpte no inclós en 
l’ordre del dia.

DESPATX EXTRAORDINARI.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS PORTAVEUS 
DE  L’EQUIP  DE  GOVERN  PER  DEIXAR  SENSE  EFECTE  LA  QUARTA 
QUOTA URBANÍSTICA DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV.

Abans de començar a tractar l’assumpte, el Sr. Vicente Morera Sendra demana abstenir-
se d l’assumpte, cosa que el Sr. alcalde li concedeix.

Es dóna compte de la moció que presentada, que és del següent tenor literal:

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data  24 d'abril  de  2015 el  sr.  Alberto Bañuls Navarro va presentar  un escrit  al  registre  
general d'entrada d'este Ajuntament, proposant a tots els membres de la Corporació Municipal 
l'elevació al Ple d'una moció relativa a dos temes de la urbanització Aigua Blanca IV. El primer 
dels quals: la supressió de la 4a quota urbanística del sector Aigua Blanca IV.

Històric del cobrament de quotes en Aigua Blanca IV
En data 19 de juliol de 2004, mitjançant acord de la Junta de Govern Local,  es va aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Aigua Blanca IV, i en data 21 de 
novembre de 2005, després d'assumir i plasmar els recursos favorablement estimats, aquesta 
aprovació definitiva va adquirir fermesa en via administrativa.
En data 26 de setembre de 2005, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar  
definitivament el projecte d'urbanització de la Unitat d'Execució Única del Pla Parcial Aigua 
Blanca IV, amb un PEC de 2.256.187,39 euros.
En data 14 d'agost de 2006, mitjançant decret de l'alcaldia, es va aprovar el padró cobratori dels  
propietaris  del  sector Aigua Blanca IV. Aquest  document  recollia els  imports  de les quotes 
urbanístiques provisionals, i una calendarització de pagament de les mateixes.
L'import total es va fraccionar en 4 quotes urbanístiques, 3 de les quals van ser satisfetes en les 
següents dates:
- la primera, el 16 de novembre de 2006.
- la segona, el 15 de febrer de 2007.
- la tercera, el 15 d’abril de 2008. 
La quarta quota, d'acord amb el padró cobratori, deuria haver-se satisfet en juliol de 2008, però 
el 16 de juny de 2008, pel decret d’alcaldia 2107/08, es va aprovar la suspensió temporal del seu 
pagament, continuant en aquest estat a data de hui.

 
Històric de les obres d'urbanització des de la seua paralització
Des de l'any 2008 les obres d'urbanització del Pla Parcial Aigua Blanca IV (i tot el seu procés  
urbanitzador, en general) han travessat multitud de vicissituds.
En  data  11  de  gener  de  2008  la  direcció  facultativa  i  l'empresa  contractista  van  acordar  
subscriure l'acta de suspensió de les obres.
En data 16 de desembre de 2008, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar el 
modificat de projecte número 1, amb un PEC de 2.572.386,57 euros.
En data 29 de setembre de 2010,  mitjançant  decret  de l'alcaldia 3.863/10,  es va resoldre el  
contracte amb la mercantil MIDASCON SL, i es va determinar el saldo de liquidació definitiva 
de les obres en la quantitat d'1.072.864,38 € (PEC amb baixa, IVA del 16% inclòs).
En  data  26  de  setembre  de  2012  es  van  adjudicar  els  contractes  a  les  mercantils  LESIN 
LEVANTE SLU (decret de l'alcaldia 3.155/12) i SAIN CVO SA (decret de l'alcaldia 3.156/12) 
per a la realització dels treballs auxiliars necessaris per a l'elaboració d'un informe de l'estat  
actual de les obres.
En data 13 de setembre de 2013 els serveis tècnics municipals van presentar el referit informe, 
xifrant en un PEC d'1.445.157,95 euros l'import necessari per finalitzar les obres d'urbanització.
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En data 7 d'agost de 2014, mitjançant el decret de l'alcaldia núm. 2663/14, es van aprovar el  
Plec  de Clàusules  Administratives  i  el  Plec  de Clàusules  Tècniques  particulars  dels  serveis  
professionals per a la redacció del projecte modificat d'urbanització, per a la finalització de les 
obres del sector Aigua Blanca IV.
En data 17 d'octubre de 2014, mitjançant el decret de l'alcaldia núm. 3385/14, li se va adjudicar  
el  contracte administratiu dels serveis professionals per a la redacció del  projecte modificat  
d'urbanització per a la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV, a l'oficina tècnica  
TES SL, per un import de 70.059 euros (IVA inclòs).
En la Junta de Portaveus de data 29 d'abril de 2015 es va repartir als assistents còpia en format  
digital (en suport CD-DVD) del treball elaborat per l'oficina tècnica TES SL. En aquest treball 
es xifra en un PEC d'1.820.718,58 euros l'import de les obres necessàries per a la finalització de 
la urbanització del sector, sense diferenciar entre les obres corresponents a reparacions i obra 
pendent. I sense diferenciar les despeses imputables al Vial C.

Raons econòmiques que justifiquen la proposta de deixar sense efecte la 4a quota
Considerant que en data 28 d'abril de 2011 l'Ajuntament Ple va adoptar el següent acord:
"Segon.- No repercutir sobre els propietaris cap cost distint del que hagueren hagut d’assumir si 
les obres d’urbanització s’hagueren realitzat en els termini  i  en les condicions aprovades en 
l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat del mateix, que s’estarà al que resolga el  
jutjat sobre la seua legalitat o no.
Tercer.- Que dit sobrecost siga assumit en la seua totalitat per l’Ajuntament d’Oliva."
Considerant que, en compliment de l'esmentat acord de data 28 d'abril, en data 29 de setembre  
de 2011 es va aprovar una modificació per suplement de crèdits de 100.000 euros. Modificació 
contra  la  qual  el  grup  municipal  socialista  va  interposar  recurs  de  reposició,  el  qual  fou 
desestimat en la sessió plenària de 24 de novembre de 2011. 
Considerant que en data 17 d'abril de 2015 es va aprovar el pressupost de l'exercici 2015, el qual 
incloïa,  en  el  capítol  d'inversions,  la  consignació  d'1.000.000  d'euros  per  a  les  obres 
d'urbanització del sector Aigua Blanca IV.
Considerant que en data 30 d'abril de 2015 es va aprovar una modificació pressupostària de  
438.000 euros per a les obres d'urbanització del sector Aigua Blanca IV.
Considerant que, amb la incorporació de les consignacions esmentades (de dates 17 i 30 d'abril  
de  2015),  sense necessitat  de  cobrar  la 4a quota hi  ha  diners  suficients en la  partida de la 
urbanització per tal de fer front a totes les despeses de la mateixa, tant les ja efectuades com les  
previstes. Com es pot comprovar:
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Concepte Ingressos Despeses Saldo
3 quotes satisfetes pels propietaris (*) 1.691.947,98 1.691.947,98

Diners consignats per l'Ajuntament (no en qualitat de propietari) 1.864.000,00 3.555.947,98

Indemnitzacions (67.883,11€ es compensen en quotes) 141.193,24 3.414.754,74

Registre de la propietat 18.841,92 3.395.912,82

Honoraris redacció dels projectes inicials 107.281,45 3.288.631,37

Honoraris direcció facultativa EMIN (pagats) 12.795,61 3.275.835,76

Obra pagada al contractista MIDASCON 1.158.856,20 2.116.979,56

Honoraris redacció nous projectes (TES SL) 70.059,00 2.046.920,56

Pressupost base licitació noves obres (PEC, IVA inclòs) 1.820.718,58 226.201,98

Honoraris direcció facultativa EMIN (NO pagats) 23.940,02 202.261,96

(*) Cal tindre en compte que 67.883,11€ d'indemnitzacions es compensen en quotes, i que l'Ajuntament, com a propietari del 10% de 
l'aprofitament del sector, va consignar 225.593,06 € en data 31 d'agost de 2012, corresponents a la totalitat de les 4 quotes.

Considerant que, tot i que la futura direcció facultativa de les obres d'urbanització s'encarregara 
a  una oficina tècnica externa al  propi  Ajuntament,  la  despesa d'aquest  contracte  de serveis  
suposaria uns 61.200,62 euros (4% del PEM, més IVA); amb la qual cosa continuaria havent  
diners suficients en la partida de la urbanització per tal de fer front a totes les despeses de la  
mateixa... sense necessitat de cobrar la 4a quota.

Raons legals que justifiquen la proposta de deixar sense efecte la 4a quota
Considerant  que,  de  conformitat  amb  el  que  disposava  l'article  165.6  de  la  Llei  16/2005 
Urbanística Valenciana (de caràcter complementari a la LRAU en el cas del Pla Parcial Aigua 
Blanca IV), i desenvolupava l'article 381 del ROGTU (Decret 67/2006), després de subscriure el 
contracte amb MIDASCON, en data 10 d'octubre de 2006,  deuria haver-se redactat  un nou 
projecte de quotes adaptat al preu definitiu del contracte subscrit amb l'empresari constructor 
(amb una baixa del 35,77%). Amb la qual cosa haguera resultat el següent padró cobratori:

Concepte
Sense 

considerar la 
baixa

Considerant la 
baixa

Obras de urbanización 2.256.187,39 € 1.449.140,10 €

A descontar Alineación C, que financia íntegramente el  
Ayuntamiento. -300.444,86 € -300.444,86 €

Gastos de proyecto de Reparcelación y Urbanización. 156.986,98 € 156.986,98 €

Gatos de Registro de la Propiedad. 2.007,87 € 2.007,87 €

Indemnizaciones 141.193,24 € 141.193,24 €

Total 2.255.930,62 € 1.448.883,33 €

Resultant 4 quotes urbanístiques de 563.982,66 € 362.220,83 €

Considerant que en el cas de les obres d'urbanització de les Unitats d'Actuació Canyaes 7 i 8, en 
data 8 d'agost de 2005, es van deixar sense efecte les quintes i últimes derrames de cada UA, a  
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l'espera de practicar la liquidació definitiva "considerando que la baja inicial presentada por la  
mercantil MIDASCON Construcciones SL es de un 36,43%".
Considerant, a més, que, de conformitat amb l'article 189.1 del Reglament de Gestió Urbanística 
(RD 3288/1978), i l'art. 72.1 de la Llei 6/1994 Reguladora de la Activitat Urbanística (LRAU), 
només podia reclamar-se als propietaris el pagament anticipat de les inversions previstes en 
obres d'urbanització per als 6 mesos següents al moment del cobrament de les mateixes.

Consideracions finals
Considerant  que  el  dictamen  538/2014  emés  pel  Ple  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la 
Comunitat Valenciana, en la sessió celebrada el 16 d'octubre de 2014, referent a l'expedient  
496/2014, deixa clar que els sobrecostos derivats d'una mala execució i/o direcció de les obres 
(efectuades per dues empreses  seleccionades per l'administració) no han de ser  repercutides 
sobre els propietaris de sòl del sector.
Considerant que l'antic padró cobratori ha experimentat tal multitud de canvis que l'han deixat  
completament desfasat.
Considerant que el padró cobratori de les futures obres destinades a finalitzar la urbanització del  
Pla  Parcial  Aigua Blanca IV s'haurà  d'ajustar  al  resultat  del  nou modificat  de  projecte  que  
s'haurà de tramitar a partir del treball elaborat per l'oficina tècnica TES SL abans esmentat. I  
que igualment s'haurà d'ajustar a les determinacions de l'acord plenari  de data 28 d'abril  de 
2011, en el sentit de "no repercutir sobre els propietaris cap cost distint del que hagueren hagut 
d’assumir  si  les  obres  d’urbanització  s’hagueren  realitzat  en  el  termini  i  en  les  condicions 
aprovades en l’adjudicació del projecte".
Considerant  que,  d'acord amb el  que disposa l'article 21.1.j  de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  li  correspon  a  l'alcaldia  l'atribució  d'aprovar  els 
instruments de gestió urbanística.

Per  tot  el  que  s’exposa,  es  proposa al  Plenari  de  l'Ajuntament  l'aprovació de les  següents,  
PROPOSTES D'ACORD

Primer.- Instar  a  l'alcaldia  a  deixar  sense  efecte  la  quarta  i  última  derrama  de  la  Unitat 
d'Execució Única del Pla Parcial Aigua Blanca IV, prevista al padró cobratori de data 14 d'agost 
de 2006 (quota actualment suspesa per resolució de l'alcaldia 2.107/08 de data 16 de juny); a 
l'espera de practicar la liquidació definitiva. De la mateixa forma que es va fer en data 8 d'agost 
de 2005 per a les Unitats d'Actuació de Canyaes 7 i 8.

Segon.- Donar trasllat del present acord als departaments d'Intervenció-Tresoreria i Urbanisme,  
per al seu coneixement i efectes oportuns.

Oliva, 30 de juliol de 2015.”

Sotmesa a votació la inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, voten a favor els regidors 
del Grup Partit Popular (5 vots), Grup Compromís (5 vots), Grup Projecte Ciutadans 
d’Oliva (4 vots), Grup EUPV (1 vots), i  Grup Gent d’Oliva (1 vot).  S’abstenen els 
regidors del Grup Socialista (4 vots). En conseqüència, per haver més vots positius que 
negatius, s’entra en el seu estudi i debat.

61



AJUNTAMENT D’OLIVA

Vist que el Grup Socialista presenta esmena a la moció en el sentit  d’afegir  al punt 
primer  de  l’acord  “previ  informe favorable  dels  serveis  tècnics  competents,  tant  de 
l’àmbit urbanístic i d’intervenció.”

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

 Sr.  Canet Llidó: “La moció  que ara es  porta  a  plenari  està  presentada  pels 
portaveus dels quatre grups municipals  del govern,  per Compromís,  per Projecte 
Ciutadans  d'Oliva,  pel  Grup  Esquerra  Unida-Acord  Ciutadà,  i  pel  Partit  Gent 
d’Oliva. Aquesta moció, en realitat ja va estar prèviament presentada per registre 
d’entrada  en  aquest  ajuntament;  si  no  recorde  malament  va  ser  el  7  de  maig 
d’enguany;  i  juntament  amb  la  presentació  de  la  moció  es  demanava,  els  qui 
signaven la moció, en aquell moment el Partit Popular era un dels qui signaven la 
moció, també es demanava la realització d’un Ple extraordinari per debatre el tema 
que plantejava la moció, o que si se’n realitzava algun de plenari extraordinari, que 
s’incloguera aquest punt de la moció com un dels punts de l’ordre del dia. Finalment 
això  no  va  ser  possible,  i  després  de  les  eleccions  i  la  constitució  de  la  nova 
corporació,  la  Secretaria  de  l’ajuntament  va  plantejar  que  per  tornar  a  portar  la 
moció havia d’estar ratificada pels nous grups municipals que s’havien format en la 
nova legislatura. D’aqueixa forma, després de plantejar-ho en Junta de Portaveus ve 
signada per quatre grups municipals, i el que diu la moció està motivat en un escrit 
del representant dels propietaris, el Sr. Alberto Bañuls Navarro, de data 24 d’abril de 
2015,  en  aquell  moment  amb  motiu  de  les  modificacions  pressupostàries,  la 
consignació del pressupost i una modificació pressupostària posterior, en la qual no 
quedava  clar  dels  projectes  que  havia  presentat  l’oficina  tècnica  TES,  quines 
despeses  eren  repercutibles  sobre  els  propietaris  i  quines  sobre  l’ajuntament, 
demanava dos punts, un d’ells la supressió de la quarta quota urbanística del Sector 
Aigua Blanca IV, que era una expressió que ja havíem escoltat en aqueix mateix 
fòrum en diverses ocasions. Aqueixa proposta dels propietaris, vehiculada a través 
del seu representant, va adquirir forma de moció, que és l’instrument que tenim els 
grups polítics per plantejar les nostres idees i les nostres propostes al si del plenari, i  
finalment  aqueixa  moció  es  basa  en  els  motius  que  s’esgrimeixen,  després  de 
l’històric del cobrament de les quotes del sector, i de la paralització de les obres, és 
en les raons econòmiques que justifiquen la proposta de deixar sense efecte la quarta 
quota. Una d’elles és, per suposat, considerar l’acord de 28 d’abril de 2011, en el  
qual el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord de "Segon.- No repercutir sobre els 
propietaris  cap  cost  distint  del  que  hagueren  hagut  d’assumir  si  les  obres 
d’urbanització s’hagueren realitzat en els termini i en les condicions aprovades en 
l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat del mateix, que s’estarà al que 
resolga el jutjat sobre la seua legalitat o no. Tercer.- Que dit sobrecost siga assumit 
en  la  seua  totalitat  per  l’Ajuntament  d’Oliva."  I  després,  en  compliment  de 
l'esmentat acord, en data 29 de setembre de 2011 es va aprovar una modificació per 
suplement  de  crèdits  de  100.000  euros.  Modificació  que  es  va  recórrer  i  que 
finalment  els  tribunals  van  donar  la  raó  a  la  modificació,  a  la  proposta  de 
modificació.  Després  en  data  17 d'abril  de 2015 es  va aprovar  el  pressupost  de 
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l'exercici 2015, en el capítol d'inversions, la consignació d'un milió d'euros per a les 
obres d'urbanització del sector Aigua Blanca IV. I en data 30 d'abril de 2015, encara, 
una  modificació  pressupostària  de  438.000  euros  per  a  completar  les  despeses 
necessàries per a la finalització del sector. Si sumem les quotes que han pagat els 
propietaris, tres quotes fins al moment, i els diners que ha incorporat l’ajuntament a 
través de les distintes consignacions que ha realitzat al llarg del temps, tenim un 
saldo de 3.555.000 euros. Si d’ahí descomptem les despeses que ja s’han produït en 
la urbanització, amb indemnitzacions, inscripció del registre, projectes, honoraris de 
direcció  facultativa,  obra  pagada  al  contractista  Midascon  a  través  de  les  onze 
certificacions que se li han pagat, els nous projectes elaborats per l’oficina tècnica 
TES, i fins i tot el que es considera que valdrà acabar aqueixes obres d’urbanització 
en el futur, que és 1.820.000 euros, si descomptem totes aqueixes xifres al saldo de 
3.555.000 euros, sobren, de la tercera quota 202.000 euros. Fins i tot, encara que 
s’encomane a una oficina tècnica externa de l’ajuntament el seguiment i control de 
les obres de la urbanització, és a dir una direcció facultativa, un 4% del PEM que 
acabe de comentar  serien 61.000 euros i  encara de la  tercera quota continuarien 
havent suficients diners per fer front a l’acabament de la urbanització. I si aqueixes 
són les raons de tipus econòmic, hi ha altres raons de tipus legal o jurídic que també 
ho  justifiquen.  La  principal  d’elles  és  el  que  disposa  l’article  165.6  de  la  Llei 
Urbanística Valenciana, complementari a la LARAU, que és d’aplicació en el cas 
d’Aigua Blanca  IV, determina  que després de licitar  i  adjudicar  les  obres d’una 
urbanització al contractista, la baixa, si és superior al 10% s’ha de repercutir sobre 
els propietaris. Si això s’haguera fet en el seu dia, que la baixa va ser del 35,77%, 
les quotes urbanístiques que s’haurien cobrat no haurien sigut tan elevades.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Primer  dir-li  al  regidor  d’Urbanisme  que  les 
mocions, tot i que son una arma que tenim els regidors, o al corporació, crec que un 
regidor d’Urbanisme ha de treballar més per fets, i  més en aquesta temàtica.  La 
defensa que faig en el tema de l’esmena, jo crec que tots els regidors que estem ací 
en  aquesta  corporació  estem  d’acord,  que  no  en  aquesta  urbanització  sinó  en 
qualsevol cas, el ciutadà no ha de pagar més del que li pertoca; siga urbanísticament, 
siga en qualsevol  denúncia,  o  siga el  que siga.  Però crec que també  estem tots 
d’acord en  les  temàtiques  que han de tindre  uns  informes  tècnics,  uns  informes 
jurídics  que ens avalen;  perquè si  no després hi ha imputacions,  hi  ha casos  de 
corrupció per culpa de no reservar o de no estar d’acord,  per no respectar  o no 
demanar els informes tècnics, els informes jurídics, o en aquest cas, que es el que 
demanem, els informes urbanístics, i informes de la interventora. Nosaltres, el Grup 
Socialista, volem afegir-nos a aquesta moció; no volem que els propietaris paguen ni 
un euro més del que els pertoca. I fins i tot, si com diu el regidor d’Urbanisme, 
Vicent Canet, s’ha de retornar aqueixos 2.200 euros que proposa i que comenta, 
se’ls  ha  de  tornar.  Però  el  que  nosaltres  demanem,  crec  que  per  respecte 
institucional, per respecte a la resta de ciutadans que han de pagar els seus impostos, 
i  per  respecte  a  l’administració,  és  que  hi  haja  un  informe  jurídic  del  TAG 
d’Urbanisme, i una informe de la Sra. interventora. Quina por hem de tindre al fet 
que aqueixos informes avalen el que diu el Sr. Canet? Crec que cap. Si realment el 
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que diu el Sr. Canet és la realitat, i els propietaris ja han pagat els que els pertoca, i 
fins i tot se’ls ha de retornar ics diners, quin problema, o quina por tenim al fet que 
l’informe jurídic del TAG d’Urbanisme, o de la interventora, estiguen en la taula? 
Exactament igual que hem fet en el tema d’Iberdrola; hem estat esperant-nos que hi 
haja  un  informes  favorables  per  votar  aquesta  solució  que  hi  havia  un  informe 
tècnic. Exactament igual ací. Jo no vull en cap moment que el propietari pague ni un 
cèntim més, i si al propietari se li ha de tornar dines, que se li tornen, clar que sí.  
Però crec  que nosaltres  som polítics,  no som tècnics,  per  tant  necessitem d’uns 
informes que avalen les nostres decisions. No m’agradaria en un futur vore al Sr. 
alcalde  en  una  possible  imputació  per  no  respectar  o  no  demanar  uns  informes 
tècnics que avalen les decisions polítiques.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que cadascú és lliure de poder demanar el que 
haja  de  demanar.  Tant  de  bo  s’haguera  demanat  en  el  seu  moment  aqueixos 
informes que s’haurien de demanar i no es van demanar. I ara va i resulta que per a 
qualsevol proposta destinada a acurtar, i sobretot a donar tranquil·litat als propietaris 
que  durant  tant  de  temps  han  patit  les  conseqüències  de  la  mala  gestió  de 
l’ajuntament,  va i  falta que per moure una coma calen informes en tot  moment.  
Estem segurs; i a més, la legalitat ens avala a l’hora de proposar aquesta moció. No 
estem demanant res, no demanem la lluna, i l’única cosa que pretenem és donar més 
claredat a l’assumpte, i sobretot tranquil·litat a aqueixos propietaris perquè sàpiguen 
que aqueixa quarta quota urbanística no la pagaran. Per tant és de pur sentit comú, i 
no  es  tracta  de  cada  vegada  entrebancar  més  els  temes  administratius;  i  el  que 
pretenem és acabar d’una vegada per totes amb aquesta situació de la millor forma 
possible per als membres afectats, que són els mateixos propietaris d’Aigua Blanca 
IV. Evidentment és una situació, com ja s'ha explicat en el que fa referència en la 
moció,  clarament  comprensible  i  perfectament  possible.  Estem parlant  que hi ha 
diners suficients per poder afrontar les obres, el seu acabament, i fins i tot sobraran 
diners. El tema està ahí. A més que ha existit informes i valoracions dels tècnics, i 
de la mateixa direcció, i de l’oficina TES, que ho avalen així. No sé a què ve a 
aquesta altura, complicar més les coses. Per tant jo pense que el que s’ha de fer no 
és esperar a més informes, sinó a treballar de valent, a accelerar al màxim tots els 
tràmits, i en aquest cas haver de demanar un altre informe perquè acabe diguent-nos 
el mateix, i haver d’esperar més, l’única cosa que fa és allargar-ho més en el temps. 
L’única cosa que volem és acabar amb aquesta situació tan difícil i complicada, i 
que  pateixen  aquestos  ciutadans  que  tenen  propietats  en  Aigua Blanca  IV,  i  no 
pretenem res més. Parlar de corrupció en un cas com aquest a aquesta altura, em 
sembla vergonyós. En tot cas caldria fer una auditoria clara per vore què ha passat 
realment, encara que tots sabem efectivament el que ha passat, aqueixa malíssima 
gestió, i en tot cas voríem qui és qui té la responsabilitat, i a qui se li podria acusar 
de corrupció o no; però parlar de corrupció en un cas com aquest, em sembla molt 
fort.”

 Sr. Peiró Sanchis: “El nostre grup municipal, quan es va plantejar en aquest 
plenari la moció i no va tirar endavant, en aquell moment el Grup Socialista no va 
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permetre que la moció passara, nosaltres ho vam dir, no passarà ara però a la fi 
passarà. Perquè la nostra voluntat sempre ha sigut la mateixa. És clar. Els propietaris 
paguen  uns  diners,  quan hi  ha  una  baixa  del  35%,  quan no  es  recalcula  tot  el 
calendari  de pagament,  el  padró cobratori,  quan s’hauria  pogut  fer;  tota  aqueixa 
situació dóna arguments més que suficients per llevar la quarta quota,  que no té 
sentit. Li dic el que parlàvem abans de la inestabilitat pressupostària. Al poble ara sí 
que  li  costa  1.800.000  euros  per  la  mala  gestió.  Això  sí  que  és  inestabilitat 
pressupostària.  Això  sí  que  és  inestabilitat  per  una  mala  gestió.  I  tots  sabem 
perfectament  qui  ha  portat  aquesta  urbanització,  i  com  ha  derivat  aquesta 
urbanització amb el que ha arribat. Que els quatre grups municipals tinguem clar 
que s’ha de solucionar el problema sí o sí, no ens serveix de res que s’intente frenar 
amb  una  esmena  d’uns  informes  tècnics,  que  ja  ens  han  demostrat  que  moltes 
vegades aqueixos informes són necessaris o no són necessaris. Aquestes mocions, 
Sr. Carlos, són les que m’agraden votar a mi. Aquetes. Les que realment apliquen 
els problemes del poble. Les que són voluntats cap al ministeri està bé recolzar-les, 
però aquestes són les que depenen de nosaltres. I a aquestes els donem tot el suport.”

 Sr. Canet Llidó: “Això em recorda un poc el dia de la marmota, i m’ho recorda 
per dues coses,  una per les  insinuacions de corrupció a  l’hora de votar,  que em 
retrotrauen a fa aproximadament quatre anys quan algú ens va llegir el Codi Penal, 
l’article  404 del Codi Penal;  m’ho recorda molt.  I  també un altre  fet  que em fa 
recordar el dia de la marmota és allò dels informes favorables; la puntualització dels 
informes  favorables,  que  em recorda  que  per  aqueix  motiu  es  va  bloquejar  una 
modificació pressupostària, que en aquell moment es plantejava, de 600.000 euros, i 
es va bloquejar aqueixa modificació pressupostària, i a la fi ha calgut això i més, i 
també  per  la  mateixa  apostilla.  Per  què  a  través  d’una  moció  es  presenta  això? 
Certament no caldria, perquè l’òrgan competent per a portar la gestió urbanística és 
l’Alcaldia. Però aquesta moció, com he explicat abans, té una història que ve de la  
legislatura anterior, i en aqueixa legislatura anterior es va produir un fet que esperem 
que no es torne a produir i és el  fet  que teníem una Alcaldia que funcionava al 
marge  de la  voluntat  del  plenari,  i  fins  i  tot  al  marge  de la  voluntat  dels  grups 
municipals que donaven recolzament al govern, és a dir dels grups municipals que 
tenien la  responsabilitat  de la gestió i  que amb els  seus vots podien garantir  els 
pressupostos municipals,  com la mateixa investidura de l’Alcaldia,  etc. Això que 
passava en la legislatura anterior és el que va motivar que haguera de presentar-se 
una moció per tractar-se això. Ara, en aquesta nova legislatura, no caldria, perquè 
l’Alcaldia i qui els parla té la voluntat de portar-ho endavant, i podria haver-ho fet 
sense portar la moció. Però com aquesta moció té una història i venia d’abans, ve al 
plenari en aquest moment; per això. Finalment, respecte dels informes. Crec que en 
el mes d’abril també va haver una absència significativa d’informes importants; el 
dia 17 i el dia 30 es van aprovar dues modificacions, dues consignacions de diners 
municipals  per  valor  d’1.438.000  euros.  I  els  informes  que  teníem  en  aequll 
moment,  perquè  la  gent  ho  entenga,  no  és  que  no  teníem  els  informes  de 
fiscalització, és que no teníem ni els projectes. És a dir, no teníem ni els projectes 
tècnics realitzats per l’oficina tècnica TES, aquesta corporació no els tenia, aquest 
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regidor delegat no els tenia, quan vam votar aqueixes consignacions econòmiques. 
Ja ho vaig explicar en aquell  moment, tots vam posar per davant la voluntat  per 
solucionar la urbanització. Primer la voluntat, després solucionarem els problemes. 
En aquell moment no teníem ni els projectes elaborats per l’oficina tècnica TES; la 
corporació municipal ni els tenia; no cal que parlem ni dels informes tècnics dels 
tècnics de la casa, ni d’informes jurídics, ni d’informes de fiscalització. No teníem 
ni el projecte de l’oficina tècnica TES. Això en abril. Per tant, quan la voluntat va 
per davant, les coses es poden solucionar. I això és el  que nosaltres proposem a 
través d’aquesta moció.”

 Sra. Morell  Gómez: “M’agradaria un poc reconduir-nos al passat,  perquè jo 
crec que del passat s’aprén. I ho dic perquè s’ha fet esment que s’havia presentat, va 
ser el 8 de maig, per registre d’entrada, una moció un poc diferent a aquesta, perquè 
en aquella moció era el plenari qui demana directament la suspensió de la quarta 
quota. Es va presentar el dia 8 de maig, la Sra. Secretària va fer un informe, perquè 
considerava que la competència no era del plenari municipal, i la competència és 
d’Alcaldia. Sí que és cert que després el Sr. Canet ho ha reconegut, aquest acord, 
directament no acorda res, és una declaració d’intencions, el que vol dir quee en 
eixir  d’aquest plenari,  i  això prospere,  la quarta quota no s’ha suspés. La quarta 
quota es manté exactament igual, i  si no li pregunta al  Sr. secretari,  o potser ho 
ignore jo, aprovar aquesta moció, o si acceptem i aquesta moció prospera, suposa la 
suspensió de la quarta quota? O és una declaració d’intencions, Sr. secretari? Si ho 
permet el Sr. alcalde.”

 Sr.  alcalde: “Li  done la  paraula,  però  queda  clar  el  punt  de  l’acord,  instar 
l’Alcaldia. En qualsevol cas, el Sr. secretari pot contestar.”

 Sr.  secretari  accidental: “És  com  estan  comentant,  efectivament.  És  una 
declaració d’intencions, instar l’Alcaldia. El fet que s’aprove la moció no suposa la 
suspensió de la quarta quota. En teoria iniciaria l’expedient perquè el Sr. alcalde, 
que és l’òrgan competent, suspenga la quarta quota.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Efectivament,  el  Sr.  alcalde  és  qui  pot  iniciar,  per 
voluntat  pròpia,  no  necessita  cap  inici  o  acord  del  plenari.  I  per  tant  és  una 
declaració d’intencions, i no estem acordant res en concret, com la suspensió de la 
quarta quota. Sí que volia dir i manifestar, que ara els informes, és cert, en aquesta 
moció no són preceptius, perquè no estem acordant res en concret. El Sr. alcalde, 
quan firme el decret, els informes són preceptius. I són preceptius perquè així ho 
marca la llei.  Qualsevol  compromís  econòmic,  siga de reconeixement  de crèdits, 
siga de drets o d’obligacions, requereix sí o sí prèvia fiscalització de la interventora. 
Sí  o  sí.  Després  també  està  la  Llei  d’Administracions  Públiques,  de  les  entitats 
locals, també en el seu article demana i exigeix que qualsevol expedient ha d’estar 
complet i informat. El Sr. Salazar ha dit que tant de bo s’hagueren fet en el passat 
els informes que pertocava. Jo estic d’acord amb vosté, les coses s’han de fer bé; i 
quan s’ha vist que les coses s’han fet malament, s’ha de rectificar i fer-les millor. I  
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el que no s’ha fet en el passat no és justificació perquè ara no es faça. Els informes 
són escaients,  preceptius  i  necessaris  a l’hora que el  Sr.  alcalde firme el  decret. 
Nosaltres volem recolzar aquesta moció, volem acceptar-ho, i per suposat, i és per 
llei, als propietaris no se’ls pot cobrar ni un cèntim més. Ara bé, els números i les 
xifres els està donant el regidor d’Urbanisme. Jo crec que és de dret que el Partit  
Socialista, o qualsevol grup municipal, tinga els informes. No estem demanant res; 
només demanem que la interventora,  que haurà de fiscalitzar posteriorment,  o el 
TAG d’Urbanisme, el secretari, que ha de tornar a fiscalitzar, diguen si els números 
que està dient el Sr. Vicent Canet són correctes o no són correctes. Perquè seria molt 
fort  que  l’ajuntament  es  quedara  un  cèntim  dels  propietaris.  Nosaltres  mai 
permetríem  això.  Per  tant  el  Partit  Socialista,  el  Grup  Socialista,  amb  aqueixa 
esmena  només  està  demanant,  i  així  li  ho  manifestar  a  l’alcalde  en  la  Junta  de 
Portaveus d’ahir, que volia els informes; només per saber si el que s’està proposant 
és correcte o no és correcte; i si és correcte, per suposat, el Partit Socialista estarà al 
costat. No estem demanant més, ni hem entrat a valorar res. L’única cosa que diem 
és que no tinguem por als informes, que en aquest moment, si no es fan ara, d’ací 
una setmana,  quan el  Sr.  alcalde  firme el  decret  els  ha de fer;  l’única  cosa que 
demanem és que nosaltres, el Partit Socialista, per votar juntament amb vostés, ho 
supeditem al fet que ens faciliten l’informe de la Sra. Interventora i l’informe dels 
serveis jurídics urbanístics. Per tant, el regidor d’Urbanisme, que és el Sr. Vicent 
Canet,  podria  haver-ho demanat  i  ja  el  tindríem damunt  la  taula.  I  per  suposat 
hauríem  aprovat  tots,  conjuntament,  una  cosa  que  considerem,  si  és  legal,  en 
benefici del poble. Per tant l’única cosa que demanem són els informes i jo crec que 
és de justícia que un partit polític, i a més en l’oposició, només demane el que és per 
llei; informes jurídics.”

 Sr. Parra Salort: “Els regidors del PP som conscients que la situació d’aquesta 
urbanització, pel temps transcorregut i per la necessitat d’arribar a una solució, no 
només per als propietaris dels terrenys sinó per a la resta de veïns del poble,que 
veuen com unes instal·lacions no es poden utilitzar, a banda d’estar deteriorant-se, i 
que com més temps transcórrega major serà el cost per poder-les adequar al seu ús. 
Però  per  altra  banda  també  som  conscients  de  la  importantíssima  despesa  que 
suposarà a l’ajuntament, és a dir per a tots els veïns que serem, els qui a la llarga 
amb  taxes  i  impostos  pagarem el  préstec  que  s’ha  de  demanar  per  fer  front  al 
pagament  de les  instal·lacions  d’aquesta  urbanització.  Nosaltres  entenem que els 
veïns hauran de fer front als costos que els corresponga per la urbanització, això ho 
tenim clar; una part ja està repartida en les tres quotes que han estat abonades. En 
aquesta moció que se’ns presenta es fa referència a unes xifres i informació sobre 
costos  que  no  han  estat  contrasts  per  cap  tècnic  amb  un  informe.  Nosaltres 
demanem,  abans  de  decidir  si  s’ha  d’emetre  o  no  la  quarta  quota,  conéixer  el 
corresponent informe emés per un tècnic; i aleshores amb números a la mà, clars i 
contrastats,  prendrem una  decisió.  Tot  el  món  sap  el  cost  estimat  de  les  obres 
públiques quan comencen a fer-se; però com de diferent sol ser en acabar; i aquesta 
urbanització és un bon exemple. Primer analitzem les dades dels tècnics externs i 
contrastem-les amb l’informe fet pels professionals d’aquest ajuntament, i després 
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expliquem, amb pèls i senyals, amb tota la transparència que cal en aquest enquistat 
assumpte, però no només perquè ho tinguen clar els afectats, i que coneguen quin 
seran  els  costos  en  què  incorrerà,  sinó  que  ho  coneguen  la  resta  de  ciutadans 
d’Oliva,  perquè al cap i a la fi hauran de fer front des de les seues butxaques a 
l’importantíssim pagament, no només del deute que assumirà aquest ajuntament sinó 
a l’import de totes aquelles partides pressupostàries que es van deixar de fer; més de 
438.000  euros,  entre  els  quals  està  altres  vies  públiques,  maquinària,  reposició 
d’altres infraestructures que han estat  detragudes  i  posades en aquest pressupost. 
Estem potser disminuint,  o tal  vegada diferent  en el  temps la inversió en béns i 
serveis que són drets de la resta del poble. Per concloure, considerem que abans de 
dir sí o no a aquesta proposta és del tot raonable conéixer i contrastar costos, a més 
de disposar dels preceptius informes de legalitat; i des d’aqueix coneixement és com 
nosaltres considerem que s’ha de decidir.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  crec  que  la  Sra.  Ana  Morell,  vosté  mateix  es 
contradiu; vosté diu que la moció pràcticament no serveix per a res, que és una 
declaració  d’intencions,  i  que  no  cal  informe  perquè  com  és  una  declaració 
d’intencions, aleshores quin problema té a votar-la? Si no cal informe jo crec que 
pot votar-la perfectament. Aleshores per què demanen informe, previ informe, per 
poder recolzar la moció? Si vostés tenen tan clar que aquesta moció és tan sols una 
declaració d’intencions, i que per suposat en aquest pas no cal informe, això seria 
una vegada iniciat, a instància de l’Alcaldia, quin problema tenen vostés de recolzar 
aquesta moció? Què volen? Que esperem dues o tres setmanes més, amb un informe 
i tal. L’única cosa que produirien vostés és esperar-nos dos, tres setmanes, o més, 
perquè ara també és veritat que hi ha funcionaris que estan de vacances, i aniríem al 
mes de setembre per aprovar el que hui podem aprovar, si en realitat segons vostés 
no cal cap informe. Evidentment que nosaltres instem l’Alcaldia. També podríem 
instar  l’Alcaldia  que  no  moguera  fitxa  en  aquest  sentit;  però  clar,  la  voluntat 
d’aquest govern és que s’acabe, que s’acabe com més prompte millor, i no a costes 
dels qui ja han pagat, i que no tenen per què pagar la mala gestió de l’ajuntament, 
que això és el que li ha faltat dir a vosté, portaveu del Partit Popular. Evidentment 
que ho pagaran els veïns del poble, però no per culpa dels qui estan ahí i que ja han 
pagat abans, que són els propietaris afectats, sinó per culpa de la mala gestió dels 
qui han governat l’ajuntament i han portat les delegacions corresponents durant tot 
aquest temps.  I  l’única cosa que pretenem és accelerar  al  màxim, no esperar  un 
informe que no és necessari en aquest moment. Per tant l’única cosa que volem és 
guanyar temps, el temps que vostés sembla que volen que s’allargue, que s’allargue 
més l’agonia i el patiment.  No; la voluntat  a través d’aquesta moció,  la voluntat 
d’aquest  govern,  és  instar  l’Alcaldia  perquè  faça  tots  els  tràmits  oportuns  per  a 
condonar aquesta quarta quota, perquè a més ja han pagat el que havien de pagar; 
perquè a més, hi ha suficients indicis i informes del que pot costar aquesta obra, fins 
i tot pot anar a la baixa, i a la fi no seran 202.000 euros, pot ser molt més els diners 
que  sobren.  Per  tant  no tenim per  què  esperar-nos  absolutament  més  temps.,  ni 
demorar més. Volem accelerar al màxim, repetesc, la tramitació. I sobretot mostrar 
la nostra voluntat i donar tranquil·litat a uns veïns que durant vuit anys han patit les 
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conseqüències de la mala gestió dels governants d’aquest ajuntament. Per tant crec 
que ja és hora de començar a caminar perquè s’acabe tot aquest calvari, no només 
per a bé dels mateixos veïns, que ja ho tenen ben guanyat, sinó per a tranquil·litat de 
tot el món i que es veja una vegada més que aquest govern està disposat a defensar 
els interessos com cal, d’uns veïns afectats que no tenen per què pagar la ineptitud i 
la incompetència dels seus governants.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament recordar-li a la Sra. Ana Morell que ja ha sigut 
alcaldessa, que hauria pogut instar aqueixa modificació, o el fet de llevar la quarta 
quota;  no  es  va  fer.  Sap  perfectament  que  efectivament  és  una  declaració 
d’intencions i no obstant això el seu portaveu ens demana uns informes tècnics; no 
fan falta per a una declaració d’intencions. Ell els demana, vosté diu que és una 
declaració i que no calen els informes tècnics. Crec que els dos no s’ho han parlat 
massa clar. Dir-li a més que aquest equip de govern tenim clar que l’Alcaldia és qui 
ha  de  fer  el  decret,  instar  el  procediment,  i  firmar-lo;  però  aquest  alcalde  sap 
perfectament que hi ha quatre grups municipals que estan ací asseguts, que governen 
i  que estan per donar suport  a l’Alcaldia;  i  simplement  volem manifestar  que la 
voluntat d’aquestos partits, almenys el nostre, és que es faça això de la quarta quota, 
i estem dient-li a l’alcalde que ho faça. Simplement això. Estem convençuts que ho 
farà. Per tant, quin problema hi ha? Però volem que tinga clar l’Alcaldia que aquest 
grup vol que es faça.”

 Sra. Morell Gómez: “Respecte al fet de què va fer aquesta alcaldessa quan era 
alcaldessa  i  va vore la  moció,  va demanar  per providència  d’Alcaldia  a  tots  els 
tècnics  municipals,  serveis  jurídics  de  Tresoreria  i  Intervenció  els  informes 
escaients. El problema és que després el temps es tira damunt i es produeix el canvi 
de l’Alcaldia, perquè recorde que la moció es va registrar el 8 de maig. Recorde que 
el Sr. David González va ser alcalde durant l’any 2013 i no ho va fer. També vull 
recordar que el Sr. regidor d’Urbanisme porta tres anys sent regidor d’Urbanisme i 
no ho va fer. El que passa és que és molt bonic el dia o el mes de les eleccions  
presentar una moció,  de presses i corregudes, que no va donar temps als serveis 
jurídics  d’informar;  però  que  aquesta  alcaldessa  per  providències  d’Alcaldia, 
signades  per  cadascun  dels  tècnics  que  la  va  rebre,  va  donar  instruccions  que 
s’informaren les respectives mocions. Poden preguntar-ho als diversos tècnics, que 
els diran que tenen en les seues mans les diverses providències d’Alcaldia. Respecte 
a  si  no serveixen per  a  res  els  informes,  o  no valen,  Sra.  Morell,  vote-ho,  quin 
problema té vosté a votar-ho. Jo ara li ho diré. Les mocions tenen dues parts, una 
expositiva i una resolutiva, que en aquest cas és una declaració d’intencions; però hi 
ha una part expositiva; jo ací instaré el Sr. alcalde a fer una cosa, siga l’alcalde que 
siga, del meu color polític o no del meu color polític, li demanaré el que sàpiga que 
legalment li puc demanar. A ell i a qualsevol alcalde, i l’única cosa que vull saber és 
si el que instaré al Sr. alcalde ho pot fer o no ho pot fer; ho deu fer o no. Després és  
lliure el Sr. alcalde, per això és alcalde, per a decidir el que haja de decidir, sempre 
amb  vista  a  l’interés  públic,  a  l’interés  general.  En  aquell  moment,  i  amb 
posterioritat, tindrà l’obligació el Sr. alcalde de demanar els informes preceptius. El 
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Grup  Socialista  sols  li  ha  demanat  que  ens  avance  aquestos  informes;  no  els 
demanem  res,  ni  paralitzem  res,  perquè  li  torne  a  recordar  que  el  regidor 
d’Urbanisme porta sent regidor d’Urbanisme tres anys.  I no ho ha fet.  També li 
recorde que esperar-nos una setmana o dues setmanes més a tindre els informes, 
perquè si demà mateix ix una providència d’Alcaldia prioritzant els diversos tècnics 
municipals facen els informes, no passa res, la pròxima setmana ja pot estar firmant 
el decret de l’Alcaldia i fent-nos-els arribar; però és cert que aquest grup, amb tota la 
intenció de voler dinar suport a aquesta moció, no ho pot fer si no té els informes, si 
no ho lliga als informes jurídics. Perquè volem salvaguardar la seguretat dels acords 
que instem al Sr. alcalde,.  Aqueixa és la raó. No paralitzar  res, perquè demà no 
adjudicaran.  O  demà  adjudiquen?  No,  perquè  no  tenen  informat,  ni  tan  sols  el 
projecte de TES SL.”

 Sr. Canet Llidó: “Torne a insistir en allò del dia de la marmota, perquè això és 
exactament el mateix que va passar amb al modificació pressupostària de 600.000 
euros. Buscar un defecte de forma per a ocultar la falta de voluntat. Això va passar 
aquell dia i això torna a passar hui. Els informes són preceptius, efectivament. Això 
tot aquell que coneix un poc del dret administratiu o de la tramitació administrativa, 
ho coneix. Els informes són preceptius.  Però els informes no són vinculants. Els 
informes no són vinculants. És per això que tant aquesta esmena que ara es presenta, 
com l’esmena que es va presentar, si no recorde malament, en setembre de 2014, 
limitaven  el  dret  que  tenen  els  regidors  com a  representants  de  la  ciutat,  per  a 
prendre les seus decisions més enllà dels informes, que per descomptat tot regidor 
voldrà comptar amb informes favorables, però té la potestat de votar amb informes 
desfavorables,  i  amb  informes  que  puguen  ser  de  fora  de  l’administració.  Els 
informes són preceptius, però els informes no són vinculants. I posaré un exemple 
històric i clarificador que l’he dit abans, en novembre de 2011, i qui està ací assegut 
i els parla ho va fer, va votar a favor d’una modificació pressupostària de 100.000 
euros,  que  comptava  amb  informes  desfavorables  de  la  Secretaria,  del  TAG 
d’Urbanisme i d’Intervenció. Aqueixa modificació es va aprovar en aquell moment 
amb els vots favorables del Partit Popular, que era qui presentava la modificació, 
amb els vots de Bloc-Compromís, de Projecte Oliva i del Partit Gent d’Oliva. El 
Grup Socialista  Municipal  va impugnar  aqueixa modificació  pressupostària,  i  va 
perdre aqueixa impugnació. Amb la sentència 183/13, de 28 de maig de 2013, el 
jutjat  va  desestimar  aqueixa  recurs,  que  comptava  amb  tots  els  informes 
desfavorables. Els informes són preceptius, sí; però no són vinculants. Per això la 
corporació no pot autolimitar-se posant postil·les com aquesta,  com la que ja va 
posar en setembre de 2014. Per aqueix motiu, els regidors, per la seua dignitat i per 
allò que representen, no poden acceptar aqueixa série d’autolimitacions. En aquell 
moment ens vam alçar i ens en vam anar; ara esperem que no calga. I continue. Allò 
que és necessari, no cal reflectir-ho en una esmena. Ja es demanaran els informes 
quan toque, en el tràmit administratiu pertinent. I respecte dels números, jo els he 
plasmat com a ponent en la moció, però els números no me’ls he inventat jo; estan 
trets d’informes municipals,  en concret de dos dels de la tresorera municipal,  de 
dates 23 de novembre de 2010, i 10 de gener de 2012. I diversos informes de la 
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interventora municipal, de dates 2 d’abril de 2008, 22 de novembre de 2010, 13 de 
gener de 2012, i 9 i 22 d’abril de 2015, quan vam fer la consignació del pressupost i 
quan vam fer la modificació pressupostària dels 438.000 euros. Aquest debat que ara 
sorgeix ací s’hauria d’haver plantejat en abril de 2015, quan la corporació va decidir 
posar  1.438.000  euros,  sense  conveni  d’Iberdrola,  sense  projectes  de  l’oficina 
tècnica  TES,  sense  informes  preceptius,  i  la  corporació  ho  va  fer  perquè  va 
avantposar la voluntat. I acabe, hem parlat de declaració d’intencions, com si això 
fora  una  cosa  despectiva.  Una  declaració  d’intencions  és  una  declaració  de 
voluntats,  i  la voluntat  d’aquest que els parla  i  la d’aquest govern és la de tirar 
endavant aquesta moció.”

 Sr. Parra Salort: “Jo he escoltat paraules com caminar; sí, però caminar sobre 
segur; no caminem i ja vorem el que ix, que sembla ser el que es creu que es demana 
ací. Ací estem parlant de caminar sobre seguir, contrastant pressupostos que sol ser 
prou  evident  i  prou  normal  en  qualsevol  empresa  constructora,  o  en  qualsevol 
empresa que vulga fer un projecte. Només estem demanant contrastar pressupostos, 
dels  bons tècnics  de l’ajuntament  amb els  tècnics  de TES en aquest  cas.  Estem 
parlant de tres setmanes; però si portem des de l’any 2004. Què ens costa esperar-
nos tres setmanes? Què ens costa si d’aqueixa forma fem les coses segures; caminar 
però  segur.  Estem  parlant  de  patiment;  sí,  patiment.  Jo  reconec  que  aquestes 
persones  estan  patint;  però  la  resta  del  poble  pagarà  també  i  també  està  patint.  
També patirà quan els impostos pugen per a poder cobrir. Si parlem del tema de 
responsabilitats, i de mala gestió, per què no demanem responsabilitats? Qui ho haja 
fet se li responsabilitza i punt. Jo no veig per què no ha de pagar algú si ha fet un 
acte mal fe. Facen vostés; responsabilitzen, demanen les responsabilitats. L’única 
cosa que intentem ací és que no hi haja mala gestió; i mala gestió és si tu no pots 
contrastar; si jo puc contrastar ja tinc dos criteris que em serviran gent professional 
que coneix prou més que TES, la qual cosa em permetrà que en tres setmanes, i amb 
aqueixos informes puga tindre una opinió més consensuada i més clara del que he de 
votar.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Sí  que  volia  matisar  o  esclarir  la  intervenció  del  Sr. 
Canet. Jo del passat sí que li parlaré del que ha passat mentre jo he sigut regidora 
d’Hisenda. Li puc assegurar que no ha hagut cap acord econòmic, que haja presentat 
aquesta regidora, fins i tot el pressupost municipal, que no estiguera fiscalitzat per la 
Sra. interventora, i que no portara els informes preceptius. El milió quatre-cents mil 
que parla estarà referint-se al pressupost municipal de l’any 2015; estava complet 
l’expedient,  amb  tots  els  informes  de  fiscalització  de  la  Sra.  interventora.  Tots 
coneixem  la  interventora;  mai  en  la  vida  faria  passar  un  pressupost  sense  que 
estiguera  prèviament  fiscalitzat  al  complet.  I  per  finalitzar,  Sr.  Canet,  a  vosté  li 
recorda el dia de la marmota, a mi m’ha portat al cap una altra comparativa; m’ha 
recordat  al  Sr.  Torró,  que  li  han  trobat  dins  del  calaix  centenars  d’informes  i 
objeccions de legalitat. Jo li recorde la marmota, i vosté em recorda al Sr. Torró, i jo 
no  vull  al  Sr.  Torró  dins  de  l’Ajuntament  d’Oliva.  Així  que  li  ho  recorde,  els 
informes  garanteixen,  encara  que  no  siguen  vinculants,  però  són preceptius,  les 
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decisions polítiques. Entenc que a vosté li puga fer igual el que diga l’informe; no 
els fa falta informe perquè estan damunt de qualsevol tècnic, i de qualsevol informe 
jurídic, però han de respectar que per a nosaltres els informes són importants. No 
estem demanant que no es faça; no demanem que no est tornen els diners si realment 
els correspon tornar els diners. L’única cosa que demanem que per favor elaboren 
els informes, ens passen els informes, i si els informes diuen que són favorables 
tindran el nostre recolzament, que al cap i a la fi és la nostra voluntat.”

Sotmesa  a  votació  l’esmena  presentada,  voten  a  favor  els  regidors  del  Grup  Partit 
Popular (5 vots) i del Grup Socialista (4 vots); voten en contra els regidors dels Grups 
Compromís  per  Oliva  (5  vots);  Grup  Projecte  Ciutadans  d’Oliva  (4  vots);  Grup 
Esquerra Unida del País Valencià (1 vot), i Grup Gent d’Oliva (1 vot). En conseqüència 
no prospera l’esmena.

El Sr. alcalde concedeix novament l’ús de la paraula i es produeixen les intervencions 
que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Canet Llidó: “Ja havia explicat anteriorment havia començat a explicar el 
contingut  de la  moció.  Per tant  més que continuar  en el  contingut  de la  moció, 
continue en el fil del debat, que crec que probablement siga més interessant i està tot 
relacionat amb la moció. La Sra. Ana Morell acaba d’afirmar que la interventora va 
fiscalitzar el pressupost; i jo li pregunte, en concret, en relació a Aigua Banca IV, 
quins projectes són els que va fiscalitzar? Perquè aquesta corporació, qui li parlar i 
altres, aqueixos projectes no els teníem quan s’aprova el pressupost de 2015, aquest 
regidor  que  li  parla  i  la  resta  de  membres  que  formàvem  part  de  l’anterior 
corporació, no tenien els projectes de l’oficina tècnica TES. No sabíem ningú, jo no 
ho sabia, i no sabien els membres de la corporació què valia finalitzar les obres de la 
urbanització; no ho sabia la corporació. No s’havia fet públic; no havia entrat per 
registre d’entrada en aquest ajuntament,  no havia estat  informat en cap comissió 
informativa;  per  tant  què  va  fiscalitzar  la  Sra.  interventora?  Quins  números  va 
fiscalitzar la Sra. interventora? Si no estava aprovat el conveni elèctric d’Iberdrola, 
que són necessaris per a l’aprovació dels projectes elèctrics que incorpora el projecte 
de finalització de les obres d’Aigua Blanca IV, si aqueix projecte no havia entrat en 
aquest  ajuntament,  per  registre  d’entrada,  si  queix  projecte  no  s’havia  portat  a 
Comissió Informativa d’Urbanisme, ni a cap altra comissió informativa, ni a Junta 
de  Portaveus  d’aquest  ajuntament,  i  la  corporació  ignorava  quins  eren  aqueixos 
números, i quins eren els projectes, què és el que es va fiscalitzar? D’on eixien els 
números? Jo sí que pregunte d’on eixien els números. Quan la corporació va votar 
1.438.000  euros,  d’on  eixien  els  números?  Perquè  els  projectes,  torne  a  dir,  la 
corporació  no  els  tenia;  els  propietaris  tampoc,  però  la  corporació  no  els  tenia. 
Difícilment podien fiscalitzar-se si ni tan sols havien tingut registre d’entrada en 
aquest ajuntament,  no havien passat per comissió informativa,  i la corporació no 
tenia  coneixement  d’aqueixos números.  En el  fons,  tota  aquesta  qüestió  s’hauria 
d’haver dilucidat en abril de 2015; jo crec que és per això el motiu pel qual un dels 
propietaris, el seu representant, el Sr. Alberto Bañuls Navarro, va presentar amb data 
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24 d’abril l’escrit que va presentar, perquè recordem que l’inici d’aquesta moció és 
un escrit presentat pels propietaris, no és una vel·leïtat que han tingut determinats 
grups  polítics;  està  motivat  per  un registre  d’entrada  d’un dels  propietaris  de la 
urbanització. I jo entenc que el que voldria saber aqueix propietari, com al resta de 
propietaris  és,  quan  la  corporació  està  votant  la  incorporació,  en  les  partides 
corresponents, d’1.438.000 euros, i ningú sap res d’aqueixos projectes, què passa? 
Què és imputable a l’ajuntament i què es imputable als propietaris? Volien clarificar 
justament açò. I per això naix aquesta moció.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Jo la  veritat  és  que he estat  en silenci  durant  tot  aquest 
temps, perquè done per sentat que és una guerra que ve de fa molt de temps, bé una 
guerra, un tema que ve de llarg i amb les dades que he tingut en les mans he vist que 
ha hagut errors, si no ja estaria  acabat.  M’agradaria  comentar  que el  tema de la 
proposta és instar l’Alcaldia, i per això crec que serà el mateix alcalde qui haurà de 
demanar els informes si ho creu convenient.  Jo crec que amb els documents que 
tenim en la taula ja hauria de donar la llum verda al projecte i recaurà sobre ell;  
confie plenament que realitzarà una bona tasca; i és un tema que tindrà estudiat de 
sobra. Per la meua banda, m’agradaria manifestar aquesta opinió.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Intentaré ser el més concís possible. Crec que la moció ja ha 
estat  suficientment  justificada;  tots  sabem quin  és  l’argumentari.  Volem que els 
propietaris estiguin tranquils i que sàpiguen que la quarta quota desapareix. Això i ja 
està. Amb això jo crec que ja ens donem per satisfets. Dir-li a la Sra. Ana Morell  
que hi ha coses que ens estranya, però enormement. Diu que fa una providència el 8 
de maig, ella és alcaldessa fins el 12 de juny, i la interventora no li fa els informes. I 
ara vol diu que amb vosté els tindrà en una setmana, Sr. alcalde. Alguna cosa falla; o 
aquest alcaldessa quan manava les providències que són deu dies els informes per 
providència; per què el dia 18 no li va dir que posara els informes sobre la mesa? 
Vosté és alcaldessa fins el dia 12. I ara li diu a l’alcalde per què tanta pressa si en  
deu dies els pots tindre. Vosté va estar dos mesos d’alcaldessa després i no els va 
tindre.  No justifiquem,  o vulguem justificar  el  fet  de no donar  suport  a  aquesta 
moció amb els famosos informes. Ens ha portat als jutjats, ens ha denunciat, ens ha 
tractat de prevaricadors. Tots estan dient-li que el regidor deu gestionar i decidir i el 
tècnic fiscalitzar. Fiscalitzar no vol dir decidir.”

 Sra. Morell  Gómez: “Sr.  Peiró,  els  tècnics  han de fiscalitzar;  per fiscalitzar 
se’ls  ha de passar  la  moció,  una,  que per cert  no la tenien,  i  dos,  han d’emetre 
informes.  L’única  cosa que demanem nosaltres  és que no se’ls  prive de la  seua 
obligació  de  fiscalitzar,  que  és  emetre  informes.  Vosté  ara  em  trau  que  es  va 
registrar el dia 8, Sra. Morell; vosté va estar fins el dia 12, perquè en funcions no es 
poden prendre aquest tipus d’acord. Només estava com a alcaldessa fins al dia 22, 
accidental. Perquè en funcions no es poden prendre aquest tipus d’acords, Sr. Peiró. 
Li ho dic perquè vosté m’ha dit que estava fins el dia 12; i jo li dic que no, perquè 
estava en funcions, i en funcions no es poden prendre aquest tipus d’acords. Només 
en l’època que estava com a accidental i va acabar el dia 22. El plenari va ser el dia 
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21 i el registre es va fer el dia 8. Li puc passar les providències d’Alcaldia perquè 
comprovar  que la tasca està feta i comprovar  les dates.  Respecte,  Sr.  Canet,  em 
sorprén, i li ho dic de veritat amb tot el carinyo que li tinc, em sorprén moltíssim que 
em diga d’on ixen els números, d’on van eixir el dia que va fer la Sra. interventora 
aqueixos números. M’hauria agradat que haguera estat ahí ella hui, i li ho hauria 
explicat, i si no, com vosté és el seu regidor demà mateix es posa en contacte amb 
ella i que li explique d’on va traure els números. Perquè ara vosté és el seu cap i pot  
demanar-li  explicacions.  L’esborrany  de  projecte  estava  en  el  seu  departament. 
Estava supervisant-lo el seu arquitecte, que per això vosté cobrava com a regidor 
d’Urbanisme, i estaven fent-ho els seus tècnics d’Urbanisme. J no sé si els tècnics li 
comentarien o no li comentarien alguna cosa, però la feina la va fer el seu arquitecte  
municipal, perquè l’esborrany de projecte estava en el seu departament. Jo no sé si 
vosté ho sabia o desconeixia o no, però la tasca la va fer el seu arquitecte municipal 
que li va passar les xifres a la Sra. interventora. Però li ho dic, no crega el que jo li  
dic, ho ratifica i ho verifica amb la Sra. interventora. Però el més preocupant que em 
sembla és com va fer vosté el pressupost, si no ens va passar a nosaltres una còpia, 
si la corporació no sabia. Si vosté no ho sabia, per què ho va aprovar i va votar que 
sí? Si no sabia, pregunta, i si no està clar se’n va a la interventora, i si no va al seu  
arquitecte que per això vosté és el seu cap. I si no ho té clar no aprove el pressupost.  
I si no està d’acord no alce la mà per a dir que aprova el pressupost municipal, si  
tenia  cap  dubte.  Després,  si  l’haguera  aprovat  podria  haver  fet  ús  dels  terminis 
d’al·legacions,  i  que jo sàpiga vosté no va presentar  cap al·legació al  pressupost 
municipal. El va aprovar, va dir que sí, i no s’ha amagat cap tipus d’informació. Pot 
preguntar-li al seu tècnic municipal, perquè vosté en aquell moment ja era regidor 
d’Urbanisme.  Jo no li  he amagat  res.  Ja li  dic.  No crega el  que li  dic.  Demà li 
pregunta a la Sra. interventora i al Sr. arquitecte municipal. Jo no amague xifres. Ni 
tinc per què amagar absolutament res, Sr. Canet; i li ho dic amb carinyo. Jo no sóc 
de les persones que amaguen les coses, i li ho dic de veritat, l’esborrany el tenia el 
seu arquitecte.  I la Sra. interventora,  que vosté ara és el  seu cap.  No sé quantes 
paralitzacions he patit en aquest plenari. Abans hem parlat de la llei mordassa i jo 
crec que tinc llibertat d’expressió sempre que no falte el respecte a ningú. I sempre 
parle amb tota l’educació del món i procure fer-ho, per això els meus pares em van 
donar aqueixa educació. I per finalitzar, Sr. Canet, l’inste, si vosté vol, jo també 
estaré  al  seu costat,  quan vosté  vulga,  al  costat  de la  Sra.  interventora  i  del  Sr.  
arquitecte municipal, per explicar-li si té cap dubte; per suposat que tindré molt de 
gust d’explicar-li i fer-li-ho saber.”

 Sr. Canet Llidó: “Comence pel final. Jo sí que sabia que s’estaven realitzant 
aqueixos treballs. Ho sabia perquè en dos o tres ocasions vaig vore els membres de 
l’oficina tècnica TES, que van vindre al departament, on jo estava treballant amb la 
resta de tècnics i de personal que hi treballa, i els vaig saludar. Jo que sabia, més o 
menys  com anaven els  treballs  perquè els  tècnics  del meu departament,  per  una 
deferència, que el Sr. alcalde d’aquell moment i el Grup Socialista d’aquell moment 
no van tindre; és a dir, els tècnics municipals sí que van tindre aqueixa deferència, 
que ni el Grup Socialista, ni l’alcalde d’aquell moment va tindre, i és la d’informar 
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al regidor delegat de la matèria, que havia estat al front de l’informe de l’estat actual 
de les obres d’Aigua Blanca IV, que es va evacuar en setembre de 2013, d’informar-
lo per què s’havia triat  l’oficina tècnica TES, per quins criteris,  per què s’havia 
convidat a qui s’havia convidat, per què no es va comptar amb el regidor delegat per 
a aqueix procediment de contractació, per què s’havia fet tot a esquenes del regidor 
delegat,  a  esquenes  de la  corporació,  i  a  esquenes  dels  propietaris.  Això encara 
ningú, a aquest regidor delegat li ho ha explicat, ni als propietaris, ni a la resta de la 
corporació. Però sí, els tècnics, per deferència a la meua persona, i perquè a la fi són 
companys de treball, anaven informant-me de les coses. I sí que sabia que hi havia 
unes  xifres.  Jo  coneixia  les  xifres;  era  una  graella.  Però  vosté  no  ha  citat  cap 
informe, perquè no hi havia cap informe, ni de l’arquitecte municipal, ni havia entrat 
encara en aquest ajuntament, torne a insistir, perquè és un xicotet detall, no havia 
entrat en aquest ajuntament el treball realitzat per l’oficina tècnica TES, a la qual se 
li va donar un augment del termini per a la realització del seu contracte, per a tindre 
el conveni tècnic d’Iberdrola, que encara no tenim aprovat. I l’últim dia que tenien 
per  a  lliurar  el  seu  treball,  que  era  el  29  d’abril  de  2015  és  quan  van  lliurar 
efectivament el seu treball; el pressupost ja l’havíem aprovat; ja havíem aprovat un 
milió d’euros, ja l’havíem aprovat. I tot en base a uns números que ni havien passat 
per comissió,  ni comptaven amb l’informe de l’arquitecte municipal,  ni del TAG 
d’Urbanisme, ni de ningú. Per tant el que va fiscalitzar la Sra. interventora, que això 
també ho sé, són unes xifres que no estaven ni avalades  per una signatura d’un 
informe,  ni  estaven  avalades  per  uns  projectes  que  hagueren  entrar  en  aquest 
ajuntament per registre d’entrada, ni avalades per un projecte que s’haguera passat 
per  comissió  informativa  per  a  la  seua  aprovació,  o  com  a  mínim  per  al  seu 
coneixement per part de la corporació municipal. Això pel que fa als números. I per 
què vam votar el pressupost si tot això ho desconeixíem? Perquè teníem voluntat. 
Ho  vaig  dir  en  la  meua  intervenció;  perquè  la  voluntat  anava  per  davant  dels 
defectes;  la  voluntat  anava  per  davant  dels  defectes;  això  que  diem  declaració 
d’intencions, no, la declaració de voluntats es manifesta en el que vam votar, perquè 
la voluntat anava per davant de tots aqueixos defectes. Els qui vam votar a favor 
d’aqueix  pressupost  és  perquè  volem vore  la  urbanització  acabada,  a  pesar  que 
falten  xicotets  defectes  de forma.  Nosaltres  no ens  amaguem en els  defectes  de 
forma per amagar la nostra falta de voluntat,  com fan altres. I per suposat no es 
privarà a ningú que faça els seus preceptius informes. I per cert, en funcions sí que 
es poden demanar i recaptar informes.”

 Sr. Parra Salort: “Crec que qualsevol persona, qualsevol empresa que vol fer 
una obra, i més d’aquesta envergadura sol demanar més d’un pressupost; seria de 
caixó. I ací sembla que demanar un informe que contraste és una aberració. Jo no sé 
si  vostés quan fan una obra a casa,  o fins i  tot  el  pintor,  li  demanem un segon 
pressupost. Ací només estem demanant que un tècnic de la cassa contraste el que diu 
TES, perquè a la millor  resulta que TES no ho fa bé i  després ens trobem amb 
sorpreses, i ens trobem que la quarta quota s’ha de cobrar. Nosaltres no diguem que 
s’haja  de cobrar  la  quarta  quota;  es  dirà  quarta  quota  o es  dirà  liquidació,  com 
discutíem  l’altre  dia  el  Sr.  Peiró  i  jo.  Però  a  la  fi  serà  o  cobren,  o  paguen. 

75



AJUNTAMENT D’OLIVA

Simplement el que volem és que si no paguen millor per ells, però el que també 
volem, ja que ha de pagar els pressupostos d’aquest ajuntament,  que siga el més 
contrastat possible. Que es puga contrastar; i estem parlant de tres setmanes. A mi 
em fa gràcies l’endarreriment de tres setmanes, que estem en el mes d’agost i encara 
diem que tres setmanes; si l’administració s’atura en el mes d’agost i per tant ens 
n’anirem a setembre; si això està clar. L’administració simplement s’ha de dir als 
tècnics que es posen a treballar el més prompte possible pel benefici de tots, no 
d’ells sinó dels altres 20.000 i escaig del terme d’Oliva que han de pagar impostos.”

 Sr.  alcalde: “Aquest  president  té  la  potestat  si  un  tema  està  suficientment 
debatut portar-lo a votació. Els demane un esforç a tots els portaveus. Crec que el 
tema  està  suficientment  debatut.  Estem parlant  d’instar  l’Alcaldia.  I  per  tant  els 
demane que passem ja  directament  a votació  si  no tenen cap inconvenient.  Cap 
inconvenient? Dir-los abans de passar a votació que aquesta Alcaldia actuarà sempre 
complint la legalitat, Això es pressuposa, no cal manifestar-ho en un acord plenari 
que l’Alcaldia, o qualsevol òrgan de l’ajuntament, actuarà amb la legalitat vigent. 
Per tant  tinguen vostés per segur que hi  haurà informes,  com no pot ser d’altra 
forma,  però  que  també  la  voluntat  d’aquesta  Alcaldia,  juntament  amb  els  seus 
companys de govern, és deixar sense efecte la quarta quota.”

Sotmesa  a  votació  la  moció,  s’aprova  per  11  vots  a  favor  (5  del  Grup  Municipal 
Compromís  per Oliva;  4 del  Grup Projecte  Ciutadans d’Oliva;  1 del  Grup Esquerra 
Unida del País Valencià; i 1 del Grup Gent d’Oliva); i 9 abstencions (5 del Grup Partit 
Popular,i 4 del Grup Socialista), en conseqüència el Ple de l’Ajuntament, acorda:

Primer.- Instar a l'alcaldia a deixar sense efecte la quarta i última derrama de la Unitat 
d'Execució Única del Pla Parcial Aigua Blanca IV, prevista al padró cobratori de data 
14 d'agost de 2006 (quota actualment suspesa per resolució de l'alcaldia 2.107/08 de 
data 16 de juny); a l'espera de practicar la liquidació definitiva. De la mateixa forma que 
es va fer en data 8 d'agost de 2005 per a les Unitats d'Actuació de Canyaes 7 i 8.

Segon.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  departaments  d'Intervenció-Tresoreria  i 
Urbanisme, per al seu coneixement i efectes oportuns.

En aquest moment, sent les 22.50 h, el Sr. alcalde concedeix un recés de cinc minuts en 
la sessió plenària.

Passats els cinc minuts, es reprén la sessió i el Sr. alcalde, abans de passar a precs i 
preguntes, realitza la intervenció que tot seguit s’indica:
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 Sr. alcalde: “Abans de passar a precs i preguntes vull fer una advertència al 
públic que assisteix en general; no mire ningú. En la meua absència s’han produït 
uns fets lamentables i ho diré per última vegada. No consentiré en més plenaris que 
s’insulte o no es deixe intervindré als portaveus, amb independència del partit que 
siguen. Em voré obligat a prendre mesures contundents No continuaré consentint-
ho. Quan acabem, fora al carrer cadascú que faça el que considere; però en aquesta 
sala  el  meu  deure  és  emprar  els  vint-i-un  regidors,  que  el  plenari  es  puga 
desenvolupar amb normalitat i insistesc, que no hi haja cap qüestió que hàgem de 
lamentar  pel que fa  a l’orde.  És l’última advertència  que faré,  i  lamentablement 
hauré d’emprendre accions contundents. Per tant els demane per última vagada un 
esforç i que deixen que el plenari acabe amb normalitat.”

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Mengual Manzanares:  “La primera qüestió és al Sr. Escrivà. No se si ell 
sap molt d’aquest tema, però és que ens ha arribat una informació que era que el 
llibre “Les fonts d’Oliva” s’ha pagat íntegrament per l’Ajuntament d’Oliva. Llibre 
realitzat pel Sr. Atienza i el Sr. Cañamás. Ens interessaria saber si és així, si s’ha 
pagat íntegrament per l’Ajuntament d’Oliva, i quins criteris anem a seguir a partir 
d’ara des de la Regidoria de Cultura per pagar uns llibres sí, o uns no. La segona, ja 
li vaig comentar en la Junta de Portaveus al Sr Canet i al Sr. alcalde, Sr. González, 
el registre d’Urbanisme vam demanar un el 2 de juliol de 2015, l’altre el 9 de juliol,  
l’altre el 20 de juliol, i no ens arriben els registres. No sé si comentar-li-ho a vosté  
com a regidor d’Urbanisme o a Modernització de l’Administració. I l’altra la faré 
més com a ciutadà que com a representant polític. Dels meus impostos, igual que de 
la resta del municipi, dels ciutadans, estem pagant els meus 100 euros l’hora que 
comenta  el  Sr.  Salort,  i  els  alliberaments  i  exclusives  completes  per  a  molts  de 
vostés, dels regidors delegats. La meua pregunta va al Sr. Peiró; si pensa vindre a 
alguna comissió.”

 Sr. Morera Romaguera: “La meua pregunta és com està la nova planificació 
de la Tourist-info de la platja; després de l’última Comissió de Foment Econòmic 
em vaig quedar un poc amb les idees confuses per les paraules de la Sra. regidora de 
Turisme que va dir que encara estava tot en l’aire i fins i tot possiblement hi hauria  
una nova ubicació. Des del Ple de gener en l’anterior corporació, vaig exposar el 
tema. Tots érem coneixedors de la sentència que obligava a enderrocar la Touris-
info de la platja i vaig avisar que necessitàvem de forma urgent l’inici de la nova 
construcció  de  l’oficina  d’informació  i  turisme.  La  Sra.  regidora  d’Urbanisme, 
Imma Ibiza, ho va portar al Consell de Turisme en l’anterior corporació; allí es van 
exposar uns altres punts d’ubicació, i el consell va optar per la situació que com tots 
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sabem és un poc abans d’arribar a la redona de l’Àncora, a mà dreta. Aquest punt es 
va considerar un punt estratègic fonamental per tots els components del consell, i 
urgentíssim la col·locació, si no arribava per poder iniciar la Tourist-info, almenys 
un punt d’informació en aquest lloc. Estem a 30 de juliol, a un mes que acabe la 
temporada alta, i ens trobem que ni un punt d’informació, ni un inici de la nova 
Touris-Info.  On van a demanar  la  informació  els  turistes  que visiten les  nostres 
platges  i  necessiten  conéixer  o  esclarir  qualsevol  informació  turística,  situacions 
d’empreses  turístiques  i  comercials,  horaris  d’autobusos,  itineraris,  museus,  etc. 
Comprenc que ha hagut un canvi en la persona que porta la Regidoria de Turisme, i 
espere que tinga molts encerts pel bé turisme d’Oliva; però per què no ha hagut una 
continuïtat en els aspectes que he assenyalat o almenys posar un punt d’informació? 
Em pose al  seu costat,  Sra.  Regidora  de Turisme,  per  aportar  idees  i  solucions, 
perquè pense que no només hem de fer oposició i criticar, sinó que també s’ha de 
recolzar  qualsevol  iniciativa  turística  a  Oliva.  També  voldria  demanar 
responsabilitat, o més bé explicacions, en el tema de la problemàtica del xiringuito 
emplaçat al sector 18. des de quan se sabia que aquest camí estava tallat? Recordar 
que aqueix pas és privatiu, dels propietaris, que han permés el pas durant vint anys 
aproximadament. És cert que va haver una ordre d’execució, de netejar per part dels 
empresaris les parcel·les, i els obligava l’ajuntament? S’ha tingut cap contemplació 
per part de l’ajuntament cap a aquestos propietaris que voluntàriament han consentit 
l’accés als xiringuitos que allí s’han instal·lat any rere any? Si hi havia problemes 
d’accés,  per  què  no  es  va  reubicar  la  instal·lació  de  xiringuito  abans  del  seu 
muntatge?  Crec  vosté,  Sr.  alcalde,  que  en  poder  arribar  fins  allí  els  serveis 
d’emergència, havent d’obrir un cadenat i una cadena per accedir al camí, fins al 
xiringuito, en cas d’algun problema fortuït. És suficient? Si el cadenat es bloquejara 
o s’inutilitzara voluntària, o involuntàriament, què podria passar? Demanem al Sr. 
alcalde que medie amb els propietaris per llevar la cadena, per suposat; i si estan en 
contra  de  l’accés  dels  vehicles  que  no  siguen  d’emergència  o  seguretat,  que  es 
contemplen les seues exigències. Només agrair a aquestos propietaris per permetre 
l’accés  durant quasi  vint anys,  i  per suposat  recolzar  aquest  xiringuito,  que s’ha 
trobat  dins  d’un  cercle  sense  eixida  i  sense  camí  perquè  li  puguen  arribar 
satisfactòriament  els  seus  clients.  Preguem  al  govern  que  contemple  aquestes 
mesures satisfactòries  per a tots  els  implicats,  tant  emergències,  com propietaris, 
com usuaris.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  primer  lloc  el  tema  del  registre  de  documentació 
d’Urbanisme. Parlarem amb els serveis municipals per vore per què no arriba; vosté 
sap que el funcionament és que la documentació arriba als departaments i des d’allí 
es canalitza. Ordre tenen dels dos regidors, tant el de Planificació Urbanística com el 
de  Disciplina  Urbanística,  de  donar  tota  la  informació  amb  la  major  celeritat 
possible. Això per un lloc. Per un altre costat dir-li que agraesc la seua preocupació 
per  les  assistències  a  comissions;  dir-li  que  ha  hagut  deu  comissions,  en  dues 
comissions de portaveus aquest regidor que parla ha estat en aqueixes comissions; 
una comissió que no he pogut assistir ha sigut per motius de no estar a Oliva, a 
causa de malaltia d’un familiar fora d’Oliva; cosa que lamente el seu mal gust; però 
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entenc que en aqueixes circumstàncies el fet d’absentar-me d’una comissió, i tots 
sabem que tots els regidors del meu grup municipal ens podem substituir, ni crec 
que  done  peu  a  fer  aqueixa  pregunta,  amb  aqueixa  intencionalitat.  Però  bé,  ja 
coneixem les seues formes i per tant no ens preocupa massa. Respecte de l’oficina 
de Turisme que comentava el Sr. Morera, si m’ho permet la regidora de Turisme i el 
de Platges, que portem les dues delegacions des del Grup Projecte Ciutadans, hem 
de dir-li que té tota la raó; no tenim punt d’informació turística.  Li dic per què? 
Perquè el conveni de diputació ve el 29 de juny; i l’adjudicació de la construcció de 
l’oficina  on  vosté  diu,  a  l’Àncora,  es  planteja  la  primera  setmana  de  juliol,  i 
l’empresa, curiosament, ens diu a la regidora de Turisme i al regidor de Platges, que 
l’oficina  es  començarà  a  construir,  i  fins  el  15  de  setembre  no  estarà  acabada; 
situació que fa que la regidora de Turisme decidesca que no té sentit fer les obres 
d’una oficina que no es posarà en funcionament fins el 15 de setembre, en la major 
artèria que va a la platja. Això és de sentit comú. Dir-li que la regidora de Turisme 
està  en  contacte  permanent  amb  l’empresa  que  té  adjudicada  la  construcció,  i 
sobretot el que farà és seure amb el Consell Local de Turisme, per explicar i valorar 
la situació; però no enteníem massa bé com anàvem a deixar que es construira una 
oficina, començar el dia 1 de juliol, i que s’acabara el 15 de setembre; i què fem,  
l’obrim a l’octubre? I mentrestant tenim paralitzada tota l¡’artèria. Davant aquesta 
situació raonablement es va decidir que era millor esperar-se al 15 o 30 de setembre 
per  valorar  en  el  Consell  Local  de  Turisme  tot  el  tema  del  punt  d’informació. 
Pensàvem que era allò raonable. Dir-li que el que comenta del tema dels xiringuitos,  
nosaltres ens hem emportat  una sorpresa grandíssima; un plec de condicions que 
s’aprova amb una Alcaldia d’un grup municipal que hui es troba en l’oposició, i 
s’aprova un plec de condicions, amb una ocupació i diguem-ne un xiringuito que no 
té accessos; que té els accessos que durant molts anys han governat Partit Popular, 
Partit Socialista i Bloc-Compromís i ma’ s’ha lligat en un document la necessitat 
que aqueix accés estiguera obert; sempre han sigut palmadetes i bona voluntat de 
tots, però coses serioses, res. Ara els propietaris han decidit que l’ajuntament ja ho 
té bé. Aqueixa situació fa quinze o vint dies que s’ha donat, i des de l’Alcaldia s’han 
fet les gestions oportunes perquè almenys els vehicles de seguretat puguen passar. 
Una situació que ja li dic que des de la Regidoria de Turisme i la de Platges, que 
portem el grup municipal Projecte Ciutadans, l’any que ve intentarem donar-li un 
poc  més  de  seriositat.  Preparar  documentació,  mirar  les  servituds,  mirar  els 
accessos, i quan podrem fer-ho, aleshores licitarem un xiringuito allí; mentrestant 
allí no s’hauria d’haver plantejat; i alguns grups municipals són els qui han firmat 
aqueix plec de condicions.  Li dic que nosaltres vam votar en contra del Plec de 
Condicions; Projecte Ciutadans va votar en contra. Per tant no espere solucions de 
demà; espere almenys una solució i un treball de les noves Regidories cap a l’any 
que ve. A l’estiu que ve que és la solució que es pot donar. No sé si em deixe cap  
altra pregunta més; si hi ha cap cosa.”

 Sr. alcalde: “Sr. Morera, vosté ja ha fet les preguntes. En el torn de precs i 
preguntes no hi ha debat. És alguna pregunta més, algun aclariment?”
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 Sr. Morera Romaguera: “Simplement esclarir-li que aqueix camí està tancat 
des del mes de gener. Sé que vostés no són responsables. Per això demanava que 
algú em donara alguna explicació.”

 Sr. alcalde: “Referent a la problemàtica del camí d’accés a un xiringuito, com ja 
ha dit el portaveu de Projecte Oliva aquesta Alcaldia, des del primer dia, va fer totes 
les  gestions  possibles  per  a  arreglar  aqueixa  situació;  no  va  ser  possible.  Es  va 
parlar, no amb tots els propietaris que n’hi ha molts, es va parlar amb molts d’ells. 
Se’ls  va  trametre  una  carta  a  tots  els  propietaris  demanant-los  disculpes  per  la 
situació d’anys anteriors, i emplaçant-los a setembre a una reunió global per intentar 
arribar a una solució, de cara, no al pròxim anys sinó a final d’any que puguera 
ordenar tot allò. De totes formes els propietaris, o el principal propietaris, que va 
manifestar  una oposició,  que és un dels dos que van posar la cadena,  no va ser 
possible que obriren el camí, però sí que ens van permetre a l’ajuntament, després de 
la  meua  petició  i  de  moltes  hores  de  conversa,  permetre  el  pas  de  vehicles 
d’emergència,  seguretat  i  salut,  que  és  el  mínim  que  els  tècnics  municipals 
necessitaven,  aqueixa  autorització  perquè  la  instal·lació  puguera  tindre  llicència 
d’activitat, segons ens havien manifestat. El temps és poc, i de cara l’any que ve la 
situació s’intentarà solucionar, o si no és possible ens plantejarem altres ubicacions. 
Referent al  llibre,  el  llibre  està  a la venda en les llibreries;  no tindria sentit  que 
estiguera a la venda en les llibreries si l’ajuntament l’haguera assumit. Sí que és cert 
que jo, en l’anterior corporació, que era regidor de Cultura, vaig mitjançar, ja que 
l’ajuntament no tenia fons per pagar la seua edició, vaig mitjançat amb una editorial,  
en concret l’editorial Tívoli,  que és qui edita, conscient que és una editorial molt 
procliu a publicar aquestes qüestions. I simplement el tracte,  per dir-ho d’alguna 
forma, que l’ajuntament adquiriria aproximadament 30 llibres per a distribuir-los, ja 
que el tema és de molt d’interés, entre els centre d’educació primària i secundària, i  
les biblioteques. Jo m’he comprat el meu. L’ajuntament no paga íntegrament aqueix 
llibre.” 

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, cosa que, com a secretari, 
certifique, amb el vist i plau del senyor president.

 Vist i plau
El president
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