
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 14/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
24 DE SETEMBRE DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.10 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

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

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

Sr. ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACCTAL.:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència 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 ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 30 DE JULIOL DE 2015.

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

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

SEGON.-  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  MODIFICACIÓ  REDACCIÓ 
PUNT PRIMER PERIODICITAT SESSIONS DE LES SESSIONS ORDINÀRIES 
DEL PLE.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Governació, de data 14 
de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 
14 de setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

“3)  Dictamen  modificació  redacció  punt  primer  periodicitat  sessions  de  les  sessions 
ordinàries del Ple.

Pel Sr. President dóna compte de la proposta que tot seguit es transcriu:

“L’article 46 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, establix les regles de  
funcionament del Ple de les corporacions locals,  regulant la periodicitat amb què hauran de 
celebrar-se les sessions ordinàries, el quòrum de constitució per a la validesa dels acords que  
puguen  adoptar-se,  així  com  l’antelació  mínima  amb  què  aquestes  sessions  han  de  ser  
convocades, “almenys amb dos dies hàbils d’antelació”.

L’article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
ve a disposar que si en primera convocatòria no existira el quòrum necessari per a la vàlida 
constitució de la corporació, s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, 
dos dies després.

D’altra  banda,  el  Reglament  Orgànic  Municipal,  aprovat  pel  Ple  de l’Ajuntament  en sessió 
ordinària de 7 de febrer del 2013, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 42, de 19 
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de  febrer  del  2013,  manifestació  màxima  de  la  potestat  reglamentària  i  d’autoorganització 
reconeguda al Municipi, en l’article 50 relatiu a les sessions ordinàries, apartat 2, disposa que 
“durant els mesos d’agost no és realitzaran sessions ordinàries”.

A la vista d’allò que s’ha exposat, esta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament donar a l’apartat  
primer  de  l’acord  adoptat  en  sessió  de  2  de  juliol,  sobre  “FIXACIÓ  DEL  RÈGIM  DE 
SESSIONS DEL PLE”, la redacció següent: 

“Primer.- Fitxar la realització dels sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim dijous de  
cada mes, en primera convocatòria, i dos dies després en segona convocatòria a la mateixa hora, 
amb el següent horari:
- D’octubre a març, als dinou hores i trenta minuts (19,30 hores).
- D’abril a setembre, als vint hores (20,00 hores).”
La resta de punts romandran en els termes en què han sigut redactats. 

Oliva, 26 d’agost del 2015.”

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

Primer.- Donar una nova redacció a l’apartat primer de l’acord adoptat en sessió de 2 de juliol 
passat sobre”FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE, quedant redactat de la següent 
forma:

“Primer.- Fitxar la realització de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim dijous 
de cada mes, en primera convocatòria, i dos dies després en segona convocatòria a la mateixa 
hora, amb el següent horari:
- D’octubre a març, a les dinou hores i trenta minuts (19,30 hores).
- D’abril a setembre, a les vint hores (20,00 hores).”

La resta de punt permaneixeran en els termes en que van ser redactats.

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

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

 Sr. alcalde: “Com ja es va explicar en la comissió, l’única modificació respecte 
al dictamen del 2 de juliol, és eliminar allò de naturals en el punt primer, i dir dos 
dies després en segona convocatòria, perquè si no ens trobàvem en la situació que si 
en alguna ocasió haguérem de fer és de la segona convocatòria, podria coincidir, 
coincidiria  en  cas  que  fóra  dijous,  dos  dies  naturals  després  amb un festiu.  És 
l’única modificació.” 

L’Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  dels  membres  asistents,  ACORDA,  aprovar  el 
dictamen trascrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoría d’acord 
del Ple de l’Ajuntament.
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TERCER.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  PROPOSTA  SOBRE 
DELEGACIÓ  FORMAL  DE  MEMBRES  DE  LA  CORPORACIÓ  PER  A 
FORMAR PART DE LA MESA GENERAL CONJUNTA DE NEGOCIACIÓ.

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

5) Proposta delegació formal  membres de la corporació per a formar part de la mesa 
general conjunta de negociació (36.3 EBEP).

Vist el que disposa l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,del Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic,  i  resultant  que el  passat  dia  24 de maig  de 2015 es  van celebrar  eleccions locals  i 
posteriorment es va constituir la nova Corporació, amb la finalitat de dur endavant la negociació 
d’aquelles matèries i  condicions de treball  comuns al personal funcionari  i  laboral al servei  
d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a 
que part dels seus membres formen part de les Mesa General Conjunta de Negociació, per tal 
que representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes que siguen competència 
de la mateixa.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot seguit  
s’indiquen:

Sr. David Gonzalez Martinez, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Rosa Ana Miñana Morell, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Alejandra Tomas Domenech, del grup Partit Popular.
Sr. Carlos Mengual Manzanares, del grup Socialista.
Sr. Blai Peiro Sanchis, del grup Projecte Ciutadans d’Oliva.
Sr. Alex Salort Rubio, del Grup Esquerra Unida del País Valencià.
Sr. José Salazar Cuadrado, del Grup Gent d’Oliva

com membres titulars,  per a que formen part, en representació de l’Ajuntament,  de la Mesa 
General de Negociació Conjunta del personal funcionari i laboral, que estarà formada per un 
total de 7 membres en representació de la Corporació.
Seran  suplents  dels  titulars,  els  regidors  que  pertanyen  al  mateix  Grup  Polític,  que  de  fet 
acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars. En cas de assistir el suplent  
haurà de manifestar-ho expressament en el moment de començar la respectiva sessió, fent-se 
constar així en l’acta.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat en la 
negociació,  mitjançant  el  sistema  de  vot  ponderat,  en  funció  de  nombre  de  membres 
representatius que tinga el seu grup en la Corporació municipal. En el supòsit de haver més d’un 
membre per grup polític, el vot li correspondrà únicament al que figure en primer lloc de la 
llista electoral
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Segon.- Notificar als sindicats mes representatius i a als Sindicats que hagen optes el 10% o més 
dels representants de la Junta de Personal de l’Ajuntament d’Oliva, com a subjectes legitimats  
per a la negociació als efectes corresponents.

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

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

QUART.  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  DESIGNACIÓ  DELEGACIÓ 
MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL 
PERSONAL FUNCIONARI. 

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

6) Dictamen designació delegació membres per a formar part de la Mesa de Negociació del  
Personal Funcionari (34.1 EBEP). 

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,del Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic, i resultant que que el passat dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals i 
posteriorment  es  va  constituir  la  nova  Corporació,i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la 
negociació d’aquelles matèries i condicions de treball pròpies referides al personal funcionari al 
servei d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal  
per  a  que  alguns  dels  seus  membres  formen  part  de  les  Mesa  General  de  Negociació  del 
personal funcionari,  per tal  que representen a l’Ajuntament en les negociacions i  en aquells  
temes que siguen competència de la mateixa.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot seguit  
s’indiquen:

Sr. David Gonzalez Martinez, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Rosa Ana Miñana Morell, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Alejandra Tomas Domenech, del grup Partit Popular.
Sr. Carlos Mengual Manzanares, del grup Socialista.
Sr. Blai Peiro Sanchis, del grup Projecte Ciutadans d’Oliva.
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Sr. Alex Salort Rubio, del Grup Esquerra Unida del País Valencià.
Sr. José Salazar Cuadrado, del Grup Gent d’Oliva

com membres titulars,  per a que formen part, en representació de l’Ajuntament,  de la Mesa 
General de Negociació del Personal Funcionari, que estarà formada per un total de 7 membres 
en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que de fet  
acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular. 
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat en la 
negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat en funció del nombre de representants del  
grup municipal al que pertanyen. En el supòsit de haver més d’un membre per grup polític, el  
vot li correspondrà únicament al que figure en primer lloc de la llista electoral.

Segon.- Notificar als sindicats mes representatius i a als Sindicats que hagen optes el 10% o més 
dels representants de la Junta de Personal de l’Ajuntament d’Oliva, com a subjectes legitimats  
per a la negociació als efectes corresponents.

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

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

CINQUÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. DELEGACIÓ MEMBRES PER 
A  FORMAR  PART  DE  LA  COMISSIÓ  NEGOCIADORA  DEL  PERSONAL 
LABORAL.

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

7)  Dictamen  delegació  membres  per  a  formar  part  de  la  Comissió  Negociadora  del 
Personal Laboral. (88 ET)

Vist el  que disposa l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 1/1995,  de 24 de març,  pel que  
s’aprova el Text Refós de la Llei del Estatut del Treballadors, i resultant que el passat dia 24 de 
maig  de  2015  es  van  celebrar  eleccions  locals  i  posteriorment  es  va  constituir  la  nova 
Corporació,, amb la finalitat de dur endavant la negociació d’aquelles matèries i condicions de 
treball pròpies del personal laboral així com la negociació del conveni col·lectiu, es fa necessari 
procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que alguns dels seus membres formen 
part de la Comissió Negociadora del personal laboral, per tal que representen a l’Ajuntament en 
les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.
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Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot seguit  
s’indiquen:

Sr. David Gonzalez Martinez, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Rosa Ana Miñana Morell, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Alejandra Tomas Domenech, del grup Partit Popular.
Sr. Carlos Mengual Manzanares, del grup Socialista.
Sr. Blai Peiro Sanchis, del grup Projecte Ciutadans d’Oliva.
Sr. Alex Salort Rubio, del Grup Esquerra Unida del Pais Valencià.
Sr. José Salazar Cuadrado, del Grup Gent d’Oliva

com membres  titulars per a que formen part,  en representació de l’Ajuntament,  de la Mesa 
Negociadora del personal labora, que estarà formada per un total de 7 membres en representació 
de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que de fet  
acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat en la 
negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat, segons el nombre de representants del grup 
polític municipal al que pertanyent. En el supòsit de haver més d’un membre per grup polític, el  
vot li correspondrà únicament al que figure en primer lloc de la llista electoral.

Segon.- Notificar al Comitè d’empresa de l’Ajuntament d’Oliva als efectes corresponents.

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.
Oliva, 15 de setembre de 2015..”

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

“SISÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. DESIGNACIÓ MEMBRES PER A 
FORMAR  PART  DE  LA  COMISSIÓ  PARITÀRIA  DE  SEGUIMENT  I 
INTERPRETACIÓ  DEL  CONVENI  COL·LECTIU  I  DE  L’ACORD  DE  LES 
NORMES REGULADORES DEL PERSONAL FUNCIONARI.

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:
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8)  Dictamen  membres  per  a  formar  part  de  la  Comissió  Paritària  de  Seguiment  i  
interpretació del conveni col·lectiu i  de l’acord de les normes reguladores del personal 
funcionari.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,del Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic, i resultant que amb que el passat dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals 
i  posteriorment  es  va  constituir  la  nova  Corporació,i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la 
negociació d’aquelles matèries i condicions de treball pròpies referides al empleats públics al 
servei d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal  
per a que alguns dels seus  membres  formen part  de  les Comissió Paritària  de Seguiment  i  
Interpretació  del  Conveni  Col·lectiu  i  de  l’Acord  de  les  normes  reguladores  del  personal 
funcionari, per tal que representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes que  
siguen competència de la mateixa.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot seguit  
s’indiquen:

Sr. David Gonzalez Martinez, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Rosa Ana Miñana Morell, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Alejandra Tomas Domenech, del grup Partit Popular.
Sr. Carlos Mengual Manzanares, del grup Socialista.
Sr. Blai Peiro Sanchis, del grup Projecte Ciutadans d’Oliva.
Sr. Alex Salort Rubio, del Grup Esquerra Unida del Pais Valencià.
Sr. José Salazar Cuadrado, del Grup Gent d’Oliva

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la referida 
Comissió, que estarà formada per un total de 7 membres en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que de fet  
acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat en la 
negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat. En el supòsit de haver més d’un membre per 
grup polític, el vot li correspondrà únicament al que figure en primer lloc de la llista electoral.

Segon.- Notificar al Comitè de Empresa i a la Junta de Personal funcionari de l’Ajuntament  
d’Oliva, als efectes corresponents.

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.
Oliva, 15 de setembre de 2015.”

L’Ajuntament  Ple, sense debat i  per unanimitat  dels  membres assistents,  ACORDA, 
aprovar  el  dictamen transcrit  i  en conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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SETÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. DELEGACIÓ MEMBRES PER A 
FORMAR PART DE LA MESA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL. 

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

9) Dictamen delegació membres per a formar part de la Mesa de Formació del personal.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,del Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic, i resultant que amb que el passat dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals 
i  posteriorment  es  va  constituir  la  nova  Corporació,i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la 
negociació d’aquelles matèries i condicions de treball  pròpies referides al personal al servei  
d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a 
que alguns dels seus membres formen part de les Mesa de formació, per tal que representen a  
l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot seguit  
s’indiquen:

Sra. Rosa Ana Miñana Morell, del grup Compromís per Oliva.
Sra. Alejandra Tomas Domenech, del grup Partit Popular.
Sr. Alfons Forrat Estevez, del grup Socialista.
Sr. Yolanda Pastor Bolo, del grup Projecte Ciutadans d’Oliva.
Sr. Alex Salort Rubio, del Grup Esquerra Unida del Pais Valencià.
Sr. José Salazar Cuadrado, del Grup Gent d’Oliva

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, en la Mesa de 
Formació,  podent  exercir  la  suplència  qualsevol  regidor  del  grup a  que pertanye  el  regidor 
titular. Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat en  
la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat. 

Segon.- Elevar aquesta proposta al  Plenari  de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord,  donant  
trasllat als representants legals dels empleats públics als efectes corresponents.”

L’Ajuntament  Ple, sense debat i  per unanimitat  dels  membres assistents,  ACORDA, 
aprovar  el  dictamen transcrit  i  en conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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VUITÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. DESIGNACIÓ MEMBRES PER A 
FORMAR PART DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. 

Informats del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació en sessió 
ordinària de data 14 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

10) Dictamen membres per a formar part del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,del Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic,  i  resultant  que el  passat  dia  24 de maig  de 2015 es  van celebrar  eleccions locals  i 
posteriorment  es  va  constituir  la  nova  Corporació,  i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  
negociació d’aquelles matèries i condicions de treball  pròpies referides al personal al servei  
d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a 
que alguns dels seus membres formen part del Comitè de Seguretat i Salut laboral, per tal que 
representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la 
mateixa.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació, previ estudi i deliberació, 
per unanimitat de tots els assistents, dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels Sr/ess Regidors:
Sra. Rosa Ana Miñana Morell
Sr. José Gabriel Oltra Mestre
Sra. Alejandra Tomas Domenech.

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, del Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral, podent exercir la suplència qualsevol regidor del grup a que pertany el  
regidor titular.

Segon.- Notificar a formalment a la Junta de Personal Funcionari i Comitè de Empresa, per tal  
que procedeixquen a l’elecció dels seus representants en el Comitè i posteriorment constituir el  
mateix, i transmetre copia del acta de renovació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, a la 
Conselleria d’Ocupació de la Generalitat  Valenciana, en virtut del que disposa la normativa 
vigent.”

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

 Sr. alcalde: “En aquest cas, ha hagut un canvi, com han pogut escoltar, i com es 
va explicar en comissió informativa als membres de la corporació; i és que si bé en 
les anteriors organismes la representació és un membre per cada grup polític, on a 
més el vot és ponderat, en aquest cas, el Comité de Seguretat i salut Laboral està 
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afectat per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en concret per l’article 35 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, que estableix el nombre de representants en funció 
del  nombre  de  treballadors  de  l’empresa,  o  de  la  corporació.  En  aquest  cas, 
l’Ajuntament  d’Oliva  està  en el  rang entre  100 i  5000 treballadors,  i  per tant  li 
pertoquen tres representants dels treballadors. Com que la llei també diu que aquest 
comité  ha  de  ser  paritari,  format  pel  mateix  nombre  de  representants  dels 
treballadors,com  representants  de  la  corporació;  això  condiciona  que  els 
representants de la corporació siguen tres, puguen ser un màxim de tres, encara que 
hi ha sis formacions polítiques. Ja vaig explicar en la comissió, només dos grups 
polítics del govern feien ús, o volien fer ús d’aquesta representació, s’ha considerat 
que els membres més adequats eren la mateixa regidora de Recursos Humans i el 
regidor de la delegació d’Obres i Serveis, i quedava per tant un lloc per als partits de 
l’oposició. S’ha seguit un criteri de proporcionalitat, a major representació se li ha 
proposat que designe un membre, però també és intenció que hi haja rotació, i que a 
meitat de legislatura i haja un canvi.”

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

NOVÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  SOBRE  AL·LEGACIONS  ALS 
PROJECTES DE SERVEIS PÚBLICS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER 
CARRETERA:  “CVV-231:  GANDIA-PEGO-VILLALONGA-CASTELLÓ  DE 
RUGAT” I CVV 221 “PLATJA D’OLIVA-MOLINELL”.

A) CVV-231: GANDIA-PEGO-VILLALONGA-CASTELLÓ DE RUGAT

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Governació, de data 14 
de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:

12 A) Dictamen al·legacions al projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera: 
“CVV-231: Gandia-Pego-Villalonga-Castelló de Rugat” 

Seguidament es dóna compte del informe elaborat pel Sr. Enrique Dominguez Mascarell, i pel 
Sr. Juan Ramón Porta Sancho, relatius a les al·legacions al projecte de servei públic de transport 
de viatgers per carretera: “CVV-231: Gandia-Pego-Villalonga-Castelló de Rugat”.

Resultant que el passat 10 de juny de 2015, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi  
Ambient va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’anunci d’Informació pública 
de la resolució de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual s’aprova inicialment 
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i  se  sotmet  al  tràmit  d’informació  pública  i  institucional  el  “Projecte  de  servei  públic  de 
transport de viatgers per carretera, CVV-231: Gandia a Pego, Vilallonga i Castelló de Rugat”.

En aquest  anunci,  s’ordena  “Remetre  el  projecte  a  les  administracions  i  els  operadors  que 
puguen  resultar  afectats  perquè  n’emeten  informe  o  formulen  observacions,  i  sotmetre’l  al 
tràmit d’informació pública, d’acord amb el que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 30 de 
novembre (LRJPAC), als efectes de presentació d’observacions sobre l’estructura, organització 
i condicions d’operació del servei de transport públic.”

Examinat aquest projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera i atenent que el 
municipi d’Oliva està inclòs dins el municipis afectats per aquest projecte de servei públic de  
transports, segon s’explicita a l’apartat 2 de l’esmentat: “Àmbit de Prestació”.

Atenent  al  que disposa l’article  86 de la  Llei  30/1992,  de 30 de novembre  (LRJPAC);  els 
articles 2.e) i 17 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana,  així  com  allò  contés  a  la  Llei  2/2015,  de  2  d’abril,  de  la  Generalitat,  de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i amb els vots ponderats favorables dels  
Srs. David Gonzàlez Martínez (5/21, José Gabriel Oltra (4/21), Alejandro Salort Rubio (1/21), 
José Salazar Cuadrado (1/21), i amb les l’abstencións dels Srs/es. Alejandra Tomás Domenech 
(6/21) Carlos Mengual Manzanares (4/21) dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Aprovar les al·legacions -observacions al projecte de servei públic de transport de 
viatgers per carretera, CVV-231: GANDIA-PEGO-VILLALONGA I CASTELLO DE RUGAT, 
i que tot seguit s’indiquen. 

“Donat  l’abast  i  complexitat  del  projecte,  es  presenten  les  Al·legacions-Observacions 
estructurades en 2 blocs: Les primeres de caràcter puntual, sobre apartats concrets del projecte, i  
en segon lloc al·legacions de caràcter general sobre la legalitat i eficiència global del projecte 
sotmès a exposició pública.
A) AL·LEGACIONS -OBSERVACIONS DE CARÀCTER PUNTUAL:
1. ANTECEDENTS 
El  projecte  de  servei  públic  de  transports  de  viatgers  de  referència  planteja  com  a  eix 
fonamental una fusió de les línies de les antigues concessions CVV-214, CVV-224 i CVV 231 
per a adaptar-les a la realitat existent. Limita les actuacions pràcticament a consolidar la Ruta 2, 
Gandia – Villalonga i a reduir les prestacions del servei de totes les rutes. Aquest plantejament 
no deixa de ser una visió parcial de l’estructura de mobilitat i transport públic amb autobús de la  
comarca de la Safor-Valldigna, que parteix d’una estructura de concessions i línies dissenyada  
fa més de trenta anys,  mantenint  així una estructura radial centrada en la ciutat de Gandia.  
Aquest disseny de xarxa genera un increment de temps i costos de desplaçament dels usuaris. A 
mode d’exemple, per anar de Potries a la Font d’Encarròs, pobles que es troben a menys de 2 
Km i menys de 5 minuts, l’usuari ha agafar primer un autobús a Gandia (8 Km) i després un 
altre des de l’estació d’autobusos a La Font d’Encarròs (8 km). Es a dir ha de recórrer un total 
16 Km i emprar un temps d’almenys un hora si coincideixen en el temps els transbordaments  
entre línies, cosa que com no s’ha previst i a més s’han reduït les freqüències, pot incrementar el 
temps entre un hora i dues, i a més duplica els costos al tindre que adquirir dos bitllets.
OBSERVACIÓ P.1. D’aquesta manera considerem que la definició de les noves concessions 
proposades  a  la  comarca  de  la  Safor-Valldigna  hauria  d’atendre  un  estudi  més  ample,  de 

Pàgina: 12



AJUNTAMENT D’OLIVA

caràcter  territorial,  amb  la  participació  dels  agents  econòmics,  institucionals  i  socials  del 
territori i tenint com a base l’estudi de la “Xarxa Comarcal de Transport Públic a la Safor” que 
l’any 2011 va  realitzar  la  Mancomunitat  de  Municipis  de la  Safor  i  que ha segut  finançat  
parcialment per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i lliurat a aquesta.
OBSERVACIÓ P.2. La proposta deixa fora de consideració les comunicacions dels municipis 
de la comarca de la Safor amb municipis com Ontinyent, Alcoi, Albaida o Dènia de manera que  
queden  fora  de  garantia  les  comunicacions  intercomarcals  amb  les  capçaleres  comarcals  
limítrofs i es redueix de manera evident la mobilitat al territori de la Comunitat Valenciana, per 
no estar coberta aquesta alternativa interior-costa per altres serveis de transport, contravenint 
expressament el que determina l’article 16 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de  
Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Aquest aspecte es fa rellevant al municipi d’Oliva al ser  
aquest fronterer amb la comarca de la Marina Alta i la província d’Alacant
Els desplaçaments per la comarca tenen una estructura bastant més complexa que la que es  
planteja  al  projecte,  i  que  hauria  de  ser  tractada  de  manera  integral,  a  través  d’un  Pla  de 
Mobilitat Comarcal, que planificara i garantira el servei entre els municipis d’una comarca ben 
cohesionada i  amb una densitat  de  població elevada,  tot  seguint  els  criteris  establits  per  la  
mateixa Llei 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, en 
l’article  11,  sobre  plans  comarcals  i  metropolitans  de  mobilitat.  Aquest  Pla  Comarcal,  
necessariament, deurà contemplar les conclusions a que s’arribe localment en cada municipi 
mitjançant l’elaboració del propi, i preceptiu, Pla Municipal de Mobilitat
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
3.5 PARADES
OBSERVACIÓ P.3 Les parades s’han ubicat al lloc que venien ocupant tradicionalment sense 
consultar als municipis afectats la idoneïtat d’aquesta ubicació, obviant l’apartat e) de l’Article 
2.  Principis  generals  de  la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril  ,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la  
Comunitat Valenciana.
Considerem que per a determinar la ubicació de les parades s’ha de fer amb la participació dels 
veïns i veïnes dels municipis afectats pel projecte i representats pels seus Ajuntaments, pel que 
demanem que es torne a redactar el projecte tenint en compte aquest principi.
OBSERVACIÓ P.4. El projecte haurà de contenir explícitament un inventari de parades, les 
característiques  i  l’estat  d’aquestes,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  25.8  de  la  Llei  
Valenciana  de  Mobilitat  i  informar  al  nostre  ajuntament  d’aquelles  que  ens  afecten  amb 
l’objecte de poder presentar les al·legacions oportunes, si escau. 
OBSERVACIÓ P.5. El projecte hauria d’incloure un pla de millora i condicionament de parades 
donat que, tal i com s’extrau de l’esmentat estudi “Xarxa Comarcal de Transport Públic a la  
Safor" de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la majoria de parades sofreixen mancances  
de mesures  de seguretat  i  accessibilitat,  contravenint  els  principis  bàsics del  Reglament  CE 
1370/2007, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport, així com l’article 16.  
d) de la Llei Valenciana de Mobilitat.
3.7 EXPEDICIONS
El nombre total d’expedicions i la seua distribució per dies anuals respon estrictament a criteris  
econòmics de reducció de compensacions per part de la Generalitat Valenciana i de rendibilitat  
de la concessió, limitats per un import total màxim de cànon de compensació al concessionari,  
establert  sense criteris de servei públic i  comparació entre costos-beneficis,  especialment de  
caràcter social, obviant així el que determina la Llei de Mobilitat quant als drets i deures de la 
ciutadania (capítol IV).
OBSERVACIÓ  P.6.  Considerem  que  el  nombre  d’expedicions  en  els  tres  dies  tipus  és 
insuficient per a proporcionar una mobilitat adequada dels ciutadans d’Oliva i de la comarca en 
general que hauria d’estar garantida d’acord amb l’article 16.b) de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de  
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la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Aquest fet és especialment greu en el  
cas dels dissabtes i molt més greu encara en el cas dels diumenges, en què es vulnera totalment  
el  dret  a la  mobilitat,  dificultant  a qualsevol  veí  o  veïna de la comarca  de la  Safor anar  a 
qualsevol altra població o a accedir a un servei públic essencial con la Sanitat, per no poder-se  
desplaçar, per exemple, a l’hospital comarcal. A mes a mes, es deuria habilitar una nova Ruta 5c  
que  connectara  Gandia-Oliva-Pego  sense  cap  parada  intermitja  per  tal  d’obtenir  una 
comunicació ràpida i directa entre el tres municipis mes importants de la concessió i sobre tot 
amb horaris punta. 
4.  INFRAESTRUCTURES  QUE  HAN  D’UTILITZAR-SE  I  PEATGES,  CÀNONS,  O 
LLOGUERS QUE HAGEN DE SER ABONATS PER L’OPERADOR (comuna amb CVV-
221: PLAYA DE OLIVA- MOLINELL)
No  estan  definides  les  característiques  que  ha  de  tenir  cada  parada  d’acord  amb  el  que 
s’estableix a  l’Article  72.  Parades  de transport  públic  de la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, el que fa que l’usuari no tinga garantides 
unes  condicions mínimes  de protecció front  als  elements  i  fins  i  tot  de  la  seua seguretat  i  
accessibilitat en el cas de persones amb algun tipus de discapacitat
El propi article diu que, com a regla general i excepte acord distint entre les parts, correspon a 
l’administració titular de la via el condicionament de les parades, i s’hi inclouen els accessos i  
les connexions amb la xarxa de vianants existent, així com les mesures de seguretat necessàries 
per a l’encreuament dels vials en què s’ubiquen les parades mencionades. Corresponen, d’altra 
banda,  a  l’administració  titular  del  servei  de  transport  la  implantació  i  el  manteniment  de 
marquesines,  pals,  senyals  i  els  elements  d’informació  a  l’usuari.  Al  no  haver  consultat  a 
l’Ajuntament afectat sobre la ubicació de les parades y no estar definides les característiques de  
les parades ni  referenciades a cap normativa concreta condiciona la inversió que si  s’escau  
hauria  de  fer  el  propi  Ajuntament  per  adaptar  les  parades  existents  a  normatives  actuals  o 
posteriors e impedeix prendre decisions relacionades amb aspectes de mobilitat, de planificació  
viaria i econòmics.
A més, segons s’estipula en el projecte, el concessionari té obligació de mantenir i utilitzar les 
parades establides en el títol  concessional,  així  com a utilitzar  les estacions d’autobusos en 
aquelles poblacions on es dispose d’elles. Al no estar definides les característiques de cadascun 
del tipus de parada ni les condicions “del acord entre les parts” tret d’allò que diu al punt 8.1.3  
MANTENIMIENTO DE PARADAS, que és a totes llums una descripció insuficient, deixa en 
situació d’indefensió al concessionari, a l’Ajuntament i a també al propi usuari.
OBSERVACIÓ  P.7.  Ens  reiterem  en  el  que  hem  al·legat  en  la  Observació  P.4.  A  més, 
considerem  que  no  estan  definides  les  característiques  que  ha  de  tenir  cada  parada  i  les  
condicions per al seu manteniment que ha de complir el concessionari, cosa que fa que l’usuari  
no tinga garantides unes condicions mínimes de protecció enfront dels elements i fins i tot de  
seguretat i accessibilitat en el cas de persones amb algun tipus de discapacitat.
Demanem per tant que alhora de tornar a redactar aquest projecte d’acord al que determina la 
Llei 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, es tinga en 
compte el parèixer de l’Ajuntament d’Oliva en representació dels seus veïns i veïnes, en quant a 
ubicació  de  les  parades,  característiques  de  les  mateixes  i  es  defineixen  les  condicions  i  
obligacions de la part obligada a la seua conservació i manteniment. 
5. COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS
5.1  ESTIPULACIONS  EN  ELS  ASPECTES  QUE  RESULTEN  NECESSARIS  PAR  AL 
TRANSPORT
El projecte diu que “En les parades proveïdes de marquesina i en les estacions d’autobusos 
s’indicaran  els  horaris  i  les  freqüències  del  servei,  a  més  de  preveure  els  requeriments 
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d’informació  a  l’usuari  que  així  mateix  s’assenyalen  en  l’apartat  7.1  de  «Qualitat  en  la 
informació i atenció a l’usuari».
OBSERVACIÓ  P.8.  S’extrau  de  la  redacció  que  totes  les  parades  no  estan  dotades  de 
marquesina, tot i que com ja s’expressa en l’observació P.4. es desconeix l’estat i l’inventari de 
parades. Ara bé, considerem que els instruments d’informació han d’estar present en totes les  
parades de la línia i adaptar-se a les circumstàncies dels suports informatius de cada parada, a fi  
de  garantir  el  dret  a  la  informació  contingut  en la  mateixa  Llei  de  Mobilitat  (article  16.e),  
independentment que disposen o no de marquesina.
 D’aquesta  manera,  ens  reiterem en  el  que  hem expressat  en  l’Observació  P.5  quant  a  la 
necessitat d’elaborar un pla de millora i condicionament de parades que garantitze també els  
suports informatius sobre la xarxa i la línia en qüestió.
5.3  COINCIDÈNCIES  RELLEVANTS  D’ITINERARIS  AMB  ALTRES  SERVEIS 
CONCURRENTS 
Segons el projecte “No coexisteixen coincidències rellevants d’itineraris d’aquesta concessió 
amb els serveis d’unes altres concessions.”
Aquesta  afirmació  és  fruit  d’una  mancança  d’anàlisi  de  caràcter  territorial  del  sistema  de 
transport  de  viatgers  a  la  comarca  de  la  Safor-Valldigna,  com  ja  s’ha  posat  de  manifest 
reiteradament en aquestes al·legacions. Una visió que no aborda la confluència de línies d’altres 
concessions que afecten la comarca i que permeten l’accés a serveis bàsics dels veïns del nostre 
municipi.  A  més,  existeixen  coincidències  amb  altres  concessions  com  ara  la  CVV-221: 
PLATJA  D’OLIVA-MOLINELL  o  les  de  llarga  distancia  com  la  CV-403  VALENCIA- 
ALACANT o la línia OLIVA-GANDIA-MADRID, a mes a mes de l’importantissima conexió 
am l’estacio de rodalies de la linea Gandia Valencia
OBSERVACIÓ P.9.  Per  tant,  en  el  “Projecte  de servei  públic  de  transport  de  viatgers  per 
carretera,  CVV-231:  Gandia  a  Pego,  Vilallonga  i  Castelló  de  Rugat”  s’hauria  d’incloure 
aquestes coincidències amb altres concessions, com ara la CVV 221 Platja Oliva-Molinell, la 
CV 403 Valencia-Alacant,  i  la  línia  Oliva-Gandia-Madrid,  tant  des  del  punt  de vista  de  la 
planificació,  com  des  del  punt  de  vista  dels  sistemes  d’informació,  per  a  poder  garantir 
l’efectiva  intermodalitat  que  preveu  la  Llei  Valenciana  de  Mobilitat  i  el  Reglament  CE 
1370/2007, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport, de la Unió Europea.
7. QUALITAT EN LA PRESTACIÓ
7.1.1 INFORMACIÓ EN LES PARADES
Estableix  el  projecte  que  “En  les  parades  que  disposen  de  marquesina  i  en  les  estacions 
d’autobusos es disposarà de panells de dimensions suficients, en els quals es mostre l’itinerari,  
les freqüències i els horaris; informació referent a títols que es considere rellevant i informació 
sobre modificacions o desviaments temporals.”
OBSERVACIÓ P.10. Igual com hem fet en l’observació P.8, és adequat que tota la informació 
respecte  a  l’itinerari,  les  freqüències  i  els  horaris;  la  informació  referent  a  títols  que  siga 
rellevant i la informació sobre modificacions o desviaments temporals s’ha de fer extensible a 
totes les parades per a no discriminar els usuaris, i per a complir allò establert en la Llei 6/2011, 
d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, al seu CAPÍTOL IV 
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la mobilitat i el transport públic. Article 16. Drets  
i obligacions apartat e) Disposar de la informació necessària per a triar el mode més adequat i  
planificar el desplaçament adequadament, abordant per a això els plans de condicionament de  
parades que calga.
7.1.4 ATENCIÓ A L’USUARI
En  aquest  apartat,  diu  el  projecte  que  “Es  disposaran  canals  adequats  per  a  la  recepció  i  
tramitació de possibles queixes dels usuaris en relació amb la prestació del servei i el tracte amb 
el  personal  encarregat  d’aquesta;  inspectors,  etc.  En  particular,  es  donarà  informació  sobre 
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aquest tema a través de la pàgina web, i es permetrà la presentació de queixes i suggeriments a  
través de l’esmentat mitjà.”, però no es defineix el destí d’aquests canals, entenen en tot cas de 
la redacció del punt que es el propi concessionari el que disposarà els esmentats canals.
OBSERVACIÓ  P.11.  No  es  fa  referència  al  que  diu  la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril  ,  de  la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana Article 16. Drets i obligacions apartat f) 
Presentar de forma gratuïta davant de l’autoritat de transport i els operadors les denúncies, les  
reclamacions i els suggeriments que estimen oportuns en relació amb el servici de transport 
públic,  ni  està  definit  un procediment  de control  de les  queixes  i  reclamacions per part  de  
l’Administració,  deixant  en  mans  de  part  interessada  la  tramitació  de  les  que  pogueren 
presentar-se, el que pot provocar una situació d’indefensió de l’usuari. Independentment de que 
els  usuaris  es  puguen dirigir  al  prestatari  de  serveis,  les  queixes  i  reclamacions  deuen ser 
gestionades directament per l’administració competent.
OBSERVACIÓ P.12.  Per a facilitar  aquest  procés d’atenció a l’usuari  és indispensable que 
s’incorpore al projecte la dotació pel concessionari d’una oficina atenció a l’usuari amb una 
ubicació  adequada  i  accessible,  telèfon  gratuït;  i  també  que,  mitjançant  un  protocol,  es  
responguen totes les queixes en un marge de temps raonable, a més de mecanismes per al seu  
control per part de l’Administració competent.
7.2 MEDICIÓ DE LA QUALITAT
Al paràgraf final d’aquest apartat es diu que “En la justificació del càlcul de les penalitzacions 
contractuals, el concessionari lliurarà l’Informe de Garantia de Disponibilitat del Servei, que 
haurà d’incloure els paràmetres de la disponibilitat dels vehicles, la regularitat, la informació a 
l’usuari, la imatge comercial i la fiabilitat.”
OBSERVACIÓ P.13. Aquest mecanisme preveu que la mesura i avaluació de la qualitat siga  
responsabilitat de la concessió, la qual cosa és tècnicament inacceptable perquè aquesta és part 
interessada,  per  la  qual  cosa  és  adequat  que  aquesta  valoració  es  realitze  mitjançant  una 
auditoria externa de valoració o un seguiment extern i independent.
8. MITJANS TÈCNICS i HUMANS
8.1.2 PARADES
L’inventari amb la localització de cadascuna de les parades es troba en l’annex 4.
OBSERVACIÓ P.14. No hi figura la localització, sols una relació per municipi.  No podem 
valorar la idoneïtat o no de La ubicació. Caldria incloure-hi la localització exacta prevista.
8.1.3 MANTENIMIENT DE PARADES.
En  aquest  apartat  es  diu  que  “El  concessionari  s’ocuparà  del  manteniment  de  les  parades,  
assegurant  del  tant  el  seu estat  físic  com el  seu correcte  emplaçament,  i  que la informació 
exposada a les mateixes estigui degudament actualitzada segons les condicions d’explotació.
Per això el concessionari concretarà les operacions a realitzar per a mantenir el bon estat de les  
parades (neteja, reparació I /  o reemplaçament  de peces,  etc.)  i  la  periodicitat de cadascuna 
d’aquests operacions”
OBSERVACIÓ P.15 Ens remetem a les observacions P.4 i P.7.
8.2 VEHICLES DE LA CONCESSIÓ
“8.2.1 Característiques
“Qualsevol nova adquisició o renovació de vehicle que es duga a terme haurà de ser mitjançant 
autobusos  que,  com  a  mínim,  mantinguen  la  qualitat  dels  vehicles  que  es  descriuen  a 
continuació (...)”
OBSERVACIÓ P.16.  Aquest requisit  ha de ser extensible als  ja adquirits que s’assignen al  
servei, no sols al de nova adquisició. Qualsevol altra cosa resulta, com a mínim, atemporal i fora  
de la realitat actual.
10. ASPECTES DE CARÀCTER AMBIENTAL
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S’estableix en aquest punt: “Els motors dels vehicles que realitzen els servei han de complir la 
normativa que els siga aplicable pel que fa a l’emissió de gasos i soroll.”
OBSERVACIÓ P.17. Es obvi que han de complir la normativa. En cap moment es potencia l’ús 
de vehicles impulsats per energies menys contaminants, com gas o electricitat (autobusos nets), 
en contra de les directrius europees de tipus energètic, sobre contaminació i del mateix transport 
públic, per la qual cosa s’hi demanda incorporar aquest tipus d’incentius per a les propostes de 
concessionaris que proposen vehicles que presten el servei en aquesta concessió, amb aquestes  
característiques.
11. ACCESIBILITAT DEL SERVEI 
Segons podem llegir al document ací qüestionat: “Aquest projecte de servei públic de transport  
compleix  les  especificacions  de  la  Llei  9/2009,  de  20  de  novembre,  de  la  Generalitat,  
d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.”
Els vehicles adscrits a la concessió han de complir l’annex VII de la directiva europea 2001/85, 
sobre  «Requisits  per  als  dispositius  tècnics  que  faciliten  l’accés  als  viatgers  amb mobilitat  
reduïda», així com les altres característiques establides en la citada Llei 9/2009, de manera que 
el servei públic objecte d’aquest projecte siga completament adaptat (article 16).”
OBSERVACIÓ P.18. Donat que a tot el document de concessió s’obvia la situació i l’estat de 
les parades, tampoc en aquest sentit no s’aborda l’accessibilitat integral del sistema. Per tant,  
caldria incorporar aquest requisit i proposar, si calguera, un Pla de Condicionament i Millora de 
Parades, tal com s’ha proposat en diverses observacions d’aquest document. D’una altra manera 
no  queda  garantida  l’accessibilitat  del  sistema  de  transport  públic,  en  aquesta  concessió, 
contravenint l’esmentada Llei 9/2009.
ANNEX 3: HORARIS
Anteriorment, a l’OBSERVACIÓ P.6 ja hem manifestat i justificat que el nombre d’expedicions 
que s’estableixen al projecte son insuficients per a prestar un servei amb uns mínims de qualitat,  
ja que aquest fet condiciona les freqüències i per tant els horaris que es deriven de les mateixes.  
Aquests horaris, especialment el referent a la primera i última expedició, impedeixen a molts  
usuaris considerar el transport públic com una opció real per a cobrir les seves necessitats de  
mobilitat. (Articles 2 i 16 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana)
A mode d’exemples podríem dir que un horari d’entrada al treball bastant generalitzat son les 8 
del matí, el que fa que aquells treballadors i treballadores d’empreses d’Oliva que tingueren la 
seva residencia a Gandia no podrien optar pel transport públic per accedir als seus llocs de 
treball, ja que la primera expedició ix de Gandia a les 8 h del matí i arriba a Oliva a les 8:35 h.  
Aquesta situació fa que un veï o veïna d’Oliva que treballe a Pego amb aquest horari tampoc 
puga optar pel transport públic per anar a treballar. Cosa que s’agreuja en el sentit Pego-Gandia 
on la primera expedició és a les 9 del matí. Aquest plantejament també el podem aplicar a un veí 
o veïna d’Oliva que tinga cita per a fer-se una prova a les 8 del matí a l’hospital Comarcal de 
Gandia.
L’ultima expedició es produeix a les 20 h sentit Pego i a les 21 hores sentit Gandia, el que limita 
l’accés  a  l’oci  o  a  serveis  com la  formació  (adults,  idiomes,  conservatori...)  així  com l’ús 
d’aquelles persones que treballen per exemple a València i opten per utilitzar la el tren com a 
medi de transport.
També  els  intervals  entre  expedicions  que  van  des  de  les  dues  fins  a  les  tres  hores  son 
inacceptables per a qualsevol  persona que tinga interès en utilitzar el transport  públic per a 
desplaçar-se des de o fins Oliva, afectant per tant a comerços, hostaleria i empreses turístiques  
especialment els diferents càmpings emplaçats en el terme d’Oliva.

Pàgina: 17



AJUNTAMENT D’OLIVA

Si abordem els horaris de cap de setmana,  la situació passa a ser molt  més greu, ja que es 
redueix el servei fins arribar a tres expedicions ambdós sentits amb intervals entre les mateixes 
d’entre cinc i set hores.
D’un altra banda, al projecte en l’apartat 3.3 ITINERARIS es contemplen dues variants de la  
Ruta 5, Gandía – Oliva - Pego:
Ruta 5a, Gandía – Oliva - Pego (directo):
Longitud (per sentit): 20 km.
Itinerari  anada:  Gandia  (Estació  Autobusos)  -  Hospital  Gandia  –  Bellreguard  –  Palmera  – 
L’Alqueria – Oliva – Pego
Itinerari  tornada:  Pego – Oliva – L’Alqueria  – Palmera – Bellreguard – Hospital  Gandia  –  
Gandia
(Estació Autobuso)
Ruta 5b, Gandi – Oliva - Pego (per Daimús, Miramar i Piles):
Longitud (por sentido): 22 km.
Itinerari  anada:  Gandia  (Estació  Autobusos)  -  Hospital  Gandia  –  Daimús  –  Guardamar  – 
Miramar Piles - Oliva – Pego
Itinerari tornada: Pego – Oliva – Piles – Miramar – Guardamar - Daimús – Hospital Gandia – 
Gandia (Estació Autobusos).
I per contra, observem que els horaris sols estan definits per en un sentit per a cadascuna de les 
variants, així trobem sols sentit Pego en la Ruta 5b i sols sentit Gandia en la Ruta 5a.
OBSERVACIÓ P.19 Considerem per tant, que el horaris que figuren en el projecte son a totes 
llums  inacceptables  ja  que  no  donen servei  a  usuaris  que  necessiten  o  vulguen utilitzar  el  
autobús per exemple per accedir al seu lloc de treball o l’hospital comarcal , vulnerant així els  
principis generals de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat  
Valenciana, Article 2. Principis generals, i també els drets dels ciutadans i ciutadanes Article 16.  
Drets  i  obligacions.  Aquests  horaris  també  influeixen  negativament  en  el  desenvolupament 
econòmic, turístic i social d’Oliva. Es per això que demanen la revisió i ampliació del mateixos. 
AL·LEGACIONS -OBSERVACIONS DE CARÀCTER GENERAL:
Com s’ha indicat  ja reiteradament  en aquest  document  d’al·legacions el  “Projecte de servei 
públic de transport de viatgers per carretera, CVV-231: Gandia a Pego, Vilallonga i Castelló de 
Rugat” que es proposa, no ha tingut en absolut en compte una visió territorial del transport, 
deixant sense cap anàlisi, i tractant per separat, moltes altres concessions i/o projectes de servei  
que es desenvolupem per separat: CVV-213, CVV-221, CVV-225, CVV-227, CVV-234; així 
com la seua connexió amb línies de llarg recorregut. 
És evident que el procés encetat amb el disseny d’aquest i altres projectes de serveis públics de 
transports que afecten a la comarca de la Safor-Valldigna, no han tingut en compte cap criteri de 
planificació territorial, pel que el projecte exposat a informació pública no és un projecte nou 
que s’ha elaborat després de l’oportuna planificació que exigeix la Llei de Mobilitat, sinó que,  
en no haver estat realitzada cap planificació ni estudi previ,  el  Projecte exposat simplement  
descriu la mala situació actual del servei, i sembla que pretén consolidar-la.
Es per això que de forma general considerem
OBSERVACIÓ  G.1.-  La  Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la 
Comunitat Valenciana, estableix una sèrie de principis i objectiu en el seu Article 2. Principis 
generals que:
Amb  el  nombre  d’expedicions  y  horaris  que  estableix  el  projecte  objecte  d’aquestes 
al·legacions, s’incompleixen una gran part d’aquests principis i objectius:
 - no sols no es compleix el principi recollit al punt 1 de l’article 2, que diu 
“Les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial 
de  la  seua  qualitat  de  vida  i  de  les  seues  possibilitats  de  progrés  en  relació  amb  el  
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desenvolupament  de les  seues  oportunitats  d’accés al  treball,  a  la formació,  als  servicis  i  a  
l’oci.” 
sinó  que  té  l’efecte  contrari  dificultant  l’accés  a  llocs  de  treball,  d’estudi,  d’oci,  tràmits  
administratius, i el que és més greu, a la sanitat pública, donat que l’hospital comarcal es troba  
emplaçat a la ciutat de Gandia. 
- Alhora, tampoc es garanteix el compliment de l’objectiu establert en el punt 2.b 
“b) La millora de l’accessibilitat de tota la ciutadania amb vista a garantir la igualtat en l’accés a  
l’ocupació,  formació,  servicis,  relacions  socials,  oci,  cultura  i  a  les  altres  oportunitats  que 
ofereixen les societats avançades.” , 
sinó que fomenta aquesta desigualtat depenent d’on tinga la residència un determinat ciutadà. 
- Així mateix, les freqüències i  horaris tenen l’efecte de disminuir  l’ús del transport públic,  
contrari al punt 
f) La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat.
D’un altra banda tampoc es contempla, alhora de redactar el projecte, l’objectiu 
e) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten la mobilitat de les persones 
i de les mercaderies.
ja  que  no  s’ha  tingut  en  compte  aquella  part  de  la  societat  (Mancomunitat,  Ajuntaments,  
ciutadans ) afectada directament per l’àmbit de prestació del servei.
Atenent al punt 3, un ciutadà o ciutadana que tinga intenció d’anar al metge a les 8 del matí des  
de Oliva no pot triar el mode de transport que considere idoni, ja que no te opció a anar amb 
transport públic.
3. Les administracions públiques competents promouran totes aquelles accions de formació i 
difusió que permeten a ciutadans i ciutadanes triar el mode de transport per a cada desplaçament 
que consideren idoni en relació tant amb la seua eficiència i qualitat com per les seues afeccions 
energètiques i ambientals.
Tot allò fa que el projecte vulnere els principis d’aquesta Llei i que per tant siga necessària la  
seua retirada i posterior redacció tenint en compte allò que diu la pròpia Llei.
OBSERVACIÓ G.2.- Aquesta proposta de servei públic, al no estar emparada en un pla de 
mobilitat prèviament redactat, contravé allò determinat per la pròpia Llei en on diu 
Article 9. Concepte i tipus
1.  Els  plans  de  mobilitat  són  els  instruments  que  concreten,  en  un  àmbit  o  implantació 
determinada, els objectius plantejats en esta llei, i en particular el gradual progrés cap a patrons 
més equilibrats de mobilitat, amb participació creixent dels modes no motoritzats i del transport 
públic. Estos plans defineixen igualment les accions i estratègies que s’han d’emprendre amb 
vista a aconseguir estos objectius, i, per tant, serviran de marc de referència a la planificació  
concreta en matèria de servicis públics de transport, d’infraestructures i de la resta d’accions en 
relació amb el condicionament de l’espai urbà.
També incompleix l’article 11 Plans comarcals i metropolitans de mobilitat de la LLEI 6/2011, 
d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana on es recull que
1.  Les  determinacions  dels  plans  metropolitans  i  comarcals  de  mobilitat  es  formularan  de 
manera anàloga als plans de caràcter municipal, si bé se centraran les seues determinacions en 
relació amb els desplaçaments interurbans i aquells fluxos principals de la demanda susceptibles  
de ser atesos pels servicis metropolitans de transport.
2. Els plans comarcals i  metropolitans seran formulats per l’òrgan competent  en matèria de 
mobilitat de la Generalitat de manera concertada amb els municipis inclosos en el seu àmbit, i a  
la vista tant dels plans de mobilitat d’estos municipis com de la planificació estatal i autonòmica  
en matèria de transport.
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La conselleria  competent  en matèria  de transport  s’adaptarà  als  plans  esmentats  en la  seua 
planificació d’infraestructures i servicis de transport, així com per a la programació de les seues 
actuacions
Que supedita, de forma lògica qualsevol revisió dels sistemes de transports en el àmbit comarcal 
supeditats a la necessitat d’abordar Planificació Comarcal de Mobilitat, cosa que en cap cas s’ha 
abordat, essent la proposta, al nostre parer, nul·la en la seua totalitat des del punt de la legalitat 
vigent, i inacceptable des d’un punt de vista de raonament tècnic de planificació dels sistemes  
de transport públic territorials.
També es qüestionable el TERMINI DE PRESTACIÓ DE SERVEI, que queda reduït a 4 anys , 
amb possibilitat d’una prorroga d’un any més, evidenciant la transitorietat de la proposta. Tenint 
a  més  en  compte  que  el  Reglament  1370/2007  DEL  PARLAMENT  EUROPEU  I  DEL 
CONSELL
d’octubre 23 de 2007 sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera  
permet terminis fins a 10 anys prorrogables fins a 5 més. Aquesta limitació temporal, té efectes  
evidents en l’increment del cost del servei tant per al concessionari que ha d’assumir els costos 
d’amortització de les infraestructures i de la flota en un termini molt breu, incrementant els seus 
costos i per tant les compensacions per part de l’Administració pública, que a més d’aquest 
increment deurà assumir una nova redacció i licitació d’un nou projecte, les planificacions de 
les infraestructures i la programació de les seues actuacions, en un termini inferior a cinc anys. 
Per aquests motiu, per raons d’economia social, caldria paralitzar aquesta revisió de concessió 
fins que existisca una planificació de la mobilitat comarcal a mig i llarg termini que permeta  
abordar mecanismes de gestió i/o concessió econòmicament més eficients i amb uns preus dels 
serveis públics més accessibles a la ciutadania.
OBSERVACIÓ G.3.- La proposta per tant posa per damunt la limitació econòmica als drets dels  
ciutadans establerts  al propi  Capítol IV de la Llei  6/2011, d’1 d’abril,  de la Generalitat,  de 
Mobilitat de la Comunitat Valenciana, en no garantir la igualtat de dret d’accés als serveis de 
transport a tots els ciutadans de la comunitat valenciana en igualtat de condicions, al retallar el 
dret  d’optar pel  mode  que entenguen més  adequat  a  les seues necessitats  entre  aquells  que  
estiguen a  la  seua  disposició,  al  dret  de  disposar  del  servei  bàsic  de  transport  públic  amb 
independència  del  seu  punt  de  residència,  així  com  al  dret  de  disposar  de  la  informació 
necessària  per  a triar  el  mode  més  adequat  i  planificar el  desplaçament  adequadament  i  de  
presentar de forma gratuïta davant de l’autoritat de transport i els operadors les denúncies, les  
reclamacions i  els suggeriments  que estimen oportuns en relació amb el servei  de transport  
públic. També, al no ser consultats agents comarcals i municipals vulnera el dret a participar en  
la presa de decisions en relació amb la mobilitat d’acord amb els procediments que estableix 
esta llei i en la resta de la normativa aplicable.
També és vulnera el punt 3 de l’article 16 al no contemplar ni definir l’accessibilitat  de les 
infraestructures  com voreres  i  parades  ja  que  els  drets  i  les  obligacions  de  la  present  Llei 
s’estenen  a  la  totalitat  de  les  persones  amb  independència  de  la  seua  edat  o  de  les  seues  
limitacions personals, en relació amb l’estricte compliment del que estableix la Llei 9/2009, de 
20 de novembre, de la Generalitat, d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la 
Comunitat Valenciana.
OBSERVACIÓ G.4.-  La proposta  no aborda tampoc  en cap moment  el  foment  de l’ús del  
transport  públic,  d’acord  a  la  legalitat  vigent,  les  pròpies  directives  europees,  com ara  el 
Reglament CE 1370/2007, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport. En 
plantejar sols un mecanisme de bon de 10 viatges, però cap mecanisme de billetatge conjunt a 
àrees territorials, etc..
La proposta deuria incorporar en compliment de la Reglamentació Europea inspiradora de la 
pròpia  Llei  Valenciana  de  Mobilitat,  mecanismes  de  foment  de  l’ús  del  transport  públic, 
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especialment  pel  que  fa  al  cost  del  servei:  Bons  multiús,  Preus  Zonals,  coordinació 
interempresa, etc..
OBSERVACIÓ G.5.- La proposta tampoc aborda la intermodalitat, tal i com es contempla en 
l’Article 3. Competències administratives
1. Correspon a la Generalitat:
3.  Les  competències  abans  assenyalades  seran  exercides  sota  el  principi  general  de  la 
col·laboració administrativa,  de manera  que l’acció conjunta de les diverses administracions 
tinga  com a  fruit  oferir  al  ciutadà  un  sistema  integrat  de  transports,  tant  pel  que  fa  a  la  
planificació  de  les  infraestructures  i  els  servicis,  com  en  els  aspectes  relacionats  amb  la  
intermodalitat, la informació, la tarificació i la coordinació d’itineraris i horaris.
Tant ex així, que ni es planteja la connexió, ni coordinació, amb xarxes i estacions de bici, taxi, 
ni altres mecanismes de transport públic. I ni tan sols aborda la necessitat de poder transportar 
bicicletes  dins  els  autobusos,  per  a  facilitar  la  intermodalitat,  contravenint  de  ple  la  Llei 
Valenciana de Mobilitat i la reglamentació europea. 
OBSERVACIÓ G.6.- La proposta manté “de facte” un sistema de transport radial i aïllat, que 
no contempla  connexions amb altres  concessions o mitjans  de transport  i  amb centre en la  
capçalera del partit judicial, deixant fora de consideració els nous fluxes de viatgers de forma 
transversal. Seria adequat considerar la incorporació d’una Línea nova: Castellonet – Ròtova – 
Palma  –  Ador  –  Vilallonga  –  Potries  –  Beniarjó  –  La  Font  d’En  Carròs  –  Rafelcofer  – 
L’Alqueria de la Comtessa – Piles – Oliva, que permetera la connexió de viatgers cap al sud de  
la comarca, a la ciutat d’Oliva, on s’hi troba un important centre comercial, turístic i productiu, 
essent també un centre secundari de serveis a l’ensenyament públic, entre els que es troba el  
Conservatori Comarcal i una extensió de l’Escola oficial d’idiomes, així com interconnexions 
entre parades de la xarxa comarcal. No es deu oblidar en cap moment la possibilitat i facilitat  
d’accés, des de Oliva, al Parc Natural del Marjal Pego-Oliva

Per tot allò exposat anteriorment, es demana:
La retirada de la proposta de “Projecte de servei públic de transport de viatgers de Gandia a 
Pego, Vilallonga i Castelló de Rugat CVV-231” i la suspensió cautelar de la resta de projectes 
que afecten a la comarca de la Safor-Valldigna, abordant de forma preliminar la redacció d’un 
Pla Comarcal de Mobilitat per part de la Generalitat Valenciana la redacció d’un Pla Comarcal 
de Mobilitat que tinga en compte les el parèixer de l’Ajuntament d’Oliva, les connexions amb 
La Marina Alta i es redacte amb criteris territorials d’eficiència, d’eficàcia, i de garantia dels 
serveis  públics  essencials,  que  en  cap  cas  s’hi  garanteixen  en  aquesta  proposta,  tot  en 
acompliment de la legalitat vigent, en especial en allò determinat al preàmbul i articulat de la 
LLEI 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Segon.- Elevar aquest dictamen al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord i donar compte  
de les al·legacions contingudes a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 
la Generalitat Valenciana per a la seua consideració.”

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

 Sr. alcalde: “Com ha dit el Sr. secretari accidental, les propostes d’al·legacions 
estan referides a dues concessions diferents, encara que relacionades, perquè afecten 
ambdues  al  nostre  municipi;  per  un costat  la  CVV231,  Gandia-Pego-Villalonga-
Castelló de Rugat en el tram Gandia-Pego, i la CVV221, que afecta les connexions 
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entre  Oliva,  Platja  d’Oliva  i  Molinell.  La primera  es  va publicar  el  3  de febrer 
d’enguany, mentre que la segona es va publicar el 10 de juny d’enguany; per tant el 
termini  per  presentar  al·legacions  formalment  ja  ha  finalitat,  però  com  que  la 
conselleria  encara  no  ha  resolt  aquest  expedient,  la  Llei  de  Procediment 
Administratiu ens faculta per poder presentar aquestes al·legacions, i com que no 
està  resolt  l’expedient  la  conselleria  les  ha  d’acceptar;  així  ho  he  confirmat, 
personalment, amb el secretari autonòmic d’Infrastructures, que està disposat, per 
suposat,  a  acceptar  qualsevol  proposta  de  millora  o  qualsevol  al·legació.  Les 
al·legacions són prou extenses, com coneixen els membres de la corporació i els 
membres, en particular, de la Comissió de Governació, on es va debatre i estudiar; a 
mode de resum, hi ha moltes que són conjuntes; pel que fa a la de Pego-Oliva-
Gandia  es  redueix,  la  proposta  del  projecte  de  nova  concessió,  la  prestació  del 
servei; manté la mateixa estructura que ha mantingut al llarg de més de 30 anys, que 
no és altra que una estructura radial on tot comença i acaba a Gandia, de forma que 
genera un increment de temps i costos per als usuaris, sobretot els usuaris d’Oliva; 
no té  en  compte  un estudi,  aprovat  per  la  mateixa  Conselleria  d’Infrastructures, 
Territori, i Medi Ambient, i cofinançat, que és l’estudi sobre la xarxa comarcal de 
transport públic de la Safor, que va realitzar la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor, amb la participació dels diferents ajuntaments; la proposta també deixa fora 
de  consideració  les  comunicacions  d’Oliva  amb  municipis  importants,  com  ara 
Dénia, Ontinyent o Alcoi; també s’hauria de basar en un pla de mobilitat comarcal i 
un pla de mobilitat local; pel que fa a les parades es mantenen igual, sense consultar 
els  municipis,  ni  sense  cap  proposta  de  millora  de  parades;  hi  ha  una  reducció 
important de les expedicions i dels horaris; no hi ha cap ruta directa entre Oliva i 
Gandia, sinó que allò que el projecte diu ruta directa para en diversos municipis, per 
tant hi ha parades intermèdies que fan que el trajectes siga menys competitiu per als 
ciutadans  d’Oliva;  no s’ha  consultat  a  l’ajuntament,  o  als  diferents  ajuntaments, 
insistesc;  no  es  tenen  en  compte  les  coincidències  amb  altres  concessions  de 
transport; no queda clar on aniran destinades les queixes i suggeriments dels usuaris, 
no hi  ha cap oficina,  ni  cap protocol  d’atenció  de les  queixes;  i  un llarg seguit 
d’al·legacions  que  fan  que  la  proposta  a  la  fi,  tant  per  a  aquest,  com per  a  la 
CVV221,  que  és  Platja  d’Oliva-Molinell,  que  a  més  té  uns  itineraris  que  no 
responen, o no s’ajusten a la demanda real, fa que a la fi totes aquestes observacions 
duguen  a  la  proposta  que  es  retiren  aqueixos  projectes  de  concessió,  i  per  tant 
s’elaboren uns nous projectes, tot consultant els municipis i en base a demandes 
reals, i que siguen més competitius. Aquestes són les dues propostes, que votarem 
per separat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com bé ha explicat l’alcalde, jo crec que estam davant 
d’uns projectes de serveis públics de transport que la veritat és que pel que fa a la 
ciutat d’Oliva, i a la comarca de la Sagor, però més en concret el que a nosaltres ens 
toca de més a prop és la nostra ciutat. Evidentment no contemplen les aspiracions 
que tenen, ni tan sols en freqüència, ni tan sols la connexió amb altres poblacions 
veïnes, i altres comarques, de gran interés per a nosaltres. No només per la premura 
de  temps,  que  ja  és  un  handicap  que  no  hagen  consultat  amb  les  poblacions 
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afectades, o que estan dins d’aquestos projectes, sinó que a més, com he dit, ni per  
freqüència, ni per qualitat del servei, ni per durabilitat,  ens poden satisfer de cap 
manera. El mínim que havíem de fer era rebutjar aquest projecte, i en aquest sentit 
van les al·legacions. Efectivament el pla de mobilitat,  que encara estem pendents 
que  es  redacte,  que  podrà  aclarir  molt  el  transport  públic  a  través  de  la  nostra 
comarca, i evidentment també a Oliva, cosa que no existeix encara i per tant haurem 
d’esperar a tindre aqueix pla de mobilitat comarcal per començar a esbrinar com i de 
quina forma volem aqueix transport públic. De moment,  no es contempla de cap 
forma que millore el servei; tot el contrari, com bé ha dit l’alcalde, que es redueix. 
Per tant no podem estar gens d’acord amb la proposta que ens fan i el mínim que 
podem fer en aquest moment és rebutjar;  ni  tan sols un projecte  que enllace les 
distintes poblacions de l’interior de la comarca de la Safor amb la d’Oliva; i per tant 
el que volem és que Oliva tinga el protagonisme que es mereix en aqueix aspecte; 
no un protagonisme de figurar sinó per la proporcionalitat de la població, i la seua 
importància, la qual cosa no es veu per cap costat en aquest projecte. Per tant jo 
pense  que  les  al·legacions  van  ben  encaminades,  i  el  mínim que  podem fer  és 
rebutjar aquestes dues propostes.”

 Sr.  Peiró  Sanchis:  “En  principi  des  de  Projecte  Ciutadans  d’Oliva,  ja  vam 
plantejar  en  les  reunions  que  s’han  fet  amb  les  persones  que  han  preparat  les 
al·legacions,  la  preocupació  que  tenim  aquest  grup  per  no  entendre  per  què  la 
conselleria prepara un plec de condicions on en cap cas es té en compte el pla de 
mobilitat que la mancomunitat tenia preparat, redactat, articulat; som una comarca 
amb  molts  municipis,  però  necessitem  estar  tots  connectats.  Aqueix  plec  de 
condicions  l’única  cosa que estableix  és  reduir  costos i  reduir  servei,  per  tant  a 
nosaltres  no  ens  beneficia  per  a  res.  Considerem  que  és  competència  de  la 
generalitat,  però  també  des  d’ací,  i  ho  hem  comentat  en  algunes  reunions,  és 
important que la corporació, juntament amb la mancomunitat, faça valdre la força 
com a institució i poder plantejar un plec de condicions, i un servei per als ciutadans 
com cal, cosa que en aquest cas no es reflecteix; per tant el nostre suport en el sentit  
que el plec es retire.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Estem totalment d’acord amb el que heu comentat, 
l’alcalde i els portaveus, que Oliva és la gran perjudicada d’aquesta nefasta actuació 
per part de conselleria, en no acceptar el pla de mobilitat presentat des de l’any 2001 
per la mancomunitat; el Grup Socialista aquest govern el tindrà al seu costat sempre 
que defense els interessos dels nostres ciutadans, i més en el tema del transport, que 
crec que Oliva, anava a parlar en termes comarcals, però podríem parlar en termes 
de  tot  el  territori  valencià,  deu ser  la  gran  perjudicada  en  el  tema  del  transport 
públic,  i  més  no  tenim  ni  tren,  ni  circumval·lació,  ni  l’autopista  gratuïta.  Però 
culpabilitzant  la  conselleria  el  que no podem fer és l’actuació que ha fet  aquest 
govern. Miren, en el tema de les al·legacions hem fet tres errors fonamentals;  el 
primer era que eren fins el 9 de juliol; potser alguna secretari autonòmic, o algun 
amic que té el Sr. alcalde li comentara que es podrien fer a posteriori, però és que 
estem en el mes de setembre; i no em serveix que hi ha un canvi de govern, perquè 
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el Sr. Canet repeteix com a regidor d’Urbanisme, i molts de vostés continuen en la 
tasca de regidors; era fins el 9 de juliol. El segon gran error que crec que hem comés 
des  d’aquest  govern,  o  que  heu  comés  des  del  govern,  és  que  si  som  una 
mancomunitat, si som una comarca, si presentem un projecte comarcal, no sé per 
què presentem unes al·legacions individualitzades; i vull pensar que no ho sé perquè 
ha  hagut  tres  pobles  que  han  presentat  aquestes  al·legacions,  Potries,  Palmera  i 
Oliva,  i  amb  un  denominador  comú,  que  totes  les  ha  presentades  Enrique 
Domínguez Mascarell; el primer que ens va sorprendre és que la titulació de qui ha 
redactat aquestes al·legacions és enginyer agrícola; amb tots els meus respectes per 
als  enginyers  agrícoles,  no  crec  que  siga  la  titulació  més  idònia  per  a  fer  unes 
al·legacions  del  transport  públic;  és  veritat  que  va treballar  en el  projecte  de  la 
mancomunitat de 2011, però no va ser qui ho va fer, va ser Vicent Damià Oliver. 
Què tenen en comú aquestos tres municipis i Enrique Domínguez Mascarell? Que 
són de la família de Bloc-Compromís.  Enrique Domínguez Mascarell  ha anat en 
llistes en Potries; i Potries, Palmera i Oliva són alcaldes de Bloc-Compromís. Però 
vaig més enllà; averiguant quines al·legacions han fet en els altres dos municipis, 
quina és la meua sorpresa que en Potries ha fet les mateixes que ací. Per tant, li hem 
pagat 300 euros, més IVA, com ens van dir en la Junta de Portaveus, per un treball 
de còpia pega. Per tant, evidentment que hem de criticar la tasca que fa conselleria, i 
tindreu el Grup Socialista al vostre costat; però aquest govern, des d’Oliva, no pot 
excusar-se simplement amb conselleria, perquè a la fi conselleria el que dirà és que 
vostés no ho han fet bé; i ja no parlem de la série d’al·legacions; cap concreció, cap 
punt concret per a les necessitats d’Oliva. Clar que necessitem un pla de mobilitat, 
que des d’ací instem el govern que el porte a terme, però no és excusa el fet de no  
tindre el pla de mobilitat per copiar i pegar un projecte per a la resta de municipis, 
que ens ha cobrat 300 euros al poble d’Oliva.”

 Sr. Canet Llidó: “La meua intervenció anava a anar en la línia de recordar les 
dates  en  què  s’havia  produït  aquesta  possibilitat  d’al·legació.  La  Conselleria 
d’Infraestructures, de l’anterior govern de la Generalitat Valenciana, va publicar el 
10 de juny de 2015 aquest decret, pel qual modificava un tema tan sensible per a la 
major part de la població, sobretot de la població d’Oliva amb les dificultats que 
tenim en el tema del transport; i especialment sentible per a aquelles persones que 
necessàriament requereixen del transport públic per anar als serveis bàsics, com ara 
l’hospital  comarcal;  això  va  eixir  el  10  de  juny  de  2015.  Recordem  que  les 
corporacions municipals de tots els municipis del País Valencià i de l’estat espanyol, 
llevat  d’excepcions  que la  llei  permeta  per  algunes  qüestions  particulars,  es  van 
constituir el 13 de juny; és a dir, tres dies posteriors. I després la constitució de les 
corporacions  havia  de  produir  la  constitució  de  els  diferents  delegacions,  les 
diferents comissions, etc. Amb la qual cosa, quan la Generalitat, o més en concret la 
Conselleria  d’Infraestrcuctures,  Territori  i  Medi  Ambient  va publicar  en  el  diari 
oficial aqueixes noves directrius en matèria de transport, difícilment els ajuntaments, 
el d’Oliva o qualsevol altre, podia reaccionar amb temps i forma per presentar les 
seues al·legacions. Això bàsicament és el que jo volia dir en la meua intervenció. 
Però després d’escoltar el Sr. Mengual em veig en l’obligació d’abundar un poc més 
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en la meua intervenció. S’ha comentat que un enginyer agrícola, que sembla que és 
de la meua família, perquè és de Bloc-Compromís, no pot redactar les al·legacions a 
un projecte  de  mobilitat.  Bé;  no està  malament.  Doncs  un enginyer  agrícola  va 
redactar  un  projecte  d’urbanització,  amb  projectes  d’instal·lacions  elèctriques  de 
línies soterrades de mitjana tensió o de baixa tensió, de centres de transformació, 
d’enllumenat  públic;  a  banda  de  fer  aqueixos  projectes,  també  va  fer  les 
certificacions d’aqueixes obres que s’estaven fent, a més va emetre la liquidació 
d’aqueixes obres tot contemplant els projectes d’instal·lacions elèctriques, a banda 
dels moviments de terra, la xarxa de telefonia, etc. i va fer un projecte modificat; un 
enginyer agrícola, i ho va signar tot, un enginyer agrícola. Que a banda d’això també 
ens va deixar la font de la intersecció del passeig amb l’avinguda de Loygorri. Això 
ho va fer tot un enginyer agrícola. I crec que és una matèria molt més sensible i molt  
més complicada  que la que estem parlant  ací;  i  per cert,  aqueix enginyer  no va 
cobrar 300 euros més IVA. Dit això crec que el que importa, a la fi, més que posar 
en qüestió les persones o la seua titulació és valorar si les al·legacions que s’han 
presentat tenen cos, tenen substància, tenen una motivació i un fonament, o no el 
tenen. Jo crec que després d’escoltar la intervenció que ha fet el Sr. alcalde, on s’han 
apuntat  abundants  qüestions  al  voltant  de  la  proposta  de  la  Conselleria 
d’Infraestructures, jo les compartesc; i jo no sóc capaç d’explicar-les, perquè jo sí 
que no tinc la capacitat  per a fer-ho. Per això,  quan en l’ajuntament no es té la  
capacitat per a fer-ho, d’acord amb els tècnics municipals, es demana l’ajuda externa 
que es considera necessari pel bé de la ciutadania. I això és el que s’ha fet en aquesta 
ocasió, com s’ha fet en moltes altres. En concret, hi ha algunes coses que poden 
coincidir  amb altres  poblacions  de  la  comarca?  Clar,  perquè  resulta  que  moltes 
poblacions  de la  comarca  compartim les  mateixes  problemàtiques  en matèria  de 
transport, per això coincidim. Crec que és bastant senzill d’entendre. Crec que això 
és tot.”

 Sr. alcalde: “Abans d’obrir un segon torn contestaré algunes de les qüestions; 
una d’elles ja les ha contestada el Sr. Canet, sobre el tema de la titulació. M’alegra, 
em satisfà  que  ens  done recolzament,  perquè  he  entés  que  a  la  fi  vosté  donarà 
recolzament a les al·legacions; en qualsevol cas m’alegra que no les haja qüestionat; 
simplement  ha dit  que són genèriques  i  ja  està.  Jo crec  que he  parlat  de temes 
concrets.  No  ens  pertoca  a  l’ajuntament  fer  un  projecte  de  transport  públic  de 
viatgers  d’una  línia  que  és  supramunicipal;  per  suposat  que  poden  apuntar,  fer 
propostes  de  millora,  participar,  i  si  la  conselleria  vol  que  el  fem  que  ens 
l’encarregue;  en qualsevol  cas,  ha anat  vosté  directament  a  traure  ací  que si  ha 
cobrat  300 euros  més  IVA; clar,  la  gent  per  treballar  cobra,  Sr.  Mengual.  S’ha 
treballat  conjuntament  amb  una  comissió  de  treball,  i  en  tot  moment  ha  estat 
supervisat per un tècnic municipal, que ha emés un informe d’acompanyament a les 
al·legacions; no han vingut les al·legacions que han caigut del cel i ja està; s’han 
supervisat, en concret el Sr. Peiró i jo mateix amb el tècnic municipal, en diferents 
reunions de treball; si vosté es llig amb deteniment les al·legacions vorà com sí que 
hi ha coses que fan referència al municipi d’Oliva; i per tant m’ha sorprés que vosté  
qüestione això de la titulació; crec que el Sr. Canet ho ha deixat ben clar. Jo sobre si 
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el conseller és amic de David, i aqueixes consideracions, jo crec que he citat la Llei 
de  Procediment  Administratiu;  com que  l’expedient  no  està  resolt,  la  llei,  amb 
independència de l’amistat que jo tinga o no amb el secretari autonòmic, que no tinc 
cap amistat,  simplement el conec i ja està;  la Llei  de Procediment Administratiu 
faculta que si un expedient administratiu no està resolt, l’administració ha d’acceptar 
a tràmit les al·legacions. I ja està. Ha parlat vosté de 9 de juliol i de 10 de juny; però 
vosté ha mirat la data de quan es va publicar la CVV Oliva-Platja d’Oliva-Molinell?  
Es  va  publicar  el  3  de  febrer,  i  el  termini  es  va  acabar  en  març,  de  presentar  
al·legacions. En qualsevol cas, com que es poden presentar, jo, o aquest govern ve 
ací  a  sumar;  ens  creiem que  tenim l’obligació  de  demanar  la  retirada  d’aquest 
projecte perquè és perjudicial  per als  interessos de la nostra ciutat  i  dels  nostres 
ciutadans; està argumentat en les al·legacions, i això és el que proposem. Aquest 
tècnic que diu vosté no té un únic contracte, perquè no calia, era una factura per uns 
treballs per un import relativament menor; però no ha sigut perquè siga enginyer 
agrícola,  que  per  cert  el  faculta,  la  titulació  el  faculta,  ni  perquè  siga  de  Bloc-
Compromís,  que  jo  ho  desconeixia,  fixe’s  vosté  si  sap,  si  ha  estat  mirant,  sinó 
perquè va ser coautor  de l’estudi de la xarxa comarcal  de transport  públic  de la 
Safor; per tant entén i en sabia molt sobre la matèria.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que efectivament a la fi el més important és el 
contingut; les al·legacions que es presenten, que efectivament són al·legacions que 
van molt ben encaminades, que assenyalen de prop la preocupació que tenim ací a 
Oliva, i també a la comarca; i que assenyalen les deficiències, les carències dels dos 
projectes que es presenten. Més que la titulació, de si és enginyer agrícola o deixa de 
ser, ací a Oliva, per desgràcia, ha hagut molts titulats, dubtosament titulats, en el 
sentit de la seua capacitació, com bé ha dit el portaveu del Bloc, Vicent Canet, que 
no cal recordar totes les empastrades que hem patit durant aquest temps, en haver de 
supervisar ells les obres. Pense que a la fi el que s’ha de mirar, més que la titulació,  
és si el treball és certer, que va encaminat a poder defensar els interessos nostres, 
que pense totalment que sí, i això és el més important. Evidentment, en aquest sentit, 
repetesc el mateix, recolzarem les al·legacions que es proposen, perquè pensem que 
són d’interés per a la nostra ciutat, i defensen els interessos del transport públic en 
allò referent als interessos de la nostra ciutat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement fer un aclariment; quan nosaltres seiem per tal 
de  vore  la  problemàtica  d’aquestos  dos  projectes,  tenim  el  projecte  comarcal, 
Gandia-Pego,  però n’hi  ha  un que encara  ens  preocupa molt  més,  que és  platja 
d’Oliva-Molinell.  Aqueix  servei  públic,  i  aqueix  projecte,  afecta  directament  el 
nostre poble; al servei d’autobusos del nostre poble; cosa que els veïns no paren de 
recalcar-nos, que el servei Oliva-platja i de la platja al poble és deficitari, i a més és 
tercermundista des de fa molt de temps. Aqueix projecte, el que hem tractat des de 
l’equip de govern, és indagar per què des de la conselleria es prenen decisions en el 
servei de la platja d’Oliva al poble, si resulta que nosaltres considerem que es podria 
gestionar molt millor, i es podria plantejar un servei molt més efectiu; ahí es parlar 
del Molinell, en l’època que el Molinell tenia el seu balneari. Imagine vosté quin 
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plantejament fa la conselleria quan planteja el projecte de servei públic, entenem 
que les demandes i necessitats del poble estan des de la carretera de Piles fins al  
Molinell, passant pels càmpings, passant per les urbanitzacions que tenim; però un 
servei coherent, que afecta el nostre poble. Aqueixa és la preocupació màxima de 
l’equip de govern i de qui li parla, que hem estat asseguts en una taula amb l’alcalde 
i altres portaveus, per tal d’intentar esclarir per què quan ve un veí ací i ens diu que 
el servei d’Oliva a la platja no funciona bé, perquè li hem de tocar per teléfon a la 
conselleria  perquè  canvie  el  sistema,  que  pague a  l’empresa,  o  que hi  haja  més 
reiteració o més afluència en el tema de viatges; siga temporades d’estiu o siga en 
temporades de pasqua. Aqueix és realment el problema, i per això lluitarem, per 
aconseguir que el servei comarcal funcione, però el local encara més.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Primer,  el  Sr.  Peiró,  jo  li  done  la  mateixa 
importància la connexió a Gandia, que la connexió a la platja; la mateixa. Potser 
vosté li dóna una altra importància; perquè hi ha moltíssima gent que va a l’hospital  
comarcal, hi ha moltíssims universitaris que han de fer una connexió amb el tren 
Gandia-València, que actualment no pot, només hi ha tres o quatre autobusos al cap 
del  dia;  per  tant,  jo  li  done  la  mateixa  importància  a  Oliva-Platja  que  a  Oliva-
Gandia. Jo no sé si s’han mirat les al·legacions; no estan individualitzades; llevant 
un poc el tema del Molinell, no estan individualitzades, està en termes comarcals; 
per què no s’ha fet a través de la mancomunitat? El que no entenc és, si era un  
projecte comarcal, ens hauríem estalviat diners, i hauríem fet un projecte comarcal; 
moltes  vegades  se’ns  ompli  la  boca  parlant  de  comarcalització,  però  en  aquest 
moment, no sé per quina raó, o no vull saber-la, hem anat de forma individualitzada; 
però que a la fi les al·legacions són en termes comarcals. El tema dels 300 euros més 
IVA, és que ho comenta el Sr. alcalde en la comissió, no sóc jo qui ho inventa; 
parlen el Sr. alcalde i el Sr. Canet i miren quin preu ens ha costat, perquè és el Sr. 
González qui em diu 300 euros més IVA; no ho he tret de la mànega, ni ho he mirat  
en cap lloc, és el Sr. González qui m’informa. I repetesc, 300 euros per un copia i 
pega, em sembla un bon salari.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo no he negat el que ha cobrat; si és que em sembla just. Jo 
he dit que no ho ha cobrat? Doncs m’he equivocat. Ho ha cobrat, però és que em 
sembla just que ho haja cobrat; no m’escandalitze que haja cobrat 300 euros més 
IVA. Jo el que he dit és que l’altre enginyer agrícola, que ens ha deixat l’empastre 
d’Aigua Blanca IV i la intersecció de la glorieta del passeig, aqueix no ha cobrat 300 
més IVA; ha cobrat un poc més i ens ha deixat els empastres que tenim allí. Això és  
el que jo he dit, o el que volia dir; si he dit una altra cosa, m’he equivocat. Sobre si  
cobra o no cobra per un copia i pega; torne a insistir que crec que la qüestió és el 
contingut de les al·legacions, pe`ro ja que el debat deriva per altres qüestions, jo 
també derivaré per altres qüestions. L’Ajuntament d’Oliva a aquest senyor, perquè 
és competent en la matèria i aporta un currículum, li ha pagat 300 euros més IVA 
per fer unes al·legacions en un tema important per a la ciutat, de forma oberta, sense 
amagar-ho, i ahí està. I aquest ajuntament va pagar uns 6.000 euros per uns treballs 
d’una persona, que també va fer un còpia i pega, però a banda de fer el còpia i pega 

Pàgina: 27



AJUNTAMENT D’OLIVA

es va equivocar; en el còpia i pega, a més, es va equivocar; no va cobrar 300 euros 
més  IVA, va  cobrar  més  de 6.000 euros,  i  en  el  còpia  i  pega  es  va equivocar;  
aqueixa persona que va elaborar un “plan estratégico de Oliva” parla de carrer com 
ara el carrer  Divina Grècia, que jo crec que a Oliva no està; parlava de la  plana 
Peyote, de la plana Camastro, del carrer santa Entonia, etc. va fer el còpia i pega i 
el va fer malament;  i  no va cobrar 300 més IVA, en va cobrar més de 6.000. I  
filiacions polítiques? També en tenia. En tenia de filiacions polítiques; és més, es va 
presentar a les primàries de Benidorm per un partit polític que és el Partit Socialista; 
també tenia filiacions polítiques. Però és que a més el procediment de contractació 
no es va fer bé, perquè es van demanar tres pressupostos, i els tres pressupostos no 
corresponien a tres empreses solvents en la matèria. És a dir, si parlem de filiacions 
polítiques, si parlem de treballs encomanats fora, i si parlem de còpia i pega, parlem; 
parlem-ne.”

 Sr. alcalde: “Recordar-los que les al·legacions arriben amb informe del tècnic 
municipal,  favorable,  dient que s’adeqüen al que marca la legislació,  i que estan 
redactades correctament.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 4 
abstencions  (4  vots  del  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva),  ACORDA,  aprovar  el 
dictamen transcrit i en conseqüència s’acorda:

1r.- Sol·licitar de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la retirada 
de la proposta de “Projecte de servei públic de transport de viatgers de Gandia a Pego, 
Vilallonga i Castelló de Rugat CVV-231” i la suspensió cautelar de la resta de projectes 
que  afecten  a  la  comarca  de  la  Safor-Valldigna,  abordant  de  forma  preliminar  la 
redacció  d’un  Pla  Comarcal  de  Mobilitat  per  part  de  la  Generalitat  Valenciana  la 
redacció  d’un  Pla  Comarcal  de  Mobilitat  que  tinga  en  compte  les  el  parèixer  de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  les connexions  amb La Marina Alta i  es redacte  amb criteris 
territorials d’eficiència, d’eficàcia, i de garantia dels serveis públics essencials, que en 
cap cas s’hi garanteixen en aquesta proposta, tot en acompliment de la legalitat vigent, 
en especial en allò determinat al preàmbul i articulat de la LLEI 6/2011, d’1 d’abril , de 
la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

2n.- Trametre  certificació  del  present  acord  a  l’esmentada  Conselleria  perquè  tinga 
coneixement d’aquestes al·legacions.

B) CVV-221: PLATJA D’OLIVA-MOLINELL

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Governació, de data 14 
de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ.

La Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió ordinària realitzada el dia 14 de  
setembre de 2015, es va tractar, entre altres el següent assumpte:
12 B) Dictamen al·legacions al projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera: 
CVV 221 “Platja d’Oliva-Molinell”

Seguidament es dona compte del informe elaborat pel Sr. Enrique Dominguez Mascarell, i pel 
Sr. Juan Ramón Porta Sancho, relatius a les al·legacions al projecte de servei públic de transport 
de viatgers per carretera: “CVV-221: Platja d’Oliva-Molinell”.

Resultant que el passat 3 de febrer de 2015, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi  
Ambient va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’anunci d’Informació pública 
de la resolució de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual s’aprova inicialment 
i  se  sotmet  al  tràmit  d’informació  pública  i  institucional  el  “Projecte  de  servei  públic  de 
transport de viatgers per carretera CVV 221: PLATJA D’OLIVA- MOLINELL”.

En aquest  anunci,  s’ordena  “Remetre  el  projecte  a  les  administracions  i  els  operadors  que 
puguen  resultar  afectats  perquè  n’emeten  informe  o  formulen  observacions,  i  sotmetre’l  al 
tràmit d’informació pública, d’acord amb el que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 30 de 
novembre (LRJPAC), als efectes de presentació d’observacions sobre l’estructura, organització 
i condicions d’operació del servei de transport públic.”

Examinat aquest projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera i atenent que el 
municipi d’Oliva està afectat per aquest projecte, segon s’explicita a l’apartat 2 de l’esmentat:  
“Àmbit de Prestació”.

Atenent  al  que disposa l’article  86 de la  Llei  30/1992,  de 30 de novembre  (LRJPAC);  els 
articles 2.e) i 17 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana,  així  com  allò  contés  a  la  Llei  2/2015,  de  2  d’abril,  de  la  Generalitat,  de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana;

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i amb els vots ponderats favorables dels  
Srs. David Gonzàlez Martínez (5/21, José Gabriel Oltra Mestre (4/21), Alejandro Salort Rubio 
(1/21),  José Salazar  Cuadrado (1/21),  i  amb les  l’abstencións dels  Srs/es.  Alejandra  Tomás 
Domenech (6/21) Carlos Mengual Manzanares (4/21) dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Aprovar les al·legacions -observacions al projecte de servei públic de transport de 
viatgers per carretera, CVV-221: PLATJA D’OLIVA-MOLINELL, i que tot seguit s’indiquen. 

“Donat  l’abast  i  complexitat  del  projecte,  es  presenten  les  Al·legacions-Observacions 
estructurades en 2 blocs: Les primeres de caràcter puntual, sobre apartats concrets del projecte, i  
en segon lloc al·legacions de caràcter general sobre la legalitat i eficiència global del Projecte  
sotmès a exposició pública.
A) AL·LEGACIONS -OBSERVACIONS DE CARÀCTER PUNTUAL:
1. ANTECEDENTS 
Tal i com es diu en l’apartat 1. ANTECEDENTS: “L’objecte del present projecte és la definició 
dels aspectes bàsics de la prestació dels serveis ACTUALMENT integrats en la concessió de  
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servei públic regular permanent d’us general de transport de viatgers per carretera, entre Oliva i  
platja d’Oliva - Molinell (CVV221)”
Cal tindre present que Oliva es un important nucli comercial i industrial a nivell comarcal i  
també un nucli turístic amb un abast mes enllà de la comarca, a més de ser un municipi que 
limita amb la comarca de La Marina alta i alhora amb la província d’Alacant, pel que no s’entén 
com  no  es  fa  referència  a  cap  estudi  de  planificació  territorial  o  pla  de  mobilitat  o  a  
interconnexions amb altres comarques, concessions (CVV 231, CV 403 Valencia-Alacant, línia 
Oliva-Gandia-Madrid), ni tampoc a altres mitjans de transport (tren, bici) no contemplant per 
tant cap criteri d’intermodalitat.
El present projecte es per tant un reflex simple del contingut del contracte de concessió que 
actualment està funcionant en condicions de prorroga. Per tant, no s’ha tingut en compte cap 
criteri  de  planificació territorial  tal  i  com es contempla a  la Llei  6/2011,  d’1 d’abril,  de  la  
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, en l’Article 23. Tampoc s’ha tingut en 
compte els principis generals i els objectius definits en l’Article 2 de la pròpia Llei: millora de la 
seguretat, accessibilitat i participació.
OBSERVACIÓ P.1. D’aquesta manera considerem que la definició de les noves concessions 
proposades a la comarca de la Safor-Valldiga, on es troba el municipi d’Oliva, hauria d’atendre  
un  estudi  més  ample,  de  caràcter  territorial,  amb  la  participació  dels  agents  econòmics,  
institucionals  i  socials  del  territori  i  tenint  com a  base  l’estudi  de  la  “Xarxa  Comarcal  de 
Transport Públic a la Safor” que l’any 2011 va realitzar la Mancomunitat de Municipis de la  
Safor i que ha segut finançat parcialment per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient i lliurat a aquesta. Tal i com es desprèn de la pròpia Llei, la mobilitat hauria de ser  
tractada de manera integral, a través d’un Pla de Mobilitat Comarcal, que planificara i garantira  
el servei entre els municipis d’una comarca ben cohesionada i amb una densitat de població 
elevada,  tot  seguint  els  criteris  establits  per  la  mateixa  Llei  6/2011,  d’1  d’abril  ,  de  la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, en l’article 11, sobre plans comarcals i  
metropolitans  de  mobilitat.  Aquest  Pla  Comarcal,  necessariament,  deurà  contemplar  les 
conclusions  a  que  s’arribe  localment  en  cada  municipi  mitjançant  l’elaboració  del  propi,  i 
preceptiu, Pla Municipal de Mobilitat
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
3.3 ITINERARIS 
Els itineraris per on discorren les rutes d’aquesta concessió no corresponen a la demanda real  
del diferents nuclis urbans: residencials, industrials o turístics (càmpings), i possible accés al 
parc natural del Marjal de Pego-Oliva, d’Oliva. Especialment la Ruta 2 Oliva- Molinell
OBSERVACIÓ P.2 Es planteja com a necessari  un estudi  de demanda per zones, així com 
atendre el parèixer d’aquest Ajuntament en quant al traçat de les rutes d’aquesta concessió.
3.5 PARADES
OBSERVACIÓ P.3 Les parades s’han ubicat al lloc que venien ocupant tradicionalment sense 
consultar als municipis afectats la idoneïtat d’aquesta ubicació, obviant l’apartat e) de l’Article 
2.  Principis  generals  de  la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la 
Comunitat Valenciana.
Considerem que per a determinar la ubicació de les parades s’ha de fer amb la participació dels 
veïns i veïnes dels municipis afectats pel projecte i representats pels seus Ajuntaments pel que 
demanem que es torne a redactar el projecte tenint en compte aquest principi.
OBSERVACIÓ P.4. El projecte haurà de contenir explícitament un inventari de parades, les 
característiques  i  l’estat  d’aquestes,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  25.8  de  la  Llei  
Valenciana  de  Mobilitat,  i  informar  al  nostre  ajuntament  d’aquelles  que  ens  afecten  amb 
l’objecte de poder presentar les al·legacions oportunes, si escau. 
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OBSERVACIÓ P.5. El projecte hauria d’incloure un pla de millora i condicionament de parades 
donat que, tal i com s’extrau de l’esmentat estudi “Xarxa Comarcal de Transport Públic a la  
Safor” de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la majoria de parades sofreixen mancances 
de mesures  de seguretat  i  accessibilitat,  contravenint  els  principis  bàsics del  Reglament  CE 
1370/2007, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport, així com l’article 16.  
d) de la Llei Valenciana de Mobilitat.

3.7 EXPEDICIONS
El nombre total d’expedicions i la seua distribució per dies anuals respon estrictament a criteris  
econòmics de reducció de compensacions per part de la Generalitat Valenciana i de rendibilitat  
de la concessió, limitats per un import total màxim de cànon de compensació al concessionari,  
establert sense criteris de servei públic i comparació entre costos –beneficis, especialment de  
caràcter social, obviant així el que determina la Llei de Mobilitat quant als drets i deures de la 
ciutadania (capítol IV).
OBSERVACIÓ  P.6.  Considerem  que  el  nombre  d’expedicions  en  els  tres  dies  tipus  és 
insuficient per a proporcionar una mobilitat adequada dels ciutadans d’Oliva i de la comarca en 
general que hauria d’estar garantida d’acord amb l’article 16.b) de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de  
la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Aquest fet és especialment greu en el  
cas  de  la  Ruta  2  Oliva-Molinell,  on  es  limita  el  servei  a  dues  expedicions  setmanals  els  
divendres.  Atenent  que  en  aquesta  ruta  es  troben  emplaçades  instal·lacions  esportives  i 
turístiques, així com el posible i facil accéss al Parc Natural del Marjal Pego-Oliv, es perjudica  
també el desenvolupament econòmic i social d’Oliva.
4.  INFRAESTRUCTURES  QUE  HAN  D’UTILITZAR-SE  I  PEATGES,  CÀNONS,  O 
LLOGUERS QUE HAGEN DE SER ABONATS PER L’OPERADOR
No  estan  definides  les  característiques  que  ha  de  tenir  cada  parada  d’acord  amb  el  que 
s’estableix a  l’Article  72.  Parades  de transport  públic  de la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, el que fa que l’usuari no tinga garantides 
unes  condicions mínimes  de protecció front  als  elements  i  fins  i  tot  de  la  seua seguretat  i  
accessibilitat en el cas de persones amb algun tipus de discapacitat
El propi article diu que, com a regla general i excepte acord distint entre les parts, correspon a 
l’administració titular de la via el condicionament de les parades, i s’hi inclouen els accessos i  
les connexions amb la xarxa de vianants existent, així com les mesures de seguretat necessàries 
per a l’encreuament dels vials en què s’ubiquen les parades mencionades. Corresponen, d’altra 
banda,  a  l’administració  titular  del  servei  de  transport  la  implantació  i  el  manteniment  de 
marquesines,  pals,  senyals  i  els  elements  d’informació  a  l’usuari.  Al  no  haver  consultat  a 
l’Ajuntament afectat sobre la ubicació de les parades y no estar definides les característiques de  
les parades ni  referenciades a cap normativa concreta condiciona la inversió que si  s’escau  
hauria  de  fer  el  propi  Ajuntament  per  adaptar  les  parades  existents  a  normatives  actuals  o 
posteriors e impedeix prendre decisions relacionades amb aspectes de mobilitat, de planificació  
viaria i econòmics.
A més, segons s’estipula en el projecte, el concessionari té obligació de mantenir i utilitzar les 
parades establides en el títol  concessional,  així  com a utilitzar  les estacions d’autobusos en 
aquelles poblacions on es dispose d’elles. Al no estar definides les característiques de cadascun 
del tipus de parada ni les condicions “del acord entre les parts” tret d’allò que diu al punt 8.1.3  
MANTENIMIENTO DE PARADAS, que és a totes llums una descripció insuficient, deixa en 
situació d’indefensió al concessionari, a l’Ajuntament i a també al propi usuari.
OBSERVACIÓ  P.7.  Ens  reiterem  en  el  que  hem  al·legat  en  la  Observació  P.4.  A  més, 
considerem  que  no  estan  definides  les  característiques  que  ha  de  tenir  cada  parada  i  les  
condicions per al seu manteniment que ha de complir el concessionari, cosa que fa que l’usuari  
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no tinga garantides unes condicions mínimes de protecció enfront dels elements i fins i tot de  
seguretat i accessibilitat en el cas de persones amb algun tipus de discapacitat.
Demanem per tant que alhora de tornar a redactar aquest projecte d’acord al que determina la 
Llei 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana es tinga en 
compte el parèixer de l’Ajuntament d’Oliva en representació dels seus veïns i veïnes, en quant a 
ubicació  de  les  parades,  característiques  de  les  mateixes  i  es  defineixen  les  condicions  i  
obligacions de la part obligada a la seua conservació i manteniment. 
5. COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS
5.1  ESTIPULACIONS  EN  ELS  ASPECTES  QUE  RESULTEN  NECESSARIS  PER  AL 
TRANSPORT
El projecte diu que “En les parades proveïdes de marquesina i en les estacions d’autobusos 
s’indicaran  els  horaris  i  les  freqüències  del  servei,  a  més  de  preveure  els  requeriments 
d’informació  a  l’usuari  que  així  mateix  s’assenyalen  en  l’apartat  7.1  de  «Qualitat  en  la 
informació i atenció a l’usuari».
OBSERVACIÓ  P.8.  S’extrau  de  la  redacció  que  totes  les  parades  no  estan  dotades  de 
marquesina, tot i que com ja s’expressa en l’observació P.4. es desconeix l’estat i l’inventari de 
parades. Ara bé, considerem que els instruments d’informació han d’estar present en totes les  
parades de la línia i adaptar-se a les circumstàncies dels suports informatius de cada parada, a fi  
de  garantir  el  dret  a  la  informació  contingut  en la  mateixa  Llei  de  Mobilitat  (article  16.e),  
independentment que disposen o no de marquesina.
 D’aquesta  manera,  ens  reiterem en  el  que  hem expressat  en  l’Observació  P.5  quant  a  la 
necessitat d’elaborar un pla de millora i condicionament de parades que garantitze també els  
suports informatius sobre la xarxa i la línia en qüestió.
5.2 RÈGIM DE COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS DE TRANSPORT
OBSERVACIÓ P.9. El projecte diu que tots els autobusos pararan en l’estació de Renfe de  
Tavernes de la Valldigna. Entemen que es una errata.
 5.3  COINCIDÈNCIES  RELLEVANTS  D’ITINERARIS  AMB  ALTRES  SERVEIS 
CONCURRENTS 
Segons el projecte “No coexisteixen coincidències rellevants d’itineraris d’aquesta concessió 
amb els serveis d’unes altres concessions.”
Aquesta  afirmació  és  fruit  d’una  mancança  d’anàlisi  de  caràcter  territorial  del  sistema  de 
transport  de  viatgers  a  la  comarca  de  la  Safor-Valldigna,  com  ja  s’ha  posat  de  manifest 
reiteradament en aquestes al·legacions. Una visió que no aborda la confluència de línies d’altres 
concessions que afecten la comarca i que permeten l’accés a serveis bàsics dels veïns del nostre 
municipi.  A  més,  existeixen  coincidències  amb  altres  concessions  com  ara  la  CVV-231: 
GANDÍA – PEGO – VILLALONGA, que també és la única connexió amb l’estació de tren 
rodalies  entre  València  i  Gandia  o  les  de  llarga  distancia  com  la  CV-403  VALENCIA- 
ALACANT o la línia OLIVA-GANDIA-MADRID
OBSERVACIÓ P.10.  Per tant,  en el “Projecte de servei  públic de transport  de viatgers per  
carretera  CVV  221:  PLATJA  D’OLIVA-  MOLINELL”  s’hauria  d’incloure  aquestes 
coincidències amb altres concessions, tant des del punt de vista de la planificació, com des del 
punt  de  vista  dels  sistemes  d’informació,  per  a  poder  garantir  l’efectiva  intermodalitat  que 
preveu la Llei Valenciana de Mobilitat i el Reglament CE 1370/2007, de 23 d’octubre de 2007, 
sobre els serveis públics de transport, de la Unió Europea.
7 QUALITAT EN LA PRESTACIÓ
7.1.1 INFORMACIÓ EN LES PARADES
Estableix  el  projecte  que  “En  les  parades  que  disposen  de  marquesina  i  en  les  estacions 
d’autobusos es disposarà de panells de dimensions suficients, en els quals es mostre l’itinerari,  
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les freqüències i els horaris; informació referent a títols que es considere rellevant i informació 
sobre modificacions o desviaments temporals.”
OBSERVACIÓ P.11. Igual com hem fet en l’observació P.8, és adequat que tota la informació 
respecte  a  l’itinerari,  les  freqüències  i  els  horaris;  la  informació  referent  a  títols  que  siga 
rellevant i la informació sobre modificacions o desviaments temporals s’ha de fer extensible a 
totes les parades per a no discriminar els usuaris, i per a complir allò establert en la Llei 6/2011, 
d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana al seu CAPÍTOL IV 
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la mobilitat i el transport públic. Article 16. Drets  
i obligacions apartat e) Disposar de la informació necessària per a triar el mode més adequat i  
planificar el desplaçament adequadament, abordant per a això els plans de condicionament de  
parades que calga.
7.1.4 ATENCIÓ A L’USUARI
En  aquest  apartat,  diu  el  projecte  que  “Es  disposaran  canals  adequats  per  a  la  recepció  i  
tramitació de possibles queixes dels usuaris en relació amb la prestació del servei i el tracte amb 
el  personal  encarregat  d’aquesta;  inspectors,  etc.  En  particular,  es  donarà  informació  sobre 
aquest tema a través de la pàgina web, i es permetrà la presentació de queixes i suggeriments a  
través de l’esmentat mitjà.”, però no es defineix el destí d’aquests canals, entenen en tot cas de 
la redacció del punt que es el propi concessionari el que disposarà els esmentats canals.
OBSERVACIÓ  P.12.  No  es  fa  referencia  al  que  diu  la  Llei  6/2011,  d’1  d’abril  ,  de  la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana Article 16. Drets i obligacions apartat f) 
Presentar de forma gratuïta davant de l’autoritat de transport i els operadors les denúncies, les  
reclamacions i els suggeriments que estimen oportuns en relació amb el servici de transport 
públic,  ni  està  definit  un procediment  de control  de les  queixes  i  reclamacions per part  de  
l’Administració,  deixant  en  mans  de  part  interessada  la  tramitació  de  les  que  pogueren 
presentar-se, el que pot provocar una situació d’indefensió de l’usuari. Independentment de que 
els  usuaris  es  puguen dirigir  al  prestatari  de  serveis,  les  queixes  i  reclamacions  deuen ser 
gestionades directament per l’administració competent.
OBSERVACIÓ P.13.  Per a facilitar  aquest  procés d’atenció a l’usuari  és indispensable que 
s’incorpore al projecte la dotació pel concessionari d’una oficina atenció a l’usuari amb una 
ubicació  adequada  i  accessible,  telèfon  gratuït;  i  també  que,  mitjançant  un  protocol,  es  
responguen totes les queixes en un marge de temps raonable, a més de mecanismes per al seu  
control per part de l’Administració competent.

7.2 MEDICIÓ DE LA QUALITAT
Al paràgraf final d’aquest apartat es diu que “En la justificació del càlcul de les penalitzacions 
contractuals, el concessionari lliurarà l’Informe de Garantia de Disponibilitat del Servei, que 
haurà d’incloure els paràmetres de la disponibilitat dels vehicles, la regularitat, la informació a 
l’usuari, la imatge comercial i la fiabilitat.”
OBSERVACIÓ P.14. Aquest mecanisme preveu que la mesura i avaluació de la qualitat siga  
responsabilitat de la concessió, la qual cosa és tècnicament inacceptable perquè aquesta és part 
interessada,  per  la  qual  cosa  és  adequat  que  aquesta  valoració  es  realitze  mitjançant  una 
auditoria externa de valoració o un seguiment extern i independent.
8. MITJANS TÈCNICS i HUMANS
8.1.2 PARADES
L’inventari amb la localització de cadascuna de les parades es troba en l’annex 4.
OBSERVACIÓ P.15. No hi figura la localització, sols una relació per municipi.  No podem 
valorar la idoneïtat o no de la ubicació. Caldria incloure-hi la localització exacta prevista.
8.1.3 MANTENIMIENT DE PARADES.
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En aquest  apartat  es  diu  que  “El  concessionari  s’ocuparà  del  manteniment  de  les  parades,  
assegurant  del  tant  el  seu estat  físic  com el  seu correcte  emplaçament,  i  que la informació 
exposada a les mateixes estigui degudament actualitzada segons les condicions d’explotació.
Per Això el concessionari concretarà les operacions a realitzar per a mantenir el bon estat estat  
de  les  parades  (neteja,  reparació  I  /  o  reemplaçament  de  peces,  etc.)  i  la  periodicitat  de  
cadascuna d’aquests operacions”
OBSERVACIÓ P.16 Ens remetem a les observacions P.4, P.7 i P.8.
8.2 VEHICLES DE LA CONCESSIÓ
“8.2.1 Característiques
“Qualsevol nova adquisició o renovació de vehicle que es duga a terme haurà de ser mitjançant 
autobusos  que,  com  a  mínim,  mantinguen  la  qualitat  dels  vehicles  que  es  descriuen  a 
continuació (...)”
OBSERVACIÓ P.17.  Aquest requisit  ha de ser extensible als  ja adquirits que s’assignen al  
servei, no sols al de nova adquisició. Qualsevol altra cosa resulta, com a mínim, atemporal i fora  
de la realitat actual.
10. ASPECTES DE CARÀCTER AMBIENTAL
S’estableix en aquest punt: “Els motors dels vehicles que realitzen els servei han de complir la 
normativa que els siga aplicable pel que fa a l’emissió de gasos i soroll.”
OBSERVACIÓ P.18. Es obvi que han de complir la normativa. En cap moment es potencia l’ús 
de vehicles impulsats per energies menys contaminants, com gas o electricitat (autobusos nets), 
en contra de les directrius europees de tipus energètic, sobre contaminació i del mateix transport 
públic, per la qual cosa s’hi demanda incorporar aquest tipus d’incentius per a les propostes de 
concessionaris que proposen vehicles que presten el servei en aquesta concessió, amb aquestes  
característiques.
11. ACCESIBILITAT DEL SERVEI 
Segons podem llegir al document ací qüestionat: “Aquest projecte de servei públic de transport  
compleix  les  especificacions  de  la  Llei  9/2009,  de  20  de  novembre,  de  la  Generalitat,  
d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.”
Els vehicles adscrits a la concessió han de complir l’annex VII de la directiva europea 2001/85, 
sobre  «Requisits  per  als  dispositius  tècnics  que  faciliten  l’accés  als  viatgers  amb mobilitat  
reduïda», així com les altres característiques establides en la citada Llei 9/2009, de manera que 
el servei públic objecte d’aquest projecte siga completament adaptat (article 16).”
OBSERVACIÓ P.19. Donat que a tot el document de concessió s’obvia la situació i l’estat de 
les parades, tampoc en aquest sentit no s’aborda l’accessibilitat integral del sistema. Per tant,  
caldria incorporar aquest requisit i proposar, si calguera, un Pla de Condicionament i Millora de 
Parades, tal com s’ha proposat en diverses observacions d’aquest document. D’una altra manera 
no  queda  garantida  l’accessibilitat  del  sistema  de  transport  públic,  en  aquesta  concessió, 
contravenint l’esmentada Llei 9/2009.
ANNEX 3: HORARIS
Anteriorment, a l’OBSERVACIÓ P.6 ja hem manifestat i justificat que el nombre d’expedicions 
que s’estableixen al projecte son insuficients per a prestar un servei amb uns mínims de qualitat,  
ja que aquest fet condiciona les freqüències i per tant els horaris que es deriven de les mateixes. 
Ruta 1 y 1b, Oliva – Playa de Oliva- Sector 5 – Oliva:
Aquests horaris especialment el referent a l’última expedició que és produeix a les 19 hores de  
dilluns a dissabte en horari d’hivern i al fet que sols tres expedicions entren en el Sector 5, 
impedeixen a molts usuaris considerar el transport públic com una opció real per a cobrir les  
seves necessitats de mobilitat  no sols per accedir al lloc de treball,  sinó que també a limita 
l’accés a l’oci o a serveis com la formació (adults, idiomes, conservatori...) (Articles 2 i 16 de la  
Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana)

Pàgina: 34



AJUNTAMENT D’OLIVA

També els intervals entre expedicions que van des de les 1 hora i 20 minuts fins les 2 hores i 10  
minuts sense seguir ningun tipus de pauta resten tot interès a un gran nombre d’usuaris que  
tinguen interès en utilitzar el transport públic per a desplaçar-se des de o fins Oliva, afectant per 
tant a comerços, hostaleria i empreses turístiques.
Ruta 2, Oliva – Molinell
Amb dues expedicions setmanals en un mateix dia es pràcticament un servei que cap resident, 
treballador o turista es puga plantejar aquesta ruta com una opció real de transport, incomplint 
tots els requisits contemplats a Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la  
Comunitat Valenciana
OBSERVACIÓ P.20 Considerem per tant, que el horaris i freqüències que figuren en el projecte 
son a totes  llums  inacceptables  ja  que no donen servei  a  usuaris  que necessiten o vulguen 
utilitzar  el autobús com opció de transport  ,  vulnerant  així  els  principis generals de la Llei  
6/2011,  d’1  d’abril,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la  Comunitat  Valenciana,  Article  2. 
Principis generals, i també els drets dels ciutadans i ciutadanes Article 16. Drets i obligacions. 
Aquests  horaris  també  influeixen  negativament  en  el  desenvolupament  econòmic,  turístic  i 
social d’Oliva. Es per això que demanen la revisió i ampliació del mateixos. 

AL·LEGACIONS -OBSERVACIONS DE CARÀCTER GENERAL:
Com s’ha indicat ja reiteradament en aquest document d’al·legacions, el  “Projecte de servei  
públic de transport de viatgers per carretera CVV 221: PLATJA D’OLIVA- MOLINELL” que 
es proposa, no ha tingut en absolut en compte una visió territorial del transport, deixant sense  
cap  anàlisi,  i  tractant  per  separat,  moltes  altres  concessions  i/o  projectes  de  servei  que  es 
desenvolupem per separat: CVV-231; així com la seua connexió amb línies de llarg recorregut  
CV-403.
És evident que el procés encetat amb el disseny d’aquest i altres projectes de serveis públics de 
transports que afecten a la comarca de la Safor-Valldigna, no han tingut en compte cap criteri de 
planificació territorial, pel que el projecte exposat a informació pública no és un projecte nou 
que s’ha elaborat després de l’oportuna planificació que exigeix la Llei de Mobilitat, sinó que,  
en no haver estat realitzada cap planificació ni estudi previ,  el  Projecte exposat simplement  
descriu la mala situació actual del servei, i sembla que pretén consolidar-la.
Es per això que de forma general considerem
OBSERVACIÓ  G.1.-  La  Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la 
Comunitat Valenciana, estableix una sèrie de principis i objectiu en el seu Article 2 .Principis 
generals que:
Amb  el  nombre  d’expedicions  y  horaris  que  estableix  el  projecte  objecte  d’aquestes 
al·legacions, s’incompleixen una gran part d’aquests principis i objectius:
 - no sols no es compleix el principi recollit al punt 1 de l’article 2, que diu 
“Les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial 
de  la  seua  qualitat  de  vida  i  de  les  seues  possibilitats  de  progrés  en  relació  amb  el  
desenvolupament  de les  seues  oportunitats  d’accés al  treball,  a  la formació,  als  servicis  i  a  
l’oci.” 
sinó  que  té  l’efecte  contrari  dificultant  l’accés  a  llocs  de  treball,  d’estudi,  d’oci,  tràmits  
administratius, i el que és més greu, a la sanitat pública, donat que l’hospital comarcal es troba  
emplaçat a la ciutat de Gandia. 
- Alhora, tampoc es garanteix el compliment de l’objectiu establert en el punt 2.b 
“b) La millora de l’accessibilitat de tota la ciutadania amb vista a garantir la igualtat en l’accés a  
l’ocupació,  formació,  servicis,  relacions  socials,  oci,  cultura  i  a  les  altres  oportunitats  que 
ofereixen les societats avançades.” , 
sinó que fomenta aquesta desigualtat depenent d’on tinga la residència un determinat ciutadà. 
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- Així mateix, les freqüències i  horaris tenen l’efecte de disminuir  l’ús del transport públic,  
contrari al punt 
f) La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat.
D’un altra banda tampoc es contempla, alhora de redactar el projecte, l’objectiu 
e) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten la mobilitat de les persones 
i de les mercaderies.
ja  que  no  s’ha  tingut  en  compte  aquella  part  de  la  societat  (Mancomunitat,  Ajuntaments,  
ciutadans ) afectada directament per l’àmbit de prestació del servei.
Atenent al punt 3, un ciutadà o ciutadana que tinga intenció d’anar al metge a les 8 del matí des  
de Oliva no pot triar el mode de transport que considere idoni, ja que no te opció a anar amb 
transport públic.
3. Les administracions públiques competents promouran totes aquelles accions de formació i 
difusió que permeten a ciutadans i ciutadanes triar el mode de transport per a cada desplaçament 
que consideren idoni en relació tant amb la seua eficiència i qualitat com per les seues afeccions 
energètiques i ambientals.
Tot allò fa que el projecte vulnere els principis d’aquesta Llei i que per tant siga necessària la  
seua retirada i posterior redacció tenint en compte allò que diu la pròpia Llei.
OBSERVACIÓ G.2.- Aquesta proposta de servei públic, al no estar emparada en un pla de 
mobilitat prèviament redactat, contravé allò determinat per la pròpia Llei en on diu 
Article 9. Concepte i tipus
1.  Els  plans  de  mobilitat  són  els  instruments  que  concreten,  en  un  àmbit  o  implantació 
determinada, els objectius plantejats en esta llei, i en particular el gradual progrés cap a patrons 
més equilibrats de mobilitat, amb participació creixent dels modes no motoritzats i del transport 
públic. Estos plans defineixen igualment les accions i estratègies que s’han d’emprendre amb 
vista a aconseguir estos objectius, i, per tant, serviran de marc de referència a la planificació  
concreta en matèria de servicis públics de transport, d’infraestructures i de la resta d’accions en 
relació amb el condicionament de l’espai urbà.
També incompleix l’article 11 Plans comarcals i metropolitans de mobilitat de la LLEI 6/2011, 
d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana on es recull que
1.  Les  determinacions  dels  plans  metropolitans  i  comarcals  de  mobilitat  es  formularan  de 
manera anàloga als plans de caràcter municipal, si bé se centraran les seues determinacions en 
relació amb els desplaçaments interurbans i aquells fluxos principals de la demanda susceptibles  
de ser atesos pels servicis metropolitans de transport.
2. Els plans comarcals i  metropolitans seran formulats per l’òrgan competent  en matèria de 
mobilitat de la Generalitat de manera concertada amb els municipis inclosos en el seu àmbit, i a  
la vista tant dels plans de mobilitat d’estos municipis com de la planificació estatal i autonòmica  
en matèria de transport.
La conselleria  competent  en matèria  de transport  s’adaptarà  als  plans  esmentats  en la  seua 
planificació d’infraestructures i servicis de transport, així com per a la programació de les seues 
actuacions
Que supedita, de forma lògica qualsevol revisió dels sistemes de transports en el àmbit comarcal 
supeditats a la necessitat d’abordar Planificació Comarcal de Mobilitat, cosa que en cap cas s’ha 
abordat, essent la proposta, al nostre parer, nul·la en la seua totalitat des del punt de la legalitat 
vigent, i inacceptable des d’un punt de vista de raonament tècnic de planificació dels sistemes  
de transport públic territorials.
També es qüestionable el TERMINI DE PRESTACIÓ DE SERVEI, que queda reduït a 4 anys , 
amb possibilitat d’una prorroga d’un any més, evidenciant la transitorietat de la proposta. Tenint 
a  més  en  compte  que  el  Reglament  1370/2007  DEL  PARLAMENT  EUROPEU  I  DEL 
CONSELL
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d’octubre 23 de 2007 sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera  
permet terminis fins a 10 anys prorrogables fins a 5 més. Aquesta limitació temporal, té efectes  
evidents en l’increment del cost del servei tant per al concessionari que ha d’assumir els costos 
d’amortització de les infraestructures i de la flota en un termini molt breu, incrementant els els  
seus costos i per tant les compensacions per part de l’Administració pública, que a més d’aquest 
increment deurà assumir una nova redacció i licitació d’un nou projecte, les planificacions de 
les infraestructures i la programació de les seues actuacions, en un termini inferior a cinc anys. 
Per aquests motiu, per raons d’economia social, caldria paralitzar aquesta revisió de concessió 
fins que existisca una planificació de la mobilitat comarcal a mig i llarg termini que permeta  
abordar mecanismes de gestió i/o concessió econòmicament més eficients i amb uns preus dels 
serveis públics més accessibles a la ciutadania.
OBSERVACIÓ G.3.- La proposta per tant posa per damunt la limitació econòmica als drets dels  
ciutadans establerts al propi Capítol IV de la LLEI 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de  
Mobilitat de la Comunitat Valenciana, en no garantir la igualtat de dret d’accés als serveis de 
transport a tots els ciutadans de la comunitat valenciana en igualtat de condicions, al retallar el 
dret  d’optar pel  mode  que entenguen més  adequat  a  les seues necessitats  entre  aquells  que  
estiguen a  la  seua  disposició,  al  dret  de  disposar  del  servei  bàsic  de  transport  públic  amb 
independència  del  seu  punt  de  residència,  així  com  al  dret  de  disposar  de  la  informació 
necessària  per  a triar  el  mode  més  adequat  i  planificar el  desplaçament  adequadament  i  de  
presentar de forma gratuïta davant de l’autoritat de transport i els operadors les denúncies, les  
reclamacions i  els suggeriments  que estimen oportuns en relació amb el servei  de transport  
públic. També, al no ser consultats agents comarcals i municipals vulnera el dret a participar en  
la presa de decisions en relació amb la mobilitat d’acord amb els procediments que estableix 
esta llei i en la resta de la normativa aplicable.
També és vulnera el punt 3 de l’article 16 al no contemplar ni definir l’accessibilitat  de les 
infraestructures  com voreres  i  parades  ja  que  els  drets  i  les  obligacions  de  la  present  Llei 
s’estenen  a  la  totalitat  de  les  persones  amb  independència  de  la  seua  edat  o  de  les  seues  
limitacions personals, en relació amb l’estricte compliment del que estableix la Llei 9/2009, de 
20 de novembre, de la Generalitat, d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la 
Comunitat Valenciana.
OBSERVACIÓ G.4.-  La proposta  no aborda tampoc  en cap moment  el  foment  de l’ús del  
transport  públic,  d’acord  a  la  legalitat  vigent,  les  pròpies  directives  europees,  com ara  el 
Reglament CE 1370/2007, de 23 d’octubre de 2007,sobre els serveis públics de transport. En 
plantejar sols un mecanisme de bon de 10 viatges, però cap mecanisme de billetatge conjunt a 
àrees territorials, etc..
La proposta deuria incorporar en compliment de la Reglamentació Europea inspiradora de la 
pròpia  Llei  Valenciana  de  Mobilitat,  mecanismes  de  foment  de  l’ús  del  transport  públic, 
especialment  pel  que  fa  al  cost  del  servei:  Bons  multiús,  Preus  Zonals,  coordinació 
interempresa, etc..

OBSERVACIÓ G.5.- La proposta tampoc aborda la intermodalitat, tal i com es contempla en 
l’Article 3. Competències administratives
1. Correspon a la Generalitat:
3.  Les  competències  abans  assenyalades  seran  exercides  sota  el  principi  general  de  la 
col·laboració administrativa,  de manera  que l’acció conjunta de les diverses administracions 
tinga  com a  fruit  oferir  al  ciutadà  un  sistema  integrat  de  transports,  tant  pel  que  fa  a  la  
planificació  de  les  infraestructures  i  els  servicis,  com  en  els  aspectes  relacionats  amb  la  
intermodalitat, la informació, la tarificació i la coordinació d’itineraris i horaris.

Pàgina: 37



AJUNTAMENT D’OLIVA

Tant ex així, que ni es planteja la connexió, ni coordinació, amb xarxes i estacions de bici, taxi, 
ni altres mecanismes de transport públic. I ni tan sols aborda la necessitat de poder transportar 
bicicletes  dins  els  autobusos,  per  a  facilitar  la  intermodalitat,  contravenint  de  ple  la  Llei 
Valenciana de Mobilitat i la reglamentació europea. 
Per tot allò exposat anteriorment, es demana:
La retirada de la proposta del “Projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera 
CVV 221: PLATJA D’OLIVA- MOLINELL”.i la suspensió cautelar de la resta de projectes 
que afecten a la comarca de la Safor-Valldigna, abordant de forma preliminar per part de la  
Generalitat Valenciana la redacció d’un Pla Comarcal de Mobilitat que tinga en compte les el 
parèixer de l’Ajuntament d’Oliva, les connexions amb La Marina Alta i es redacte amb criteris  
territorials d’eficiència, d’eficàcia, i de garantia dels serveis públics essencials, que en cap cas  
s’hi garanteixen en aquesta proposta, tot en acompliment de la legalitat vigent, en especial en  
allò determinat al preàmbul i articulat de la LLEI 6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de 
Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Segon.- Elevar aquest dictamen al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord i donar compte  
de les al·legacions contingudes a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 
la Generalitat Valenciana per a la seua consideració.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 4 
abstencions  (4  vots  del  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva),  ACORDA,  aprovar  el 
dictamen transcrit i en conseqüència s’acorda:

1r.- Sol·licitar de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la retirada 
de la proposta del “Projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera CVV 
221: PLATJA D’OLIVA- MOLINELL”.i la suspensió cautelar de la resta de projectes 
que afecten a la comarca de la Safor-Valldigna, abordant de forma preliminar per part 
de la Generalitat Valenciana la redacció d’un Pla Comarcal de Mobilitat que tinga en 
compte les el parèixer de l’Ajuntament d’Oliva, les connexions amb La Marina Alta i es 
redacte amb criteris territorials d’eficiència, d’eficàcia, i de garantia dels serveis públics 
essencials, que en cap cas s’hi garanteixen en aquesta proposta, tot en acompliment de 
la legalitat  vigent,  en especial  en allò determinat  al  preàmbul i  articulat  de la  LLEI 
6/2011, d’1 d’abril , de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

2n.- Trametre  certificació  del  present  acord  a  l’esmentada  Conselleria  perquè  tinga 
coneixement d’aquestes al·legacions.”

DESÉ.-  DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS. NOMENAMENT 
DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONSELLS ESCOLARS.

Informats del dictamen de la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals en sessió 
ordinària de data 15 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:
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“NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  ELS  CONSELLS 
ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS D’OLIVA

VISTA l’Orde de 3 de novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per 
la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la  
Comunitat Valenciana, en desplegament del Decret11/1989, de 17 de juliol del Consell de la  
Generalitat Valenciana

VIST el Decret 11/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel la qual es 
regulen els Consells Escolars Territorials I Municipals

VIST el Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana

VISTA  la  proposta  de  nomenament  de  representants  municipals  als  consells  escolars  dels 
centres educatius d’Oliva, presentada per la Sra. Yolanda Pastor Bolo, Regidora d’Educació.

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

Primer.- Designar als Srs./es. Regidors/es que a continuació es detallen com a representants de 
l’Ajuntament per a formar part dels Consells Escolars dels centres educatius públics i privats  
concertats 

CENTRE EDUCATIU REGIDOR/A
CEIP Alfadalí Gabriel Oltra Mestre
CEIP La Carrasca Rosa Anna Miñana Morell
CEIP Hort de Palau Blai Peiró Sanchís
CEIP Santa Anna Vicent Canet Llido
CEIP V. dels Desemparats Jose Salazar Cuadrado
CEIP Lluis Vives Yolanda Pastor Bolo
CC El Rebollet Rosa Mª Soria Escriva
CC San Josep de la Muntanya Hilario Robles Serrano
IES Gabriel Ciscar Alejandro Salort Rubio
IES Gregori Maians Mireia Morera Alemany
EPA Joanot Martorell/Serafi de Centelles Yolanda Pastor Bolo
EIM El Caragol Imma Ibiza Cots
Conservatori Josep Climent Enric Escriva Cots

Segon.- Trametre certificat de l’acord plenari als centres educatius públics i privats concertats, 
pel seu coneixement i efectes oportuns.”

L’Ajuntament  Ple,  sense  debat  i  per  majoria  dels  membres  assistents,  amb 15 vots 
favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià y 1 voto del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 6 abstencions (6 vots del 
Grup  PP),  ACORDA,  aprovar  el  dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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ONZÉ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS. NOMENAMENT 
DE DIRECTORA DEL PARC D’EDUCACIÓ VIÀRIA.

Informats del dictamen de la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals en sessió 
ordinària de data 15 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“NOMENAMENT  DE  LA  SRA.  YOLANDA  PASTOR  BOLO,  REGIDORA 
D’EDUCACIÓ, COM A DIRECTORA DEL PARC D’EDUCACIÓ VIAL D’OLIVA

VISTA l’acta de la reunió de la Junta Rectora del Parc d’Educació Vial d’Oliva, de data 11 de  
setembre de 2015, en la qual es proposa a l’Ajuntament d’Oliva el nomenament com a directora 
de dit Parc de la Sra. Yolanda Pastor Bolo, Regidora d’Educació, el text de la qual és com 
segueix:

"ACTA DE LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL DE OLIVA

En  la  ciudad  de  Oliva  (Valencia),  siendo  las  12:45  horas  del  día  11  de  septiembre  de  2015,  de  
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Uso y Funcionamiento del Parque de Educación  
Vial de Oliva, aprobado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2010 (B.O.P.V. núm.: 36 de fecha  
12 de febrero de 2010) y la Resolución del Director General de Tráfico de fecha 13 de enero de 2011, se  
procede a constituir la Junta Rectora, en dependencias de la Alcaldía y reunidos:

En representación  del  Ayuntamiento  de  Oliva,  D.  David  González  Martínez,  Alcalde-Presidente  del  
Ayuntamiento de Oliva.

En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, Dª María Dolores Pérez Vilaplana,  
Jefa Provincial de Tráfico de Valencia.

En representación de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oliva, Dª Yolanda Pastor Bolo,  
Concejala de Educación.

En representación de la Policía Local de Oliva D. Joaquín Savall Ibiza, Inspector de la Policía Local de  
Oliva.

Adoptan los siguientes acuerdos:

Primero. A tenor de lo establecido en el art.: 7 del Reglamento de Uso y Funcionamiento del Parque de  
Educación Vial de Oliva, proponer al  Ayuntamiento de Oliva el  nombramiento como Directora a la  
Concejala de Educación del Ayuntamiento de Oliva Dª Yolanda Pastor Bolo, correspondiéndole ejecutar  
los acuerdos de la Junta Rectora en base a los fines y objetivos de la educación vial.
 
Segundo. Dar traslado de los acuerdos adoptados por la Junta Rectora, al Ayuntamiento de Oliva para  
los efectos pertinentes, así como a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.

Y para que así  conste,  firman la presente los componentes de la Junta Rectora. D. David González  
Martínez, Dª María Dolores Pérez Vilaplana, Dª Yolanda Pastor Bolo, D. Joaquín Savall Ibiza"

Pàgina: 40



AJUNTAMENT D’OLIVA

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

Primer.- Nomenar Directora del Parc d’Educació Vial d’Oliva la Sra. Yolanda Pastor Bolo, 
Regidora d’Educació.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Prefectura Provincial de Tràfic de València, als efectes  
oportuns.”

L’Ajuntament  Ple,  sense  debat  i  per  majoria  dels  membres  assistents,  amb 11 vots 
favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans 
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal 
Gent  d’Oliva),  i  10  abstencions  (6  vots  del  Grup  PP  i  4  vots  del  Grup  Socialista 
Municipal d’Oliva), ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en conseqüència elevar 
les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

DOTZÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PROPOSTA DE 
PRÒRROGA  DE  LA  SUSPENSIÓ  DE  L’EXECUCIÓ  DEL  PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. UNITAT D’ACTUACIÓ TERRANOVA 2.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària d’Ordenació del Territori, 
en sessions de dates 2 i 16 de setembre del 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, 
que diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessions celebrades els dies 2 i 16 de 
setembre del 2015, adopte el DICTAMEN següent:

5t.-  PROPOSTA  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  GESTIÓ  URBANÍSTICA.  PRÓRROGA 
EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA. TERRANOVA 2.-

5.1.- Es dóna, a continuació, lectura a la Proposta de data 31 d’agost del 2015 que presenta la  
Delegació de Gestió Urbanística i que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA D’ACORD A L’AJUNTAMENT PLE.- L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 
DE MAIG DEL 2013 va  adoptar,  entre  altres,  acord  sobre  l’aprovació  de  la  suspensió temporal  de 
l’execució del Programa d’Actuació Integrada TERRANOVA II. Tal suspensió es va adoptar a l’empara 
del  que disposa la Disposició Transitòria  Primera de la Llei  Valenciana  1/2012, de 10 de maig,  que 
possibilita acordar la suspensió, total o parcial,  de l’execució dels Programes d’Actuacions Integrades 
aprovats,  per un temps de dos anys,  prorrogable a dos més, basant-se en causes justificades d’interés 
públic o de viabilitat econòmica de l’actuació.

La  suspensió  acordada  es  justificava  en  el  notable  grau  de  consolidació  constructiva  d’esta  Unitat  
d’Actuació i l’ús residencial  a què es destina el  sòl que fa que no s’apreciaren especials  motius que  
incidiren en la urgència de l’execució de la urbanització, atés que l’ordenació del sòl ve donada, de forma 
detallada pel vigent Pla General, i el Pla de Reforma Interior que integra l’Alternativa Tècnica no afecten 
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elements estructurals i, actualment i excepte el sistema d’evacuació d’aigües residuals, pot dir-se que es  
disposa en l’àmbit de la mateixa amb els serveis i subministraments urbans bàsics.

També  trobava  la  seua  justificació  en  l’actual  situació  socioeconòmica  amb  vista  a  la  dificultat  
sobrevinguda  del  finançament  de  la  urbanització  amb  càrrec  a  les  quotes  d’urbanització  sobre  els 
propietaris i també les dificultats de finançament que li són imputables a l’ajuntament en ambdós Unitats 
d’Actuació. Cal apuntar, finalment, en suport de la suspensió acordada que esta Unitat d’Actuació no pot 
ser considerada com una actuació estratègica de necessària execució per així exigir-ho la programació 
prevista en el vigent Pla General.

Mantenint-se  en  l’actualitat  aquells  motius  que  van  sustentar  l’acord  de  suspensió  temporal  d’este 
Programa, als quals cal afegir que, en l’actualitat s’està estudiant una proposta per a la reordenació d’esta 
Unitat d’Actuació mitjançant l’elaboració i aprovació d’una modificació del vigent planejament a través 
d’un Pla Especial, per la present es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, que adopte acord en el sentit d’aprovar la prorroga de la suspensió 
temporal del Programa d’Actuació Integrada TERRANOVA II per dos anys addicionals, des de la data 
d’adopció  de  l’acord  de  prorroga.  Oliva  a  31  d’agost  del  2015.  EL  REGIDOR  DELEGAT  DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA Signat Vicent Canet Llido”

Esta  proposta  va  ser  favorablement  dictaminada  per  la  unanimitat  dels  membres  d’esta 
Comissió.

Posteriorment, en la sessió de la Comissió d’Ordenació del territori de data 16 de setembre del  
2015, per part del Regidor Delegueu de Gestió Urbanística es proposa la modificació de la seua 
anterior  proposta,  mantenint  la  mateixa,  però  addicionant,  a  manera  de  desenvolupament 
detallat la següent part dispositiva:

Primer.- Aprovar, a l’empara del que determina la Disposició Transitòria vuitena de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat  Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa 
d’Actuació  Integrada  de  la  Unitat  d’Actuació  Terranova-2,  per  dos  anys  addicionals, 
comptadors des de la data de finalització de la suspensió temporal aprovada mitjançant acord de 
ple de data 30 de maig de 2013.

Segon.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, que 
haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua inscripció 
registral.

Tercer.- La  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  següents  efectes 
econòmics:

- Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer,  a través de la  
imposició  d’una  Quota  d’Urbanització  Única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de despeses 
de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els  propietaris  de  la  Unitat  d’Actuació  que  corresponga  hauran  de  fer  front  a  les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove definitivament.
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- A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si  és el cas, i previ l’estudi  
econòmic  i  informes  que  procedisquen,  es  podrà  tramitar  i  aprovar  un  expedient  de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 
de  desembre  i  articles  388 i  següents  del  Decret  67/2006,  si  resultara  necessari  per  al  
finançament de les obres del Projecte d’Urbanització.

Quart.- Per  causes  prou  acreditades  i  justificades  i  previs  els  oportuns  informes  tècnics, 
l’ajuntament podrà, dins del període de suspensió acordat, disposar el desglossament i execució 
separada dels sistemes d’evacuació d’aigües residuals previstos en el Projecte d’Urbanització,  
aprovant-se la corresponent liquidació de quotes d’urbanització corresponent a aquest concepte.

Cinqué.- Notificar  degudament  als  interessats  i  donar-ne  trasllat  del  present  acord  a  les  
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. Oliva, 16 de setembre de 2015. El  
regidor  delegat  de  Gestió  i  Disciplina  Urbanístiques.(P.D.  Decret  2.111/15,  de  24  de 
juny).Signat: Vicent Canet i Llidó”

La  Comissió  Informativa,  per  unanimitat  dels  membres  presents  dictamina  favorablement  
l’addició de la reproduïda part dispositiva en la proposta d’acord de data de data 31 d’agost del 
2015, i eleva al Ple de l’Ajuntament la mateixa perquè s’adopte l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar, a l’empara del que disposa la Disposició Addicional Vuitena de la Llei  
5/2014,  de  25  de  juliol,  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  de  la  Comunitat 
Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa  d’Actuació 
Integrada de la Unitat d’Actuació TERRANOVA-2, per dos anys addicionals, a comptar de la 
data de finalització de la suspensió temporal acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 
30 de maig del 2013.

SEGON.- La suspensió, així com la seua prorroga, no afectarà l’expedient de reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació que haurà de prosseguir en la seua tramitació fins a la seua aprovació  
definitiva i la seua inscripció registral.

TERCER.- La  prorroga  de  la  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  
següents efectes econòmics:

- Els  propietaris  d’esta  Unitat  d’Actuació  tindran  l’obligació  de  satisfer,  a  través  de  la 
imposició  d’una  quota  d’urbanització  única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de gastos de 
gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran d’assumir i fer efectiu el 
cost  de  les  indemnitzacions que es  deriven del  Projecte  de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament.

- A  la  finalització  d’este  període  de  prorroga  i  previ  l’estudi  econòmic  i  informes  que 
procedisquen,  podrà  tramitar-se  i  aprovar-se  un  expedient  de  retaxació  de  càrregues,  a 
l’empara del que disposa l’article 147 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol.
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QUART.- Per causes prou acreditades i degudament justificades i previs els oportuns informes 
tècnics, l’ajuntament podrà, dins del període de pròrroga de la suspensió temporal que s’acorda, 
disposar  el  desglossament  i  execució separada dels  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals 
previstos en el Projecte d’Urbanització, o en la separata del mateix que a este efecte es redacte i 
aprove,  aprovant-se  la  corresponent  liquidació  de quotes  d’urbanització corresponent  a  este 
concepte.

CINQUÉ.- Notificar degudament als interessats i traslladar el present acord a les Dependències 
d’Urbanisme  i  d’Intervenció-Tresoreria  de  l’Ajuntament  d’Oliva  als  efectes  oportuns, 
disposant-se la publicació oficial del present acord de prorroga.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Prèviament a entrar en matèria d’aquest punt, com que amb 
ell encetem els punts que s’han dictaminat en la Comissió Informativa d’Ordenació 
del Territori, voldria fer un aclariment previ; i és que hi ha algunes matèries que 
passen per Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, es dictaminen, però no 
arriben al plenari. I això per què? Això és així perquè aqueixes matèries, que són 
relatives a projectes d’urbanització, de reparcel·lació, etc, d’acord amb la legislació 
l’Alcaldia no pot delegar-les al Ple i el que fa és fer-les per decret, però escoltant 
prèviament, i vinculant-se, al dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del 
Territori. Aquest mes s’han fet dues sessions de la comissió, i a banda dels punts 
que ara comentarem han passat altres punts, com ara dos convenis elèctrics entre 
l’ajuntament i Iberdrola, un relatiu a la urbanització Aigua Blanca IV, i l’altre relatiu 
al centre de transformació del carrer sant Joan; i altres qüestions que també han 
passat per comissió informativa i no es veuen reflectides ací en l’ordre del dia del 
plenari. Ara ja passe a comentar els punts 12, 13 i 14, relatius a una proposta de 
pròrroga  d’una  suspensió  temporal  que  vam aprovar  definitivament  en  maig  de 
2013; era una pròrroga per dos anys i contemplava la possibilitat d’ampliar-se dos 
anys més. La pròrroga va vèncer en maig de 2015, i el que ara ve al plenari és una 
proposta  de  pròrroga  d’aqueixa  suspensió  per  dos  anys  més,  en  les  tres  unitats 
d’actuació. Tant en Terranova II, Terranova III i Kiko V. La diferència pot ser entre 
aquestes tres unitats d’actuació, que físicament no es troben en el mateix lloc del 
nostre terme municipal, pot ser que en Terranova II i Terranova III es fa esment en 
les propostes d’acord a un pla de reforma interior voluntària, que es va tramitar, i a 
banda d’això, la voluntat d’aquest ajuntament de tramitar un pla especial de tota la 
zona de Terranova, que faça possible resoldre alguns dels problemes que hi ha en 
matèria d’aprofitament, sobretot en el cas de la UA Terranova I, que a conseqüència 
de  la  modificació  de  la  línia  de  costes  de  la  ribera  del  mar,  afectarà  una  part  
important del sòl d’aqueixa unitat d’actuació, és a dir del sòl urbà previst en l’any 
82, es va modificar i va passar a domini públic marítim terrestre una part; i també 
resoldre  la  qüestió  de  la  connexió  amb la  platja  de  Piles;  la  connexió  entre  les 
platges d’Oliva i la de Piles, a través del que és la prolongació de l’avinguda dels 
Llauradors, amb la qual, a banda d’aqueixa important connexió viària, que crec que 
està fora de qualsevol dubte per a aquesta ciutat la seua importància, resoldria dos 
altre problemes que tenim; un és la línia d’alta tensió que Iberdrola pretén passar des 
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de la nostra subestació en Pont de Bolo fins a la platja de Piles, i que la previsió 
inicial és fer-la en aeri, però l’obtenció del sòl i l’habilitació d’aquest vial permetria 
que fóra de forma soterrada, aprofitant unes línies preexistents de s de la subestació i 
de forma subterrània en els sectors 6, 19, i el de Terranova, fins arribar a la platja de 
Piles; i també resoldre una qüestió que és la canalització del sanejament d’aigua dels 
sectors 6 i 19, que connecten amb l’EDAR de Piles, i d’allí amb la de Gandia, a 
conseqüència  que  en  desenvolupar  aqueix  sòl  urbà  de  la  nostra  ciutat  la  nostra 
EDAR ja no tenia capacitat per absorbir la capacitat de sanejament que comportava 
aqueix  sòl.  El  que  ve  ací  simplement  és  la  proposta  de  pròrroga;  en  el  cas  de 
Terranova 2 i Terranova 3 la pròrroga anirà convergint amb el pla especial que es 
pretén fer de tota la Terranova, i en el cas del Kiko seguirà la seua pròpia tramitació, 
amb independència de les altres dos unitats d’actuació.”

 Sr. Salazar Cuadrado:  “Prorrogar la suspensió com es va aprovar el  30 de 
maig de 2013, perquè la situació econòmica aleshores era roïna, per a tots els veïns 
que  haurien  d’haver  fet  front  a  es  quotes  urbanístiques,  i  també  roïna  er  a  un 
ajuntament  que  també  havia  de  sufragar  la  part  proporcional  de  l’aprofitament 
urbanístic que li corresponia. La decisió més sensata en aquell moment era aprovar 
la suspensió, i la cosa no ha millorat i continuem demanant a través de la proposta 
que s’allargue la suspensió que en aquell moment es va aprovar. Per tant pensem 
que és una mesura necessària, i a més a causa de la situació econòmica que encara 
estan  patint  la  majoria  de  les  persones,  i  per  tant  pensem  que  és  necessària; 
independentment  del  que  ja  s’ha  dit,  molt  ben  explicat  per  part  del  ponent 
d’Urbanisme, la veritat és que això no impedeix que es puguen registrar les finques, 
fins i tot que es puga escometre la proposta per poder evacuar les aiGües residuals, i  
altres; una cosa no lleva l’altra i per tant pensem que és una proposta sensata en 
aquest moment i la votarem a favor.”

 Sr. Parra Salort: “En relació a la suspensió o demora en la solució d’aquestes 
unitats d’actuació ens sembla correcte, perquè el sector de construcció i de creació 
de noves unitats per a construir serà un cost que assumiran els ciutadans i en aquest 
moment no és la millor situació. L’única cosa que ens agradaria recordar és el que 
s’ha comentat del tema del soterrament de la línia d’alta tensió, que Iberdrola pel 
que tenim entés té l’autorització per tirar-la per dalt, i en aquest moment està un poc 
en espera del que faça l’Ajuntament d’Oliva. L’única cosa que voldríem és recordar-
li, o que es posen els mitjans, o les solucions corresponents, per a no trobar-nos que 
Iberdrola  no  espere  més,  que  la  tire  per  dalt,  i  que  després  estem  limitats. 
Simplement això.”

L’Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  ACORDA,  aprovar  el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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TRETZÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PROPOSTA DE 
PRÒRROGA  DE  LA  SUSPENSIÓ  DE  L’EXECUCIÓ  DEL  PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. UNITAT D’ACTUACIÓ TERRANOVA 3.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària d’Ordenació del Territori, 
en sessions de dates 2 i 16 de setembre del 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, 
que diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessions celebrades els dies 2 i 16 de 
setembre del 2015, adopte el DICTAMEN següent:

5t.-  PROPOSTA  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  GESTIÓ  URBANÍSTICA.  PRÒRROGA 
EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA. TERRANOVA 3.-

5.1.- Es dóna, a continuació, lectura a la Proposta de data 31 d’agost del 2015 que presenta la  
Delegació de Gestió Urbanística i que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA D’ACORD A L’AJUNTAMENT PLE.- L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 
DE MAIG DEL 2013 va  adoptar,  entre  altres,  acord  sobre  l’aprovació  de  la  suspensió temporal  de 
l’execució del Programa d’Actuació Integrada TERRANOVA III. Tal suspensió es va adoptar a l’empara 
del  que disposa la Disposició Transitòria  Primera de la Llei  Valenciana  1/2012, de 10 de maig,  que 
possibilita acordar la suspensió, total o parcial,  de l’execució dels Programes d’Actuacions Integrades 
aprovats,  per un temps de dos anys,  prorrogable a dos més, basant-se en causes justificades d’interés 
públic o de viabilitat econòmica de l’actuació.

La  suspensió  acordada  es  justificava  en  el  notable  grau  de  consolidació  constructiva  d’esta  Unitat  
d’Actuació i l’ús residencial  a què es destina el  sòl que fa que no s’apreciaren especials  motius que  
incidiren en la urgència de l’execució de la urbanització, atés que l’ordenació del sòl ve donada, de forma 
detallada pel vigent Pla General, i el Pla de Reforma Interior que integra l’Alternativa Tècnica no afecten 
elements estructurals i, actualment i excepte el sistema d’evacuació d’aigües residuals, pot dir-se que es  
disposa en l’àmbit de la mateixa amb els serveis i subministraments urbans bàsics.

També  trobava  la  seua  justificació  en  l’actual  situació  socioeconòmica  amb  vista  a  la  dificultat  
sobrevinguda  del  finançament  de  la  urbanització  amb  càrrec  a  les  quotes  d’urbanització  sobre  els 
propietaris i també les dificultats de finançament que li són imputables a l’ajuntament en ambdós Unitats 
d’Actuació. Cal apuntar, finalment, en suport de la suspensió acordada que esta Unitat d’Actuació no pot 
ser considerada com una actuació estratègica de necessària execució per així exigir-ho la programació 
prevista en el vigent Pla General.

Mantenint-se  en  l’actualitat  aquells  motius  que  van  sustentar  l’acord  de  suspensió  temporal  d’este 
Programa, als quals cal afegir que, en l’actualitat s’està estudiant una proposta per a la reordenació d’esta 
Unitat d’Actuació mitjançant l’elaboració i aprovació d’una modificació del vigent planejament a través 
d’un Pla Especial, per la present es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, que adopte acord en el sentit d’aprovar la prorroga de la suspensió 
temporal del Programa d’Actuació Integrada TERRANOVA III per dos anys addicionals, des de la data 
d’adopció  de  l’acord  de  prorroga.  Oliva  a  31  d’agost  del  2015.  EL  REGIDOR  DELEGAT  DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA Signat Vicent Canet Llido”
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Esta  proposta  va  ser  favorablement  dictaminada  per  la  unanimitat  dels  membres  d’esta 
Comissió.

Posteriorment, en la sessió de la Comissió d’Ordenació del territori de data 16 de setembre del  
2015, per part del Regidor Delegueu de Gestió Urbanística es proposa la modificació de la seua 
anterior  proposta,  mantenint  la  mateixa,  però  addicionant,  a  manera  de  desenvolupament 
detallat la següent part dispositiva:

Primer.- Aprovar, a l’empara del que determina la Disposició Transitòria vuitena de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat  Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa 
d’Actuació  Integrada  de  la  Unitat  d’Actuació  Terranova-3,  per  dos  anys  addicionals, 
comptadors des de la data de finalització de la suspensió temporal aprovada mitjançant acord de 
ple de data 30 de maig de 2013.

Segon.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, que 
haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua inscripció 
registral.

Tercer.- La  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  següents  efectes 
econòmics:

- Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer,  a través de la  
imposició  d’una  Quota  d’Urbanització  Única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de despeses 
de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els  propietaris  de  la  Unitat  d’Actuació  que  corresponga  hauran  de  fer  front  a  les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove definitivament.

- A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si  és el cas, i previ l’estudi  
econòmic  i  informes  que  procedisquen,  es  podrà  tramitar  i  aprovar  un  expedient  de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 
de  desembre  i  articles  388 i  següents  del  Decret  67/2006,  si  resultara  necessari  per  al  
finançament de les obres del Projecte d’Urbanització.

Quart.- Per  causes  prou  acreditades  i  justificades  i  previs  els  oportuns  informes  tècnics, 
l’ajuntament podrà, dins del període de suspensió acordat, disposar el desglossament i execució 
separada dels sistemes d’evacuació d’aigües residuals previstos en el Projecte d’Urbanització,  
aprovant-se la corresponent liquidació de quotes d’urbanització corresponent a aquest concepte.

Cinqué.- Notificar  degudament  als  interessats  i  donar-ne  trasllat  del  present  acord  a  les  
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. Oliva, 16 de setembre de 2015. El  
regidor  delegat  de  Gestió  i  Disciplina  Urbanístiques.(P.D.  Decret  2.111/15,  de  24  de 
juny).Signat: Vicent Canet i Llidó”
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La  Comissió  Informativa,  per  unanimitat  dels  membres  presents  dictamina  favorablement  
l’addició de la reproduïda part dispositiva en la proposta d’acord de data de data 31 d’agost del 
2015, i eleva al Ple de l’Ajuntament la mateixa perquè s’adopte l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar, a l’empara del que disposa la Disposició Addicional Vuitena de la Llei  
5/2014,  de  25  de  juliol,  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  de  la  Comunitat 
Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa  d’Actuació 
Integrada de la Unitat d’Actuació TERRANOVA-3, per dos anys addicionals, a comptar de la 
data de finalització de la suspensió temporal acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 
30 de maig del 2013.

SEGON.- La suspensió, així com la seua prorroga, no afectarà l’expedient de reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació que haurà de prosseguir en la seua tramitació fins a la seua aprovació  
definitiva i la seua inscripció registral.

TERCER.- La  prorroga  de  la  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  
següents efectes econòmics:

- Els  propietaris  d’esta  Unitat  d’Actuació  tindran  l’obligació  de  satisfer,  a  través  de  la 
imposició  d’una  quota  d’urbanització  única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de gastos de 
gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran d’assumir i fer efectiu el 
cost  de  les  indemnitzacions que es  deriven del  Projecte  de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament.

- A  la  finalització  d’este  període  de  prorroga  i  previ  l’estudi  econòmic  i  informes  que 
procedisquen,  podrà  tramitar-se  i  aprovar-se  un  expedient  de  retaxació  de  càrregues,  a 
l’empara del que disposa l’article 147 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol.

QUART.- Per causes prou acreditades i degudament justificades i previs els oportuns informes 
tècnics, l’ajuntament podrà, dins del període de pròrroga de la suspensió temporal que s’acorda, 
disposar  el  desglossament  i  execució separada dels  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals 
previstos en el Projecte d’Urbanització, o en la separata del mateix que a este efecte es redacte i 
aprove,  aprovant-se  la  corresponent  liquidació  de quotes  d’urbanització corresponent  a  este 
concepte.

CINQUÉ.- Notificar degudament als interessats i traslladar el present acord a les Dependències 
d’Urbanisme  i  d’Intervenció-Tresoreria  de  l’Ajuntament  d’Oliva  als  efectes  oportuns, 
disposant-se la publicació oficial del present acord de prorroga.”

L’Ajuntament  Ple, sense debat i  per unanimitat  dels  membres assistents,  ACORDA, 
aprovar  el  dictamen transcrit  i  en conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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CATORZÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PROPOSTA 
DE PRÒRROGA  DE LA  SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ  DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA. UNITAT D’ACTUACIÓ KIKO-5.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària d’Ordenació del Territori, 
en sessions de dates 2 i 16 de setembre del 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, 
que diu textualment:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessions celebrades els dies 2 i 16 de 
setembre del 2015, adopte el DICTAMEN següent:

5t.-  PROPOSTA  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  GESTIÓ  URBANÍSTICA.  PRÒRROGA 
EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA. KIKO-5.-

5.1.- Es dóna, a continuació, lectura a la Proposta de data 31 d’agost del 2015 que presenta la  
Delegació de Gestió Urbanística i que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA D’ACORD A L’AJUNTAMENT PLE.- L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 
DE MAIG DEL 2013 va  adoptar,  entre  altres,  acord  sobre  l’aprovació  de  la  suspensió temporal  de 
l’execució del Programa d’Actuació Integrada kiko-5. Tal suspensió es va adoptar a l’empara del que 
disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei Valenciana 1/2012, de 10 de maig, que possibilita 
acordar la suspensió, total o parcial, de l’execució dels Programes d’Actuacions Integrades aprovats, per 
un temps de dos anys,  prorrogable  a  dos més, basant-se en causes  justificades d’interés  públic  o de 
viabilitat econòmica de l’actuació.

La  suspensió  acordada  es  justificava  en  el  notable  grau  de  consolidació  constructiva  d’esta  Unitat  
d’Actuació i l’ús residencial  a què es destina el  sòl que fa que no s’apreciaren especials  motius que  
incidiren en la urgència de l’execució de la urbanització, atés que l’ordenació del sòl ve donada, de forma 
detallada pel vigent Pla General, i el Pla de Reforma Interior que integra l’Alternativa Tècnica no afecten 
elements estructurals i, actualment i excepte el sistema d’evacuació d’aigües residuals, pot dir-se que es  
disposa en l’àmbit de la mateixa amb els serveis i subministraments urbans bàsics.

També  trobava  la  seua  justificació  en  l’actual  situació  socioeconòmica  amb  vista  a  la  dificultat  
sobrevinguda  del  finançament  de  la  urbanització  amb  càrrec  a  les  quotes  d’urbanització  sobre  els 
propietaris i també les dificultats de finançament que li són imputables a l’ajuntament en ambdós Unitats 
d’Actuació. Cal apuntar, finalment, en suport de la suspensió acordada que esta Unitat d’Actuació no pot 
ser considerada com una actuació estratègica de necessària execució per així exigir-ho la programació 
prevista en el vigent Pla General.

Mantenint-se  en  l’actualitat  aquells  motius  que  van  sustentar  l’acord  de  suspensió  temporal  d’este 
Programa, als quals cal afegir que, en l’actualitat s’està estudiant una proposta per a la reordenació d’esta 
Unitat d’Actuació mitjançant l’elaboració i aprovació d’una modificació del vigent planejament a través 
d’un Pla Especial, per la present es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, que adopte acord en el sentit d’aprovar la prorroga de la suspensió 
temporal del Programa d’Actuació Integrada KIKO-5 per dos anys addicionals, des de la data d’adopció 
de  l’acord  de  prorroga.  Oliva  a  31  d’agost  del  2015.  EL  REGIDOR  DELEGAT  DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA Signat Vicent Canet Llido”
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Esta  proposta  va  ser  favorablement  dictaminada  per  la  unanimitat  dels  membres  d’esta 
Comissió.

Posteriorment, en la sessió de la Comissió d’Ordenació del territori de data 16 de setembre del  
2015, per part del Regidor Delegueu de Gestió Urbanística es proposa la modificació de la seua 
anterior  proposta,  mantenint  la  mateixa,  però  addicionant,  a  manera  de  desenvolupament 
detallat la següent part dispositiva:

Primer.- Aprovar, a l’empara del que determina la Disposició Transitòria vuitena de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat  Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa 
d’Actuació Integrada de la Unitat d’Actuació KIKO-5, per dos anys addicionals, comptadors 
des de la data de finalització de la suspensió temporal aprovada mitjançant acord de ple de data  
30 de maig de 2013.

Segon.- La suspensió no afectarà l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació, que 
haurà de prosseguir la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i la seua inscripció 
registral.

Tercer.- La  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  següents  efectes 
econòmics:

- Els propietaris d’aquesta Unitat d’Actuació tindran l’obligació de satisfer,  a través de la  
imposició  d’una  Quota  d’Urbanització  Única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de despeses 
de gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els  propietaris  de  la  Unitat  d’Actuació  que  corresponga  hauran  de  fer  front  a  les 
indemnitzacions que es deriven del Projecte de Reparcel·lació que s’aprove definitivament.

- A la finalització del període de suspensió o de la pròrroga, si  és el cas, i previ l’estudi  
econòmic  i  informes  que  procedisquen,  es  podrà  tramitar  i  aprovar  un  expedient  de 
retaxació de càrregues, a l’empara del que disposen els articles 168 de la Llei 16/2005 de 30 
de  desembre  i  articles  388 i  següents  del  Decret  67/2006,  si  resultara  necessari  per  al  
finançament de les obres del Projecte d’Urbanització.

Quart.- Per  causes  prou  acreditades  i  justificades  i  previs  els  oportuns  informes  tècnics, 
l’ajuntament podrà, dins del període de suspensió acordat, disposar el desglossament i execució 
separada dels sistemes d’evacuació d’aigües residuals previstos en el Projecte d’Urbanització,  
aprovant-se la corresponent liquidació de quotes d’urbanització corresponent a aquest concepte.

Cinqué.- Notificar  degudament  als  interessats  i  donar-ne  trasllat  del  present  acord  a  les  
Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns. Oliva, 16 de setembre de 2015. El  
regidor  delegat  de  Gestió  i  Disciplina  Urbanístiques.(P.D.  Decret  2.111/15,  de  24  de 
juny).Signat: Vicent Canet i Llidó”

La  Comissió  Informativa,  per  unanimitat  dels  membres  presents  dictamina  favorablement  
l’addició de la reproduïda part dispositiva en la proposta d’acord de data de data 31 d’agost del 
2015, i eleva al Ple de l’Ajuntament la mateixa perquè s’adopte l’acord següent:
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PRIMER.- Aprovar, a l’empara del que disposa la Disposició Addicional Vuitena de la Llei  
5/2014,  de  25  de  juliol,  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  de  la  Comunitat 
Valenciana,  la  pròrroga  de  la  suspensió  temporal  de  l’execució  del  Programa  d’Actuació 
Integrada de la Unitat d’Actuació KIKO-5, per dos anys addicionals, a comptar de la data de 
finalització de la suspensió temporal acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de 
maig del 2013.

SEGON.- La suspensió, així com la seua prorroga, no afectarà l’expedient de reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació que haurà de prosseguir en la seua tramitació fins a la seua aprovació  
definitiva i la seua inscripció registral.

TERCER.- La  prorroga  de  la  suspensió  que  s’acorda  comportarà  per  als  propietaris  els  
següents efectes econòmics:

- Els  propietaris  d’esta  Unitat  d’Actuació  tindran  l’obligació  de  satisfer,  a  través  de  la 
imposició  d’una  quota  d’urbanització  única,  una  vegada  aprovat  definitivament  el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació, les quantitats resultants dels conceptes de gastos de 
gestió i registrals i, si és el cas, el cost de redacció dels Projectes Tècnics.

- Els propietaris de la Unitat d’Actuació que corresponga hauran d’assumir i fer efectiu el 
cost  de  les  indemnitzacions que es  deriven del  Projecte  de Reparcel·lació que s’aprove 
definitivament.

- A  la  finalització  d’este  període  de  prorroga  i  previ  l’estudi  econòmic  i  informes  que 
procedisquen,  podrà  tramitar-se  i  aprovar-se  un  expedient  de  retaxació  de  càrregues,  a 
l’empara del que disposa l’article 147 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol.

QUART.- Per causes prou acreditades i degudament justificades i previs els oportuns informes 
tècnics, l’ajuntament podrà, dins del període de pròrroga de la suspensió temporal que s’acorda, 
disposar  el  desglossament  i  execució separada dels  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals 
previstos en el Projecte d’Urbanització, o en la separata del mateix que a este efecte es redacte i 
aprove,  aprovant-se  la  corresponent  liquidació  de quotes  d’urbanització corresponent  a  este 
concepte.

CINQUÉ.- Notificar degudament als interessats i traslladar el present acord a les Dependències 
d’Urbanisme  i  d’Intervenció-Tresoreria  de  l’Ajuntament  d’Oliva  als  efectes  oportuns, 
disposant-se la publicació oficial del present acord de prorroga.”

L’Ajuntament  Ple, sense debat i  per unanimitat  dels  membres assistents,  ACORDA, 
aprovar  el  dictamen transcrit  i  en conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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QUINZÉ. DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PROPOSTA DE 
L’ALCALDIA  SOBRE  ADHESIÓ  AL  PACTE  DELS  ALCALDES  I 
ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA.

Vista la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA DE MOCIÓ-RESOLUCIÓ DEL PLE PER A L’ADHESIÓ AL PACTE 
DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les 
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i els municipis 
europeus en la lluita contra el canvi climàtic. El pacte te el seu origen en un procés no formal de  
consultes amb moltes ciutats europees i en el paquet de Clima i Energia de la Unió Europea 
aprovat en 2007.

El  Pacte  consisteix  en  el  compromís  de  les  ciutats  i  pobles  europeus  que  s’hi  adhereixen 
d’aconseguir  els  objectius  comunitaris  de  reducció  de  les  emissions  de  CO2  mitjançant 
actuacions en eficiència energètica i ús de les fonts d’energia renovables. 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això  
que  s’ha  considerat  que  les  ciutats,  han  de  liderar  l’aplicació  de  polítiques  energètiques  
sostenibles  i  cal  recolzar  els  seus  esforços  donat  que  el  80  % del  consum energètic  i  les  
emissions de CO2 està associat amb l’activitat urbana.

El Pacte dels Alcaldes és un instrument que desenvolupat davall el paraigua de la Unió Europea 
garanteix l’assessorament tècnic i la possibilitat d’acollir-se al finançament dels fons europeus 
representant una excel·lent oportunitat i l’estímul per a la consolidació d’un important jaciment  
d’ocupació de caràcter local.

L’Ajuntament d’Oliva té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a 
reduir les conseqüències que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes 
d’eficiència  energètica  en àmbits  com el  transport  urbà,  l’edificació i  la  promoció  de fonts 
d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març  
2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 al menys en un 20% fins l’any  
2020,  incrementant  en  un  20%  l’eficiència  energètica  i  aconseguint  que  un  20%  del 
subministrament energètic procedisca de fonts renovables. 

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament d’Oliva fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta  
el compromís  de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a  
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2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència energètica i les fonts  
d’energies renovables.

Segon.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de Referència 
i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al 
Pacte.  L’abast  del  document  respondrà  a  les  directrius  que  s’establisquen  per  part  de  la  
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i  
una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.

Tercer.- L’Ajuntament  d’Oliva  es  compromet  també  a  elaborar  un  informe  bianual  per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de  
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que considere 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.

Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via 
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.”

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori,  en reunió que va tindre 
lloc el dia  16 de setembre de 2015, va emetre dictamen favorable i proposta d’acord 
sobre aquest assumpte.

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

 Sr. alcalde: “Com ha dit el secretari,  les propostes d’acord estan molt clares. 
Dir-los que el pacte d’alcaldes, com es va explicar en comissió informativa, és una 
iniciativa que naix com un instrument clau per implicar  els  governs locals en la 
lluita contra el canvi climàtic. La signatura del pacte d’alcaldes és un compromís 
voluntari, pel qual els municipis assumeixen l’objectiu de reduir les seues emissions 
de CO2 en més d’un vint per cent a l’any 2020, d’acord amb els objectius de la Unió 
Europea establerts  en l’any 2008 en un paquet de mesures sobre energia i canvi 
climàtic,  iniciant  així  un  recorregut  d’actuacions  en  defensa  del  clima  i  la 
independència energètica del conjunt de la Unió Europea. A partir de l’any 2008 la 
comissió  europea  va  presentar  la  iniciativa  del  pacte  d’alcaldes  amb  la  finalitat 
d’impulsar  i  de  donar  suport  a  l’esforç  de  les  autoritats  locals  en  aplicació  de 
polítiques  energètiques  sostenibles,  tot  posant  en  valor  la  importància  de  les 
autoritats  locals  en  l’aplicació  d’aquestes  polítiques  i  reconeixent  el  seu  paper 
decisiu i clau, atés que el 80% de tota la població de la Unió Europea viu a ciutats, 
amb independència del seu tamany.  Les institucions europees defineixen el pacte 
d’alcaldes com un model excepcional de governança multinivell, esdevenint així el 
principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals. Per 
cristal·litzar  aquest  compromís  polític  amb  mesures  i  projectes  concrets  els 
compromisos de qui signa es concreten a signar l’adhesió al pacte, abans d’un any, 
com ha  dit  el  secretari,  es  presentarà  un  pla  d’acció  per  a  l’energia  sostenible, 
fonamentat en un inventari d’emissions de referència, i cada dos anys s’informarà a 
l’oficia del pacte d’alcaldes de l’estat del compliment d’aqueix pla d’acció per a 
l’energia sostenible. Dir-los que el seguiment o l’adhesió dels ajuntaments al País 
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Valencià és dispar, mentre que a Castelló hi ha deu municipis adherits, a Alacant 
n’hi ha 79 de municipis i a València només en són sis, que són València, Paterna, 
Torrent, Ribaroja del Túria, Albuixec i l’Alcúdia. El pacte té un recolzament total, 
del comité de les regions, de la comissió europea, i del banc europeu d’inversions. I 
es tracta del major moviment europeu en què participen autoritats locals i regionals. 
La iniciativa pensem, des del govern, que és bona en si; tots volem millorar el nostre 
planeta, volem millorar el nostre entorn, volem lluitar contra el canvi climàtic, i a 
més pensem que és una magnífica carta de presentació davant la Unió Europea, que 
reforça l’estratègia de captació de fons europeus que aquest ajuntament ha iniciat 
des de fa uns mesos.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que pense que és un tema important; el 
canvi  climàtic  és  alguna  cosa  constatable,  i  ningú  ho  pot  negar  a  hores  d’ara. 
Evidentment,  la  signatura  d’aquest  pacte  d’alcaldes,  i  a  través  dels  seus  plans 
d’acció en el tema de l’eficiència energètica, i també en el fet que fa especial èmfasi  
en el tema de la contaminació, a Oliva la pot beneficiar en molts aspectes, n només 
en la reducció d’aqueixa contaminació sinó, i sobretot, per un fet inconstestable i 
que a més estem patint de fa molts anys, que ens travessa la carretera nacional 332 
per dins del poble. El fet que estem adherits ahí, al pacte d’alcaldes, això també ens 
pot  ajudar  a  l’hora  de  reclamar  insistentment  aqueixa  ansiada  circumval·lació  o 
alliberament  de  l’autopista;  això  significaria  reduir  notablement  la  contaminació 
dins de la  nostra població i  per  tant  la deriva en contra  de la salut dels  nostres 
conveïns. Per tant pensem que és molt interessant, a més de poder optar a una série 
de  subvencions  de  la  Unió  Europea,  que  poden  vindre  a  millorar  notablement 
aspectes  notoris,  i  sobretot  llocs,  zones  concretes  de  la  nostra  població,  però 
efectivament crec que hem d’estar ahí, a Europa, alçar la veu, tindre el recolzament 
necessari perquè quan alcem la veu en contra de les nostres característiques que per 
desgràcia  fins  ara,  com he  dit,  contaminants  de  la  nostra  nacional,  tinguem un 
recolzament  més fort  i  ferm,  que fins ara no hem tingut;  i  per tant  pensem que 
aqueix  pacte,  aqueixa  signatura,  per  part  de  l’Alcaldia  d’Oliva,  ens  pot  ajudar 
moltíssim a poder defensar, si cap més, aquesta problemàtica tan greu que estem 
patint durant tants anys. Pense que és necessari i per tant crec que és una ferramenta 
necessària  de cara  al  futur,  i  esperem que de  cara  al  2010,  abans,  que tinguem 
aqueixa circumval·lació, i que això ens ajude a aconseguir-ho.”

 Sr. Salort Rubio: “M’agradaria esclarir que encara que no estiguérem recolzats 
per la Unió Europea en aquest pacte d’alcaldes, el nostre deure com a ciutadans i 
com a persones, parteix per cuidar el nostre entorn; i espere que en uns anys, i estic 
segur que ho farem, puguem anar amb el cap ben alt i dir que som un municipi que 
respecta el medi ambient i aprofita els recursos que es puguen malbaratar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar, com vaig explicar en la Comissió 
d’Urbanisme, que aquest pacte d’alcaldes és un començar a caminar, en el sentit de 
plantejar un calendari de treball; no esperem que a curt termini s’aconseguesquen 
grans  objectius,  però  entenem  que  estar  conscienciats  del  medi  ambient,  de  la 
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contaminació, i que en els fòrums europeus puguem tindre veu i participació, és un 
començar a caminar que considerem que és important; després podran vindre més 
resultats, o menys, però allò important és estar ahí i començar a funcionar.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres votarem a favor de la proposta, que ja 
ens va fer el Sr. Peiró en la comissió. La veritat que amb el respecte cap al medi 
ambient i cap a la reducció de l’emissió de CO2, no pot ser d’altra forma; crec que 
tots els grups polítics hem d’estar d’acord; i en aquest cas amb l’adhesió al pacte 
d’alcaldes, nosaltres estem d’acord i recolzarem totes les propostes que vinguen en 
relació a aquesta temàtica. He estat parlant amb dos municipis, Pego i Almassora; 
no sé si vostés han parlat amb algun municipi adherit al pla d’alcaldes; la veritat que 
no ha sigut tan fructífer com ells pensaven; no ha servit absolutament de res. No sé 
si Pego i Almassora el problema ha sigut que des del municipi no han treballat el 
suficient, però els resultats no han sigut satisfactoris; no ha canviat res per adherir-se 
a aquest pacte. El que sí que li demane, i recolzaré qualsevol proposta del Sr. Peiró, 
és que hi haja un 20% de reducció de CO2, que es facen propostes relacionades amb 
aquesta temàtica, i des del Grup Socialista brindar-li la nostra ajuda per a la reducció 
del CO2 i per al tema del medi ambient.”

 Sr. Canet Llidó: “Des de Compromís considerem que és una molt bona notícia 
l’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea, i ho és per un doble 
motiu; el primer, coincidim alb el que ha dit el portaveu Alex Salort, que és un deure 
cívic de qualsevol ciutadà preocupat pel planeta,  la reducció de les emissions de 
CO2,  i  treballar,  en  la  mesura  de  les  nostres  possibilitats,  contribuir  a  evitar  o 
minorar el que tots coneixem com el problema del canvi climàtic del nostre planeta. 
És una iniciativa que la Unió Europea ha convidat a totes les ciutats i pobles que la 
conformen a adherir-se al compromís per reduir el  CO2 en aqueixa matèria;  són 
moltíssimes les ciutats que estan adherides, pràcticament totes les ciutats importants 
d’Europa, i moltes altres de menor entitat, a l’estat espanyol és cert que hi ha un 
menor seguiment, tan sols hi ha uns 500 municipis, n’hi ha molts més a Alemanya, 
Holanda,  Itàlia,  França,  etc.  al  nostre  territori,  a  l’estat  espanyol,  sobretot  la 
concentració de ciutats que han signat el pacte d’alcaldes es troba a Andalusia, i a 
Catalunya; en concret al País Valencià la província d’Alacant és la que ha impulsat, 
des de la diputació, la signatura de més pactes d’alcaldes, n’hi ha 71, i a la província 
de València només hi ha sis ciutats que s’han adherit al pacte d’alcaldes, entre ells la 
mateixa ciutat de València, i altres ciutats importants; i per això, el segon motiu de 
satisfacció és que Oliva és una de les primeres ciutats a adherir-se a aqueix pacte, i 
la primera de la comarca de la Safor a adherir-se al pacte d’alcaldes i alcaldesses, la 
qual  cosa  considerem que és  un motiu  de  satisfacció.  Ara  el  que  falta,  com ha 
assenyalat el company, Sr. Peiró, és començar a caminar perquè aqueix compromís 
es traduesca en compromisos concrets que contribuesquen a reduir, efectivament, el 
CO2.”

 Sr. Parra Salort: “Està clar que el CO2, o qualsevol mesura que beneficia el 
ciutadà el nostre grup entén que deu acollir-se. En el cas que en ocupa ara entenem 
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que és  un acord  d’intencions,  per  tant  entenem que és  un pla  llarg,  que  moltes 
vegades es queda en l’oblit o es queda en mesures que mai arriben al ciutadà; per 
tant, nosaltres d’alguna forma entenem, o sol·licitem, o deixem caure en el Ple, és 
que aqueix pla llarg no,  que es convertesca en un pla curt;  que la comissió que 
corresponga,  o  els  serveis  tècnics  que  corresponga  busquen  les  mesures,  o 
esteblesquen les mesures que puguen facilitar al ciutadà i a les empreses, i en totes 
aquelles inversions, perquè no ens equivoquem, açò són inversions que han de fer 
els  ciutadans  o  les  empreses,  puguen  localitzar-se  establir-se  qualsevol  mitjà  de 
finançament que puga beneficiar i que puga fer que la gent no tinga objeccions a 
buscar aqueixes mesures, que a la llarga beneficiaren l’entorn en què vivim.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement un aclariment, La proposta la defense jo en la 
Comissió d’Urbanisme, però és una proposta plantejada per l’Alcaldia; i a més, no 
només  plantejada  per  l’Alcaldia  sinó  recolzada  per  tots  els  grups  municipals  de 
l’equip de govern.”

 Sr.  alcalde: “Simplement  un matís,  dir-los  que en aquest  moment  estic  fent 
gestions amb la Generalitat i amb la diputació, amb el diputat de Medi Ambient, Sr. 
Pep Bort, i  amb el secretari  autonòmics de medi ambient,  i  els he sol·licitat  que 
Oliva dispose d’una estació per mesurar el CO2 i altres partícules que contaminen, 
que els gasos dels vehicles generen, i que estiga en l’àmbit de la 332; pense que hem 
de començar sabent quant de CO2 generem; de fet aqueix pla d’acció comença amb 
un inventari d’emissions de referència, i en aquest moment espere la resposta per tal 
que Oliva puga disposar de l’estació de mesura del CO2.”

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

Primer.- L’Ajuntament d’Oliva fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 
i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 
per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència 
energètica i les fonts d’energies renovables.

Segon.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de 
Referència i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de 
la  data  d’Adhesió  al  Pacte.  L’abast  del  document  respondrà  a  les  directrius  que 
s’establisquen per part  de la Comissió de Transport  i  Energia  de la Unió Europea i 
inclourà  una  estimació  de  les  emissions  i  una  proposta  de les  accions  a  seguir  per 
aconseguir els objectius plantejats. 

Tercer.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació,  control  i  verificació  dels  objectius,  a  organitzar  el  Dia  de  l’Energia,  a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els 
termes que considere oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a 
Europa.
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Quart.- Comunicar  els  presents  acords  a  la  Direcció  General  d’Energia  de  la  Unió 
Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

SETZÉ.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI.  ESTUDI  DE 
DETALL.  ILLA  ROGER  DE  LAURIA-ILLA  D’EIVISSA-CAMÍ  DE  LES 
CANYADES-VERGE DEL MAR. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària d’Ordenació del Territori, 
de  data  16  de  setembre  del  2015,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l’epígraf,  que  diu 
textualment:

“DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ORDENACIÓ  DEL 
TERRITORI

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió ordinària celebrada el dia 
16 de setembre del 2015, va emetre, entre altres, el DICTAMEN següent:

5t.- DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA. ESTUDI DE DETALL. ILLA ROGER DE 
LAURIA-ILLA D’IBIZA-CAMI CANYAES-VIRGEN DEL MAR.

Vist  novament  expedient  que  es  tramita  per  la  sol·licitud  de  SRA.  Laura  Morell  Más  que 
presenta,  per al  seu tràmit  i  aprovació,  si  és procedent,  un ESTUDI DE DETALL per a la  
reordenació de la volumetria edificatòria i de les alineacions de l’illa compresa entre els carrers  
Roger de Lauria-Illa d’Eivissa-Verge del Mar i Camí Canyades.

Resultant que l’Estudi de Detall es va sotmetre a un primer tràmit d’informació pública, per  
mitjà d’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.. 7460 de 6 de febrer del  
2015, tot això a l’empara del que disposa l’article 57 de la Llei Valenciana 5/2014 de 25 de 
juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Resultant  que  les  al·legacions  presentats  dins  del  període  d’informació  pública  i  que 
s’incorporen  a  l’expedient  van  ser  objecte  d’un  primer  informe  per  part  de  l’arquitecte 
Municipal amb data 20 d’abril del 2015.

Resultant que, com a conseqüència d’este primer tràmit d’informació publica, el tècnic redactor 
del Projecte, Sr. José Vte. Gregori Ferrer, arquitecte col·legiat núm. 7.460, es presenten, per a  
completar l’Estudi de Detall, tres propostes d’ordenació de volums en la descrita illa, sent de les  
tres propostes presentades favorablement informada la denominada OPCIÓ B, per considerar  
l’arquitecte  Municipal  en el  seu informe  de data  4 de maig  del  2015 que la  dita  opció B, 
consistent  en  l’edificació  de  dos  plantes  amb  reculada  respecte  als  carrers  Illa  d’Eivissa  i 
Canyades  de  3  metres,  és  la  que  produïx  el  menor  impacte  sobre  l’entorn  immediat  i  les  
edificacions  veïnes,  respectant-se  les  visuals  de  l’edificació  limítrofa,  segons  la  justificació 
gràfica que s’incorpora i forma part de la dita opció B.

Resultant  que  les  tres  alternatives  o  opcions  presentades  es  van  sotmetre  a  coneixement 
d’aquells  al·legants  en  el  primer  període  d’informació  publica,  a  l’objecte  que  pogueren 
formular noves al·legacions, comunicant-se’ls, així mateix, l’opció favorablement informada per 
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l’arquitecte Municipal. Les al·legacions presentades en este segon tràmit d’informació publica  
s’incorporen a l’expedient i han sigut objecte d’informe per part de l’arquitecte Municipal amb 
data 22 de juny del 2015.

Considerant  que per  part  de  la  Direcció  General  d’Avaluació  Ambiental  i  Territorial  de  la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient s’ha emés, a l’empara del que disposa 
l’article 51.2n b) de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, informe Ambiental i Territorial Estratègic  
favorable,  mitjançant una resolució de data 18 de desembre del 2014,  dins del  procediment 
simplificat d’Avaluació Ambiental seguit.

Considerant que l’Estudi de Detall s’ha tramitat amb subjecció al que disposen els articles 51 i  
57 de la Llei 5/2014.

Considerant que l’Estudi de Detall  presentat s’ajusta a les previsions de l’article 151 de les 
Normes del Pla General.

Considerant  els  informes  tècnics  emesos  i  de  conformitat  amb  els  mateixos,  la  Comissió 
Informativa, per la unanimitat dels seus membres presents, dictamina favorablement l’aprovació 
de l’Estudi de Detall i eleva al Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’illa compresa entre els carrers Roger 
de Lauria-Illa d’Eivissa-Verge del Mar i Cami Canyaes, i que contindrà la denominada “OPCIÓ 
o ALTERNATIVA B” de les proposades pel tècnics redactor en el seu escrit núm. 4602, de 28 
d’abril del 2015.

SEGON.-  Disposar,  de  conformitat  amb el  que disposa l’article 572é de la  Llei  5/2014,  la 
publicació de l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de València i remetre 
certificat de l’acord i còpia digital de l’Estudi de Detall a la conselleria competent en matèria  
d’ordenació  del  Territori  i  Urbanisme  per  a  la  seua  inscripció  en  el  Registre  Autonòmic 
d’Instruments de Planejament Urbanístic.

TERCER.-  Que  es  done  compte  del  present  acord  a  les  dependències  d’Urbanisme  de 
l’Ajuntament i que es notifique degudament als qui apareixen com a interessats en l’expedient 
administratiu.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Aquest és un punt que arriba després d’una tramitació molt 
llarga, si recorden fa temps vam fer una modificació de l’article 151 de les Normes 
Urbanístiques  del  nostre  Pla  General,  per  afegir  un  punt  per  tal  que  algunes 
parcel·les  del  nucli  primitiu  de  la  nostra  platja,  que  no  podien  esgotar  la  seua 
edificabilitat,  pugueren  fer-ho.  Perquè  no  podien  esgotar  la  seua  edificabilitat? 
Perquè tenien una edificabilitat  reconeguda en la fitxa registral,  però a l’hora de 
complir  la  distància  a fites,  per la  forma de la parcel·la,  no podien materialitzar 
aqueix aprofitament que els corresponia; això és un problema que s’arrossegava des 
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del Pla General de 1982, que va ignorar algunes de les normatives que portava el Pla 
General anterior amb el qual es va fer el nucli primitiu, i era una de les al·legacions 
que es va plantejar a la proposta de revisió del nou Pla General. A conseqüència de 
totes aqueixes qüestions, que teníem la problemàtica en la nostra platja, es va fer la 
modificació,  que  contemplava  que  fent  la  tramitació  comparada  a  un  estudi  de 
detall,  puguera  esgotar-se  l’edificabilitat  d’aqueixes  parcel·les  que  per  la  seua 
configuració  no  podien  materialitzar  l’edificabilitat  que  els  corresponia,  la  que 
tenien  dret.  Després  d’aprovar  la  modificació  puntual  de  l’article  151,  es  va 
presentar aquesta proposta d’estudi de detall  de l’illa conformada pels carrers de 
Roger de Llúria, illa d’Eivissa, camí de les Canyades i Verge del Mar, i després de 
portar la seua tramitació, la seua avaluació ambiental,  simplificada però té el seu 
tràmit  d’avaluació  ambiental,  la  seua  exposició  pública,  haver  contestat  les 
al·legacions  i  haver  tornat  a  contestar  als  qui  havien  plantejat  les  al·legacions, 
finalment,  de  totes  les  possibilitats  que  hi  havia  per  a  poder  materialitzar 
l’aprofitament, tot complint amb la nova normativa que regula l’article 151, es va 
optar per part de l’arquitecte municipal, i també per la Comissió d’Ordenació del 
Territori, per l’opció B, que era la que menys impacte visual restava a les propietats  
confrontants. I aqueixa és la proposta que ve al plenari.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Una vegada tractat en comissió, vaig parlar amb 
l’arquitecte municipal i amb els meus companys de grup, i tinc un dubte que en 
principi el nostre vot seria cap a l’abstenció si no es pot esclarir hui en el plenari. 
Estava  clar  que  l’opció  B  era  la  menys  perjudicial,  especialment  per  als  veïns 
confrontants, però tenint els precedents, i més per aqueixa zona, de l’enderrocament 
de la Tourist-info, també per qüestions de fites i de distàncies a mitgeres, el que no 
ens agradaria, o no voldríem, és que tornara a eixir aquesta problemàtica, i que una 
vegada el propietari dels terrenys puguera vore enderrocada la seua construcció. Per 
això,  si  nosaltres  entenem  que  l’informe  és  favorable,  que  ve  de  l’arquitecte 
municipal, però la veritat que tenint aquest antecedents, nosaltres no acabem de fiar-
nos i som recelosos a aquesta decisió.”

 Sr. Canet Llidó: “Com comprendrà, en el plenari no podem esclarir aquestes 
qüestions tècniques; si m’ho haguera dit amb anterioritat hauríem pogut valorar-ho 
amb  l’ajuda  dels  tècnics,  si  cal.  Jo  entenc  que  no  votar-la  seria  condemnar  els 
propietaris a no poder materialitzar la seua edificabilitat. Jo entenc que tenen dret a 
aqueixa edificabilitat, i vam fer la modificació puntual per a això. I pensant en el  
dret  que  assisteix  els  propietaris  en  la  matèria,  jo  crec  que  hem  de  votar 
favorablement la proposta de l’estudi de detall.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Hui  havia  anat  a  parlar  aquesta  opció  amb 
l’arquitecte municipal, però estava de vacances i no he pogut concretar-li aquesta 
proposta.  Evidentment  nosaltres  estem d’acord  que  el  propietari  puga  construir, 
tinga accés i ús a aquesta parcel·la; el que no ens agradaria és que d’ací a dos anys, a 
través  d’alguna  denúncia  d’algun  veïnat  haguérem  d’enderrocar-li  la  seua 
construcció. Per tant el que sí que necessitem des d’aquest grup és la seguretat total 
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que estem complint la llei de forma escrupolosa, i que en el futur, aquest propietari, 
la inversió que farà en la seua parcel·la no s’enderrocarà.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que a tots ens agradaria tindre la seguretat òbviament; 
evidentment. Si vosté va llegir la sentència per la qual es va enderrocar l’oficina de 
turisme, entendrà que aqueixa seguretat és difícilment obtenible; perquè des que es 
va aprovar el Pla General de 1982 fins ara, totes les llicències d’obra que es van 
atorgar en el nucli primitiu de la platja, on coincidia en una mateixa illa l’edificació 
amb extensiva aïllada amb l’edificació entre mitgeres, sempre el criteri adoptat per 
aquest ajuntament, en totes les llicències concedides del 82 fins ara, era que aquella 
parcel·la que li corresponia l’edificació entre mitgeres, edificava entre mitgeres, com 
en el poble; és a dir, fins a la fita de la mateixa parcel·la. I la sentència que va arribar 
contemplava  una  interpretació  del  nostre  planejament  distinta  a  aqueixa. 
Evidentment,  nosaltres a l’hora d’atorgar  les llicències,  ho fem de la forma més 
correcta  que  entenem  des  del  punt  de  vista  legal.  Qualsevol  persona  li  podria 
garantir al cent per cent que això no produirà una nova interpretació per part de la 
jurisprudència? No. Ni li ho pot garantir  aquest regidor que li parla,  ni cap altre 
regidor, ni cap tècnic municipal.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 4 
abstencions (4 vots del Grup Socialista), ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

DISSETÉ.-  DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI.  REINICI DE 
L’EXPEDIENT DE REVISIÓ  D’OFICI.  PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DEL PLA PARCIAL CANYADES-1.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària d’Ordenació del Territori, 
de  data  16  de  setembre  del  2015,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l’epígraf,  que  diu 
textualment:

“DICTAMEN REINICI  DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ  D’OFICI.  PROJECTE DE 
REPARCELACION. PLA PARCIAL CANYAES-1.

Es va donar lectura, a continuació, a la Proposta d’Acord que presenta el Regidor Delegat de 
Gestió Urbanística, de data 7 de setembre del 2015, i que es reproduïx en la seua integritat:

“PROPOSTA D’ACORD.-REVISIÓ D’OFICI DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR CANYADES-1. CADUCITAT I REINICIE 
EXPEDIENT.

Vist novament expedient administratiu relatiu al  procediment  instruït  per  a la revisió d’ofici  per  a la  
declaració  de  nul·litat  parcial  de  l’acte  aprovatori  del  Projecte  de  Reparcel·lació  Canyaes-1,  a  fi  de 
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recuperar el tram del vial de vianants "vial 7a", que indegudament s’ha integrat en la finca de resultat 
núm. 7.

RESULTANT, que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’abril del 2014 va adoptar,  
entre altres, acord en el sentit d’iniciar expedient de revisió d’ofici, a l’empara de l’article 102 de la Llei  
30/1992,  de 26 de  novembre,  de Règim Jurídic de les  Administracions Públiques i  del  Procediment  
Administratiu Comú, per a la declaració de nul·litat parcial de l’acte administratiu aprovatori del Projecte 
de Reparcel·lació Canyaes-1, a fi de recuperar el tram de vial de vianants "vial 7a", que indegudament 
s’ha integrat en la finca de resultat núm. 7, concedint un termini d’audiència als interessats de 15 dies  
perquè formulen al·legacions i presenten els documents que consideren procedents.

RESULTANT, que per a la declaració d’ofici de la nul·litat dels actes administratius fa falta el previ 
dictamen favorable del  Consell de l’estat o òrgan consultiu equivalent de la CC.AA, si n’hi haguera, 
dictamen  que  té  caràcter  preceptiu  i  vinculant,  havent  tingut  entrada  en  el  Consell  la  sol·licitud  de  
dictamen el 14 d’octubre del 2014.

RESULTANT, que el 20 de novembre del 2014 es rep del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat  
Valenciana dictamen núm. 615/2014, de 13 de novembre, en el qual conclou que procedix declarar la 
caducitat de procediment incoat per a la revisió d’ofici de l’acord d’aprovació de la reparcel·lació del  
sector Canyaes-1, per haver transcorregut més de tres mesos des de l’acord d’iniciació.

CONSIDERANT, que en virtut del que disposa l’article 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, “2.-
El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del  
corresponent  procediment...”,  assenyalant-se  en  el  mateix  article  102  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  
novembre el termini màxim de tres mesos des del seu inici, quan el procediment s’haguera iniciat d’ofici.

CONSIDERANT, que el referit termini de tres mesos s’entén superat, produint com a efecte la caducitat  
del procediment, tal com prescriu l’article 102.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Vist l’informe jurídic emés pel TAG d’Urbanisme en data 4 de desembre del 2014 i de conformitat amb 
el mateix, el regidor delegat  d’Ordenació del Territori  eleva al Ple de l’Ajuntament,  òrgan legalment  
competent, la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment de revisió d’ofici incoat per acord de l’Ajuntament Ple, 
en sessió ordinària  celebrada el  24 d’abril  del  2014, per  a  la  declaració de nul·litat  parcial  de l’acte 
aprovatori del Projecte de Reparcel·lació Canyaes-1, a fi de recuperar el tram del vial de vianants "vial 
7a", que indegudament s’ha integrat en la finca de resultat núm. 7.

SEGON.- Adoptar les mesures necessàries per a reiniciar l’expedient de revisió d’ofici del Projecte de 
Reparcel·lació  Canyaes-1,  que  inclourà,  a  més  de  la  recuperació  del  Vial  7-a,  la  rectificació  dels 
assentaments  de  les  fitxes  registrals  per  a  la  constància  d’excessos  d’adjudicacions  superficials  en 
determinades parcel·les,  de manera que la descripció registral  coincidisca amb la realitat  física de les 
parcel·les afectades i per a la posterior valoració d’estos excessos superficials, que en cap cas tindran 
aprofitament urbanístic ni edificatori,  en el Compte de Liquidació Definitiva de la Reparcel·lació,  als 
corresponents efectes compensatoris en la resta de propietaris.

TERCER.- Notificar  el  present  acord  als  interessats  amb  expressió  dels  recursos  que  legalment 
corresponga. 

QUART.-  Traslladar  el  mateix  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  perquè  en 
prenguen coneixement i efectes. Oliva, 7 de setembre del 2015. El regidor d’Urbanisme. Signat.- Vicent 
Canet Llidó”
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Vistos  els  informes  emesos  pel  TAG d’Urbanisme,  de  data  4  de  desembre  del  2014,  i  de 
secretària  general,  de  data  5  de desembre  del  2014 i  de  conformitat  amb els  mateixos  i  a  
l’empara del que disposa l’article 102 de la Llei 30/92 de Procediment Administratiu Comú, la 
Comissió Informativa, amb els vots favorables dels Srs. Peiró Sanchis, Canet Llido, Pous Marí i 
Salort  Rubio  i  amb  l’abstenció  del  Sr.  Mengual  Manzanares,  dictamina  favorablement,  per 
majoria, la transcrita proposta i eleva al Ple de l’Ajuntament, com a òrgan competent, la següent 
PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.-  Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  revisió  d’ofici  incoat  per  acord  de 
l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 24 d’abril del 2014, per a la declaració de 
nul·litat parcial de l’acte aprovatori del Projecte de Reparcel·lació Canyaes-1, a fi de recuperar 
el tram del vial de vianants "vial 7a", que indegudament s’ha integrat en la finca de resultat  
núm. 7.

SEGON.- Reiniciar l’expedient de revisió d’ofici del Projecte de Reparcel·lació Canyaes-1, que 
inclourà, a més de la recuperació del Vial 7-a, la rectificació dels assentaments de les fitxes 
registrals per a la constància d’excessos d’adjudicacions superficials en determinades parcel·les,  
de manera que la descripció registral coincidisca amb la realitat física de les parcel·les afectades  
i per a la posterior valoració d’estos excessos superficials, que en cap cas tindran aprofitament 
urbanístic  ni  edificatori,  en  el  Compte  de  Liquidació  Definitiva  de  la  Reparcel·lació,  als  
corresponents efectes compensatoris en la resta de propietaris.

TERCER.-  Convalidar,  de  forma  expressa,  aquells  actes  administratius  emesos  en  el 
procediment administratiu anterior, objecte de la present declaració de caducitat, i que hagen de 
formar  part  del  procediment  que  es  reinicia  i  que  tinguen  els  seus  efectes  en  el  mateix,  i 
concretament els documents següents:

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1r.- Informe conjunt emés, amb data 13 de setembre del 2013 pel TAG d’Urbanisme i arquitecte 
Municipal,  en  el  qual  es  detecta  la  indeguda  inclusió  d’una  superfície  dotacional  (Vial  de 
vianants 7-a) en una parcel·la privativa adjudicada.
2n.- Informe jurídic complementari emés pel TAG d’Urbanisme amb data 28 de febrer del 2014.
3r.- Informe preceptiu emés amb data 11 d’abril del 2014 per secretària general.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1r.- Projecte Homologació Sector CANYAES-1. Plànol núm.. 20. Ordenació proposada.
2n.- Projecte Homologació Sector CANYAES-1. Plànol núm.. 21. Superfície Vials.
3r.- Projecte Homologació Sector CANYAES-1. Plànol núm.. 09. Detall accessos.
4t.- Projecte Homologació Sector CANYAES-1. Plànol núm.. 19. Ordenació.
5t.- Alternativa Tècnica de Programa (Pla Parcial) Plànol núm. 5. Illes Edificables.
6t.- Projecte Reparcel·lació. Plànol núm. 04. Parcel·les aportades
7m.- Projecte Reparcel·lació. Plànol núm. 05. Parcel·les Adjudicades.
8u.- Projecte Reparcel·lació . Fitxa Parcel·la aportada núm. 12.
9é.- Projecte Reparcel·lació . Fitxa parcel·la adjudicada núm. 7
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QUART.- Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que legalment  
corresponga, concedint-se un termini d’audiència de quinze dies hàbils perquè puguen examinar 
la documentació de l’expedient i formular les al·legacions que tinguen per convenient.

QUINT.- Remetre  certificat  del  present  acord  i  còpia  compulsada  de  la  documentació 
administrativa  de  l’expedient  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  a 
l’empara del que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que abans de començar i entrar en matèria crec que és 
de justícia reconéixer que aquesta revisió d’ofici, i altres qüestions relatives al sector 
Canyades 1, han estat objecte d’atenció per part del Departament d’Urbanisme, dels 
tècnics municipals, i de qui els parla, gràcies a la tenacitat i del plantejament que 
una  persona,  i  una  família,  la  Sra.  Virginia  Cotaina,  va  transmetre  o  va  insistir 
durant molt de temps al voltant de qüestions que quedaven per clarificar en aquest 
sector. Una d’aqueixes qüestions era precisament els dos punts, perquè en realitat 
són dos punts, que van en aquesta revisió d’ofici del projecte de reparcel·lació; els 
dos punts són una séquia que transcorre de nord a sud, és més bé una mànega, i que 
al seu pas per davant del pàrquing del restaurant l’Àncora, passa entubada, i sobre la 
superfície de la séquia entubada hi havia previst en el pla parcial i en el projecte 
d’homologació complementari que va aprovar la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
hi havia previst un vial peatonal, amb les mateixes característiques que l’altre vial 
peatonal que connecta Canyades 1 amb Canyades 10, darrere del restaurant, en el 
carrer de darrere; aqueix vial peatonal, que apareix en el planejament, no apareixia, 
per contra, en el projecte de reparcel·lació sinó que els 408 metres del vial peatonal 
figuraven inscrits en una parcel·la de resultats que tenia 408 metres més dels que li 
corresponien, tot i que no atorgava aprofitament urbanístic,  sí que era una major 
superfície  que des de l’ajuntament,  que està en l’obligació de la recuperació del 
domini  públic,  entenia  que  la  coincidència  del  planejament  amb  el  projecte  de 
reparcel·lació, prevalia el planejament i era tasca de l’ajuntament la recuperació dels 
408 metres de domini públic; aqueixa recuperació s’havia d’articular a través d’una 
revisió d’ofici del projecte de reparcel·lació, i així es va fer fa temps, però com que 
els  terminis  de  l’expedient  són  curts  i  no  es  va  tramitar  amb  la  diligència  que 
corresponia, va caducar l’expedient, i quan es va reiniciar per enviar-lo al Consell 
Jurídic Consultiu, van aparéixer altres qüestions en el sector, en la urbanització, que 
també requerien d’atenció i probablement d’altres revisions. Una altra d’elles, que 
és la que també fa incidència sobre el projecte de reparcel·lació, és que hi havia una 
major  superfície  en  el  sector,  d’uns  500  metres  en  global,  que  s’aglutinaven 
principalment en les parcel·les privatives de les dues primeres illes,  les que fiten 
amb el camí que baixa a la platja. Allí, en l’illa 1 i 2 és on les parcel·les tenen una 
superfície  real  major  de  la  prevista  en  les  fitxes  registrals,  cosa  que  és  una 
discrepància que s’ha de rectificar, també una de menys dimensions en l’illa núm. 4 
del sector. Es va considerar convenient reiniciar l’expedient tot incorporant també 
aqueixa segona circumstància. Hi ha altres circumstàncies que no són objecte del 
projecte  de  reparcel·lació,  però  que  crec  que  ja  que  parlem de  Canyades  1,  és 
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convenient  també  recordar;  una  d’elles  és  la  no  aprovació  del  pla  parcial,  amb 
posterioritat  de  l’aprovació  per  part  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
València,  del  projecte  complementari  que  preveia  unes  dimensions  per  als  vials 
estructurals, perquè el projecte d’homologació simplement es fixa en la distribució 
estructurals, i posteriorment s’hauria d’haver aprovat un pla parcial en consonància 
amb les directrius marcades pel projecte complementari, cosa que no es va fer. I a 
banda d’això,  també ha hagut  altres  qüestions  al  voltant  de la  urbanització,  que 
s’han  comentat  en  diverses  ocasions  en  comissió  informativa,  com  ara  que  la 
diferència en el vial estructural amb el camí paral·lel que figura en el camí que baixa 
a la platja, entre un vial previst amb un ample variable d’11 a 14 metres, ara s’ha 
passat  a  un ample  fix  d’11.5 metres,  12,  al  llarg  del  vial  paral·lel,  la  qual  cosa 
dificulta  el  futur  planejament,  o  resta  possibilitats  al  futur  planejament  i  també 
dificulta els angles de gir en un punt tan sensible com és l’entrada i eixida del Club 
de Tennis, la baixada i pujada dels cotxes a la platja, i una avinguda de 16 m com és  
la de Demetrio Pi. Però bé, en aquest punt en concret el que revisem és el projecte  
de reparcel·lació, i en el projecte hi ha dues qüestions que plantegem d’ofici la seua 
revisió;  els  408  metres  de  la  superfície  que  transcorre  per  sobre  de  la  séquia 
entubada, que entenem que ha de ser un domini públic, i que és el primer pas perquè 
siga de domini públic; i ajustar les parcel·les de resultat la seua superfície real a la 
parcel·la que figura en les fitxes registrals; i que després això es traduesca també en 
el compte de liquidació en una compensació a la resta de propietaris per aqueixa 
major superfície i el benefici que aporta.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que la voluntat dels grups municipals 
és que es reinicie la revisió d’ofici d’aquest projecte de reparcel·lació, Canyades 1; 
però hi ha una cos que considereu que és important, que és el fet que puguem obrir 
un període d’al·legacions per tal que els veïns afectats i que ahí s’han suscitat molts 
dubtes  sobre  aqueixa  reparcel·lació,  puguen  plantejar  algunes  coses  que  potser 
inicialment no ex veuen i podem resoldre una vegada iniciat el procediment. Per tant 
crec que és un bon moment per anar clarificant reparcel·lacions, i reparcel·lacions 
que  en  els  últims  anys  han  tingut  algunes  deficiències  que  considerem que  cal, 
almenys, clarificar per als veïns.”

 Sr.  Canet  Llidó: “No  és  una  rèplica;  simplement  per  tancar,  el  mateix 
procediment  de  revisió  d’ofici  contempla  les  al·legacions,  la  contestació  i  la 
posterior  tramesa al  Consell  Jurídic  Consultiu  perquè emeta un dictamen que en 
aquest cas és preceptiu.”

L’Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  ACORDA,  aprovar  el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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DIVUITÉ.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS.  COMPTE 
GENERAL DE L’ANY 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Especial de Comptes en sessió ordinària de data 
17 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2014

Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que han estat retut i està conforme 
amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de conformitat amb allò 
que disposa en els articles 208 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i amb l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de  
novembre  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  del  Model  Normal  de  Comptabilitat  per  a 
l’Administració  Local,  i  tenint  a  la  vista  i  consultats  tots  els  antecedents  que  s’ha  cregut 
convenient per a millor dictaminar respecte dels extrems a que fa referència l’article 212 de 
l’esmentada llei.

Vist l’informe emés per la Intervenció d’aquest Ajuntament de data 10 d’abril de 2015.

Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 27 d’abril de  
2015, dictaminà favorablement el Compte General corresponent a l’exercici de 2014.

Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte  
publicat al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la Província núm.  
86, corresponent al dia 8 de maig de 2015, durant els quals i vuit dies més no s’ha presentat cap  
reclamació.

Es proposa al Ple previ dictamen de la Comissió especial de Comptes la l’adopció del següent  
acord:

Primer.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General d’aquest Ajuntament  
corresponent a l’exercici de 2014, així com els seus annexos, presentada segons determina amb 
l’Ordre  EHA/4041/2004,  de  23  de  novembre  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  del  Model 
Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els enumerats en l’article 209 
de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals.”

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

DINOVÉ.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  POPULAR  SOBRE 
L’ASSIGNACIÓ  D’UN  LOCAL  PER  A  LA  SOCIETAT  DE 
COLUMBICULTURA D’OLIVA.

Abans d’entrar a l’estudi i deliberació de l’assumpte es produeixen les manifestacions 
que tot seguit s’indiquen: 
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 Sr. Parra Salort: “Per agilitzar, renunciem a la moció presentada.”

 Sr. alcalde: “Ha quedat clar. No s’ha de votar perquè la mateixa persona que 
proposa és qui retira, i per tant es retira la moció de l’orde del dia.”

En conseqüència es retira la moció de l’ordre del dia.

VINTÉ.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  POPULAR,  SOBRE 
EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS BORSES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT

Informats  de  la  Moció  presentada  pel  Sr.  Vicente  Parra  Salort,  portaveu  del  Grup 
Popular  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  el  dia  14  de  setembre  del  2015,  amb  Registre 
d’Entrada núm. 2015009692, que diu textualment:

“D.  Vicente Parra Salort,  portaveu del  Grup Popular de l’Ajuntament  d’Oliva (València),  a 
l’empara de què disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Entitats Locals, presenta per al seu debat davant d’este Ple la següent:

MOCIÓ  SOBRE  EXPOSICIÓ  PUBLICA  DE  LES  BORSES  DE  TREBALL  DE 
L’AJUNTAMENT

En  relació  a  les  borses  de  treball  que  existixen  i  funcionen  de  manera  habitual,  segons 
necessitats del servei en l’Ajuntament d’Oliva, de les convocatòries de les quals, tant de les 
bases  reguladores  d’estes  com de  tot  el  procés  selectiu  i  resolució  de  les  mateixes,  hi  ha  
complida publicitat en els Butlletins pertinenents,  taulers d’anuncis així com en el WEB de 
l’Ajuntament (Apartat de Recursos Humans); hem de manifestar:

La informació de les dites borses només es referix a l’anteriorment exposat de convocatòria, 
bases, llistes d’admesos etc. i amb data retroactivitat del 28 de novembre del 2013; la qual cosa 
ens pareix una informació parcial, sesgada i pobre, a més de quelcom erràtica, perquè no dóna 
una idea clara, ni del nombre de borses que hi ha en actiu en l’actualitat ja que pot haver-les  
anteriors a eixa data de 28 de novembre del 2013, ni dels llocs als quals es pot optar (netejadors, 
agents policia, operaris, auxiliars, tècnics etc), tampoc del personal que hi ha en les mateixes i el  
seu ordre a data actual.

Per tot allò que s’ha exposat,

El  Grup Municipal  Popular sol·licita al Ple de l’Ajuntament  per al seu debat i  aprovació la 
següent MOCIÓ:

Que des de l’Alcaldia o Regidoria delegada de Recursos Humans es confeccione i s’ordene 
exposar en el WEB de l’ajuntament una TAULA RESUM amb la COMPOSICIÓ ACTUAL DE 
LES BORSES DE TREBALL, de TOTES elles, per ordre d’antiguitat de les mateixes, amb 
identificació del lloc de treball a cobrir, amb el núm. d’expedient o decret que les suporta, el 
personal que hi ha en cada una d’elles i el  seu ordre, a més de qualsevol altra dada que es  
considere d’interés i hàgem pogut ometre.
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I que es procedisca a la seua actualització i reordenament, en el moment es produïsca qualsevol 
contractació laboral que la modifique.

Amb esta proposta avancem en una major transparència administrativa, i s’aconseguix una més 
claredat i sensibilitat, donada l’actual conjuntura de desocupació existent, en un tema tan delicat 
socialment com és el de l’ocupació pública.

I a més i sobretot qualsevol ciutadà pot consultar i saber l’evolució de totes i cada una de les 
borses  de  treball  vigents,  amb  independència  dels  procediments  tradicionals  d’acostar-se  i 
preguntar en el departament corresponent.”

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

 Sra. Tomás Doménech: “En relació a les borses de treball que hi ha i funcionen 
de  manera  habitual,  segons  necessitats  del  servei  a  l’Ajuntament  d’Oliva,  les 
convocatòries de les quals, tant pel que fa a les seus bases reguladores com de tot el 
procés  selectiu  i  la  seua  resolució,  tenen  suficient  publicitat  en  els  butlletins 
pertinents,  taulers  d’anuncis,  i  al  web  de  l’ajuntament  en  l’apartat  de  Recursos 
Humans; així i tot hem de manifestar que la informació de les dites borses només fa 
referència a això anteriorment exposat de convocatòria, bases, llistes de no admesos, 
etc. i amb data de retroactivitat del 28 de novembre de 2013; la qual cosa ens sembla 
una informació parcial, sesgada i pobra, a més d’un poc erràtica, ja que no dóna una 
idea clara ni del nombre de borses que hi ha en actiu actualment, perquè pot haver-
ne d’anteriors a la data del 28 de novembre de 2013, ni dels llocs als quals es pot 
optar, netejadores, agents de policia, operaris, auxiliars, tècnics, etc. i tampoc del 
personal que hi ha en elles i el seu ordre a data actual. Per això demanem que  es 
publique al web de l’ajuntament una taula resum amb la composició actual de totes 
les borses de treball que estan en actiu per ordre d’antiguitat, amb identificació dels 
llocs  de  treball  a  cobrir,  amb  el  núm.  d’expedient  o  decret  que  les  suporta,  el 
personal que hi ha en cadascuna d’elles i el seu ordre, a més de qualsevol altra dada 
que es considere d’interés  i  hàgem pogut ometre;  i  que es procedesca a la seua 
actualització i reordenament en el moment que es produesca qualsevol contractació 
laboral  que  la  modifique.  Amb  aquesta  proposta  avancem  amb  una  major 
transparència administrativa, i s’aconsegueix una major claredat i sensibilitat, atesa 
l’actual  conjuntura d’atur que hi ha,  en un tema tan delicat  socialment  como és 
l’ocupació pública. I a més, qualsevol ciutadà pot consultar i saber l’evolució de 
totes les borses de treball que hi ha vigents, amb independència dels procediments 
tradicionals  de  vindre  a  l’ajuntament  i  preguntar  al  departament  corresponent. 
Afegir també que això en les conselleries és una cosa habitual, que les borses estan a 
la pàgina web, i també hi ha altres ajuntaments que ho tenen.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Anuncie ja que evidentment, com a representant del 
Grup Gent d’Oliva, votaré a favor d’aquesta moció que presentat el Partit Popular; 
perquè pensem i el govern ha apostat clarament per la transparència, la claredat i 
sobretot per la participació ciutadana, i una de les ferramentes importants és que el 
tauler  d’anuncis  del  nostre  ajuntament,  i  sobretot  en  la  pàgina  web,  estiguen 
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exposades  clarament  les  borses  de  treball,  actualitzades  evidentment,  perquè 
qualsevol  persona puga consultar  i  saber  en  quin moment,  en quin  estat  està  la 
situació per poder optar a qualsevol lloc de treball del nostre ajuntament. Per tant, 
seguint amb aqueixa aspiració que ens hem proposat des del mateix govern, pense 
que hem de recolzar aquesta moció, que incidirà en allò que ja tenim proposat, que 
és la transparència, claredat i la participació ciutadana. Des de la nostra part no hi ha 
cap problema i hem de recolzar aquesta moció de totes, totes.”

 Sr. Salort Rubio: “També m’agradaria,  igual que ha fet el meu company de 
corporació, avançar el meu vot positiu davant d’aquest exercici  de transparència, 
que és el que busquem en aquest govern; i personalment estic content que haja sigut 
el Partit popular qui haja presentat aquesta moció, i desitge que des de dalt prenguen 
un poc  d’exemple  de vosaltres,  d’aquest  grup polític  a  nivell  local,  i  facen  allò 
pertinent.”

 Sra.  Miñana Torres: “Des  d’aquest  govern  estem treballant,  des  de  fa  uns 
mesos, per afavorir la participació ciutadana i la transparència; estem fent moltes 
gestions en aquest sentit; prova d’això és que des de fa aproximadament un mes es 
publiquen tots els decrets en la pàgina web, perquè pensem que els ciutadans han 
d’estar sempre assabentats; ara mateix, en el següent punt de l’ordre del dia, ens 
adherirem al conveni de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per al 
desenvolupament de la Llei de Transparència, la Llei 19/2013. per tant pensem que 
publicar les borses de treball vigents en l’ajuntament no és cap obstacle, al contrari, 
pensem  que  afavorirà  la  transparència  i  la  participació  ciutadana,  que  aquesta 
corporació té com a compromís de funcionament polític. Per tant pensem que aquest 
grup municipal votarà a favor també.”

 Sra. Tomás Doménech: “Simplement recordar-li al Sr. Salort que no és que ho 
presente  el  Partit  Popular,  és  que  la  Llei  de  Transparència  també  és  del  Partit  
Popular, és de desembre de 2013; i és una llei del Partit Popular.”

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

VINT-I-UNÉ.-  RATIFICACIÓ  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  2717/15, 
SOBRE  ADHESIÓ  A  L’ACORD  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL 
MINISTERI  D’HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES,  I  LA 
FEDERACIÓ  ESPANYOLA  DE  MUNICIPIS  I  PROVÍNCIES  PER  A 
PROMOURE I FACILITAR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 19/2013. 

Informats de resolució de l’Alcaldia adoptada mitjançant Decret núm. 2.717/15, de data 
15 de setembre del 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“RESOLUCIÓ  D’ADHESIÓ  A  L’ACORD  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL 
MINISTERI  D’HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  I  LA  FEDERACIÓ 
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP) PER A PROMOURE I FACILITAR 
EL  DESPLEGAMENT  DE  LA  LLEI  19/2013,  DE  9  DE  DESEMBRE,  DE 
TRANSPARÈNCIA,  ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN EN LES 
ENTITATS LOCALS.

Vist l’Acord Marc de Col·laboració assenyalat en el títol de referència, subscrit el 28 d’abril del 
2015, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de 
Municipis i províncies, este Acord l’objecte del qual és el desenvolupament de les actuacions 
precises  perquè  les  entitats  que  integren  l’administració  local  puguen  complir  amb  les 
obligacions de transparència que els imposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a través d’un 
portal de transparència anàleg al de l’administració general de l’estat.

Vistes les obligacions que han de complir les entitats locals que s’adherisquen al mencionat 
Acord Marc, i que es contenen en la clàusula quarta del referit acord.

Vista, així mateix, la circular 53/2015, emesa per la FEMP, per la qual es comunica que el 
termini  d’adhesió  al  Portal  de  Transparència  d’Administracions  Locals,  per  mitjà  de 
formalització electrònica, finalitza a les 12.00 hores del dia 15 de setembre del 2015.

En virtut de les competències, que la vigent legislació en matèria de règim local atribuïx a esta  
Alcaldia, i per raons d’urgència, RESOLC

PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament  d’Oliva d’adhesió al dit  Acord Marc de 
Col·laboració, coneixent i acceptant les condicions del seu funcionament.

SEGON.- Que el present Decret  siga ratificat pel Ple de l’Ajuntament  en la primera sessió  
ordinària  que se celebre,  i  que es  remeta  certificació de l’acord que recaiga a la  Federació  
Espanyola de Municipis i províncies, als efectes oportuns.”

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

 Sr.  alcalde: “Com s’ha  explicat  en  el  dictamen,  la  Federació  Espanyola  de 
Municipis i Províncies, i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, van 
signar en el seu dia un Acord Marc de col·laboració, destinat a promoure i facilitar 
als ajuntaments, a les corporacions locals, el desplegament de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. L’objectiu del 
conveni és fer més senzill a les entitats locals que s’adhereixen el compliment de les 
obligacions previstes en la llei, a través de l’ús de la tecnologia que desenvoluparà 
aquest  portal  de  transparència  de  l’administració  general  de  l’estat.  El  Ministeri 
d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  posarà  ens  uns  dies  a  disposició  de  les 
entitats  que  ens  adherim,  i  sense  cost,  una  plataforma  tècnica  habilitada  en 
l’esmentat  portal  que es denominarà portal  de transparència local;  un portal  que 
disposarà de diversos components, entre altres la gestió de sol·licituds d’accés, el 
cercador indexador d’informació, gestor de continguts del portal, i per tant és una 
ferramenta  que  ens  facilitar`pa  el  compliment  d’aqueixa  llei;  a  més  el  portal  té 
l’opció de poder personalitzar-se per a cada administració local. El ministeri també 

Pàgina: 69



AJUNTAMENT D’OLIVA

posarà a disposició de les entitats locals interessades un s cursos i unes guies de 
suport  electrònic  sobre  l’ús  de  les  utilitats  i  les  eines  de  suport  per  al 
desenvolupament  d’aquest  portal  de  transparència.  En  qualsevol  cas  els  grups 
polítics disposen del text íntegre del conveni i saben el que suposa. Dir-los també 
que estem en contacte amb la recentment creada Conselleria de Transparència, en 
concret amb la  directora general  de Transparència,  que ja ens ha avançat  que la 
conselleria  treballa  juntament  amb  les  diputacions  de  Castelló,  d’Alacant  i  de 
València,  per  tal  de  fer  un  portal  de  transparència,  que  posarà  a  l’abast  dels 
ajuntaments.  En qualsevol  cas aquest  portal  de transparència  no és  incompatible 
amb el  que  s’està  treballant  i  ens  permetrà  començar  abans  que  l’altre  portal  a 
complir les exigències de la Llei 9/2013. Cal recordar també que hi ha una Llei de 
Transparència Valenciana, de 2 d’abril de 2015, i que aqueix nou portal que vindrà, 
de la  diputació  i  de la  conselleria,  també ens  permetrà  avançar  i  el  compliment 
d’aqueixa llei 2/2015.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres, votarem a favor d’aquesta proposta; tot 
el que siga per la transparència i el bon fer del govern i de les diferents corporacions 
i administracions, nosaltres estarem d’acord. La primera vegada que va vindre a la 
Comissió  de  Governació  vaig  fer  dues  qüestions;  la  primera  era  si  conselleria 
portaria terme també una espècia de la transparència, i la segona era quin era el cost 
d’adherir-nos a aquesta proposta de la transparència del ministeri. Torna a vindre a 
la Comissió de Governació, tornem a preguntar les mateixes qüestions, i cap de les 
dues es contesta. És veritat que teníem un límit que era el dia següent, per tal de 
decidir si ens adheríem o no ens adheríem; en aquella comissió també es comenta 
que en algun moment determinat podem eixir-nos-en del portal de la transparència. 
Nosaltres el que volem presentar o volem esclarir amb el nostre vot a favor, és que 
seguim  de  prop  el  cost  que  ens  costarà  al  municipi  d’Oliva  aquesta  proposta 
d’adhesió, i més que en breu esperem que canvie el govern, i després que si el portal 
de conselleria  és totalment  gratuït,  com han anunciat  el  Sr.  Ximo Puig i  la  Sra. 
Mónica Oltra, i podem adherir-nos al de conselleria i no costa diners, jo crec que 
amb el de conselleria tenim prou per al tema del portal de transparència. Simplement 
recolzarem la vostra proposta.”

 Sr. Parra Salort: “La transparència, l’accés a la informació pública i les normes 
de bon govern han de ser els eixos fonamentals  de qualsevol acció política;  així 
comença el preàmbul de la norma que a proposta del Partit Popular es va aprovar en 
les Corts Generals en desembre de 2013, és a dir la Llei de Transparència. Només 
quan els ciutadans d’Oliva puguen conéixer com es prenen les decisions que els 
afecten, com es manegen els fons públics i per quin criteri actua aquest ajuntament, 
podem parlar de l’inici d’un procés en què els poders públics responen davant la 
societat.  Aquesta societat ens exigeix i demana la informació i la participació als 
poder públics; per aqueixa falta d’informació i transparència hi ha temes, coneguts 
per tots, que s’han enquistat en aquest ajuntament. Creiem que si som transparents 
estarem més a prop dels ciutadans, i perquè l’ajuntament es guanyarà el seu respecte 
i el dels mitjans de comunicació. Les nostres accions vindran envoltades d’un clima 
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de  seguretat  i  podrem aconseguir  promoure  l’eficiència  i  l’eficàcia  de  la  gestió 
municipal. No podem, ni devem, obviar que és el ciutadà qui ens ha posat ací, i que 
ell ens exigeix, a més que treballem per millorar el poble i la qualitat de vida dels 
veïns, una transparència total de la gestió administrativa i econòmica. La llei, que 
també  resulta  d’aplicació  a  les  entitats  locals,  requereix  de  l’instrument  que  la 
FEMP i el Ministeri d’Hisenda han signat per facilitar el compliment per part de 
totes les entitats  locals,  a través del portal  de transparència  local.  Des del Partit 
Popular volem agrair el compromís d’aquesta corporació en l’execució de la norma 
estatal citada, i per tant el recolzament a la tasca de transparència que en 2013 va 
impulsar el govern del Partit Popular.”

 Sr. alcalde: “Simplement un aclariment; és cert que va haver una confusió de la 
documentació de la comissió de juliol a la de setembre, que va ser un dia abans que 
s’acabara el  termini;  però això vaig consultar amb els  diferents portaveus i  vaig 
haver de signar per decret l’adhesió, perquè teníem fins els 12 del matí del dia 15 de 
setembre, i ja vaig avançar que després es ratificaria en el plenari. En qualsevol cas, 
si  no  es  ratificara  el  decret  perdria  valor.  Insistir  que  l’adhesió  al  portal  de 
transparència és gratuïta, no hi ha cap despesa directa més enllà que l’ajuntament ha 
de designar una persona, un funcionari municipal, que s’encarregarà de fer d’enllaç, 
de pujar tota la informació, dades, etc. i gestionar el portal, com no podia ser d’altra  
forma. Aleshores, la despesa que puga produir les hores que li dedica el funcionari, 
si filem prim, serien les úniques despeses; no hi ha cap despesa directa.”

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA, ratificar el decret 
transcrit i en conseqüència elevar les resolucions que conté a la categoria d’acord del 
Ple de l’Ajuntament.

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

VINT-I-DOSÉ.-  DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. 
SEGON TRIMESTRE DE 2015.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  ordinària  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals, de data 17 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERIODE  MITJÀ  DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el 
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.
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El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s’establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.  Este mesurament  amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,  
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han  
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data.

La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es  
produïsca la modificació de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
de  5  de  març,  remetran  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  a  la  seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la  
informació a què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals  
publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit  
trimestre.

La publicació i comunicación trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a 
la disposición esmentada , referida al segon trimestre de l’any 2015 tindrà lloc en el mes de 
juliol de 2015.

En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al  
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació 
Local  se  centralitzarà  a  través  de  la  intervenció  o  unitat  que  exercisca  les  seues  funcions. 
Aquesta Intervenció Municipal ha complit en la seua obligación de remissió de la información 
trimestralment referida al periode mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2015,  
dins de termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada 
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.  
si  bé,  tal  com es  fa  constar  en  l’informe  emés  per  la  Interventora  municipal,  per  part  de 
l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha elaborat un mòdul per al 
càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat pel Ministeri  
d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtinguts s’extrauen del esmentat mòdul.

Pàgina: 72



AJUNTAMENT D’OLIVA

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació.

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: PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2015, que s’adjunta 
a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
PMP SEGON TRIMESTRE 2015
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  incloent no sols el control  del  deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial.

Amb este propòsit, esta Llei introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del 
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions 
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,  
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament  
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament  
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de 
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Este  mesurament  amb  criteris  estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.

Així  mateix,  el  legislador  va  incloure  també  en  l’esmentada  llei  orgànica  un  conjunt  de  mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la  
normativa en matèria  de morositat.  Estes mesures,  si  no hi  ha altre remei,  contemplen la facultat  de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de  l’incompliment  reiterat  per  les  comunitats  autònomes i  corporacions  locals  del  termini  màxim de 
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.

Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran  en  compte  les  factures  expedides  des  de  l’1  de  gener  del  2014  que  consten  en  el  registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la 
mateixa data.

La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el  
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.

Als  efectes  del  càlcul  del  període  mitjà  de pagament  global,  que per  al  municipi  d’Oliva,  només es 
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent:

Període  mitjà  de 
pagament  de  cada 
entitat

=

Ràtio  operacions  pagades  *  import  total  pagaments  realitzats  +  ràtio 
operacions pendents de pagament * * Import total pagaments pendents
Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents
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Per als pagaments realitzats en el trimestre, es calcularà el ràtio de les operacions pagades d’acord amb la 
fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions pagades =

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

S’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:

Els trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent,  o  des  de  la  data  d’aprovació  de  la  certificació 
mensual d’obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. En 
els  supòsits  en què no hi  haja  obligació  de disposar  de registre  administratiu,  es  prendrà  la  data de 
recepció de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta un total d’operacions pagades en trimestre de  
2.057.185,39 € i un ràtio d’operacions pagades de –0,14 dies.

Per  a  les  operacions  pendents  de  pagament  al  final  del  trimestre  es  calcularà  la  ràtio  d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions  pendents 
de pagament =

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

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts  des dels trenta 
posteriors  a la data d’anotació de la  factura en el  registre  administratiu,  segons  conste en el  registre  
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons  corresponga,  fins  a  l’últim dia del  període  a  què es  referisquen les  dades  publicades.  En els 
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció  
de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta unes operacions pendentes de pagament de 
749.274,84 € i un ràtio d’operacions pendents de pagament de –3,30 dies.

Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de –0,98 dies. 

Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat  
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul.

Oliva, 15 de juliol de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

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

VINT-I-TRESÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  ordinària  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals, de data 17 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:
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“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIMESTRALS  DE  SUMINISTRE  D’INFORMACIÓ  DE LA LLEI 
2/2012  LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER  L’ORDRE  HAP  21/05/2012.  SEGON 
TRIMESTRE DE 2015

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
d’ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la  
gestió pública per a contribuir a generar confiança en funcionament correcte del sector públic.  
La importància d’aquest principi  ha portat al  legislador a establir en l’article 6 de la citada  
LOEPSF,  l’obligació  de  les  Administracions  Públiques  de  subministrar  tota  la  informació 
necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de les normes i acords 
que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments 
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el  
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  través  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret, sobre les  
obligacions trimestrals  de subministrament  d’informació,  s’ha arreplegat  en l’article 16.  Els 
articles  14  i  16  de  l’Orde,  sobre  obligacions  mensuals  i  trimestrals  de  subministrament  
d’informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l’1 de  
gener  de  2013,  de  conformitat  amb  la  disposició  transitòria  única  de  l’Orde,  imposant  en 
l’article 4 la centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació 
"En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seus funciones”.

De  conformitat  amb  allò  que  s’ha  regulat  en  l’article  4  de  la  Llei  2/2012,  LOEPSF,  i  el  
desenrotllament del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de 
la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2015, dins del 
termini i la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri  
d’Hisenda i  Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la  
"Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació, malgrat que en la informació del Tercer trimestre, el formulari  
F.3.5  "Comunicación  de  dades  i  firma  d’Informe  d’Avaluació  compliment  d’objectius  Llei 
Orgànica  2/2012",  de  la  web i  de  la  Guia  realitzada  pel  Ministeri,  expressament  deia  que 
l’Informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple d’aquesta Corporació. No obstant això la 
dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest  
trimestre. No obstant això, la Llei d’Hisendes Locals (art.  207 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març),  establix  l’obligació  de  remetre  al  Ple  de  l’Entitat  la  informació  de  l’execució  dels 
pressupostos  i  del  moviment  de  la  tresoreria  per  operacions  pressupostàries  independents  i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple  
establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres anteriors.

A  la  vista  del  que  s’exposa  anteriorment  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides,  previ  
coneixement  de  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda,  es  formula  la  següent:  PROPOSTA 
D’ACORD
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PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació de la Llei  
2/2012  LOEPSF,  desenvolupada  per  l’Ordre  HAP  21/05/2012  i  modificada  per  l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, corresponent al SEGON trimestre de 2015, que s’adjunta a 
aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI  2/2012  LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER  L’ORDE HAP/21 
05/2012.
SEGON TRIMESTRE 2015

PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret, 
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.

Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació 
de les comunitats autònomes i les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del 2013, de 
conformitat  amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del  
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament  
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
4  i  16  de  la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al PRIMER trimestre de 2015, dins del termini i  
la  forma escaient.  Havent-se  bolcat  la  totalitat  de  la  informació  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les 
entitats locals", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma 
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada  
pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’informe  d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta 
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a  
este trimestre.

No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de  
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,  
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en els terminis i  amb la periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la  informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri.

Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la  
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més 
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i  
romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament,  així  com  informe  d’estabilitat,  regla  de  gasto  i  informe 
d’avaluació).

D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network,  la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari  
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot  
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

QUART.- Contingut de la informació
La informació  a subministrar  per  a  complir  a  l’obligació  de  remissió,  és  part  de  què  s’arreplega  en 
l’article  16  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  i  s’ha  materialitzat  en  els  formularis  que  ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina 
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.

CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari  i  pressupost  de tresoreria,  el  deute viu i  previsió de  venciments  de deute  i  el  perfil  de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria.
S’observa una diferència de menys de 450 euros en els fons líquids de Tresoreria considerats per al càlcul  
del  romanent  de  tresoreria,  correspon  a  un  compte  d’anticipació  de  caixa  fixa  i  un  compte  de 
formalització  no  saldat  al  final  del  trimestre,  els  comptes  del  qual  el  programa  de  comptabilitat  no  
incorpora  per  al  càlcul,  atesa  l’escassa  quantia  es  remet  en  termini,  i  es  comunica  la  incidència  a 
l’empresa  que  subministra  el  programa informàtic  de comptabilitat  per  tal  que  procedesca  a la  seua  
esmena.
Les dades corresponents a la plantilla i retribucions s’han incorporat d’acord amb la informació facilitada 
pel departament de RRHH d’este Ajuntament.
En l’estimació  de  les  obligacions  reconegudes  del  capítol  VI  es  descompten  als  crèdits  definitius  4  
milions, import estimat del no previst executar en 2015, com la Urbanització UE11 i l’aplicació de PMS.
S’ha d’advertir que per a l’any 2015 i com a novetat la modificació de l’Ordre HAP/ÍTÜ5/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  de  LOEPSF  mitjançant  una  ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de 
novembre,  concretament  la  modificació  de l’article  16.4 suposa que en allò relatiu  a  les  obligacions 
trimestrals de remissió informació serà preceptiva l’actualització de l’informe d’intervenció respecte del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute, i no és preceptiu la valoració del compliment  
de la regla de gasto, que realitzarà la Intervenció al tancament de l’exercici.
Si  bé  a  partir  d’este  segon  trimestre,  en  l’actualització  de  l’informe  d’avaluació  de  l’estabilitat  
pressupostària s’introduïx com a novetat, una valoració del compliment de la regla de gasto al tancament  
de l’exercici corrent, de conformitat amb el que establix l’article 16 apartat 4 de l’Ordre HAP 2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la informació previstes  
en la EL 2/2012. 
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Per tant l’actualització de l’informe d’avaluació del conjunt d’estes entitats, a partir del segon trimestre 
del 2015, inclourà l’anàlisi del compliment dels següents objectius:

1. Estabilitat pressupostària.
2. Nivell de deute viu.
3. Valoració del compliment de la regla del gasto al final de l’exercici corrent.

Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha efectuat  
el càlcul del cobrament dubtós, amb les dades que es desprén de la comptabilitat municipal. Cal advertir  
que la xifra del Romanent de Tresoreria no és significativa, per no estar en disposició de poder calcular  
els excessos de finançament afectat, i per tant la seua minoració a l’efecte d’obtenció del Romanent de  
Tresoreria per a gastos generals i per a gastos generals ajustat

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers, són els obtinguts de la comptabilitat municipal.  
S’han  realitzat  els  ajustos  corresponents  en  termes  de  comptabilitat  nacional,  sent  els  ingressos  no 
financers inferiors als gastos no financers, per la qual cosa s’incomplix l’objectiu d’estabilitat.

Resum valoració regla de gasto al tancament de l’exercici corrent
Realitzada estimació dels les obligacions reconegudes netes corresponents als capítols I a VII gastos del 
pressupost corrent deduïts els gastos financers a fi d’exercici, així com estimats els ajustos pertinents tots 
ells referits al tancament de l’exercici, s’estima que la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el 
“Gasto  computable  previst  per  a  l’exercici  2015”  és  negativa,  i  calculada  segons  l’objectiu  del  Pla 
Econòmic - Financer per a este exercici,  la diferència entre el  “Límit  màxim de gasto objectiu 2015  
previst en el Pla Econòmic Financer vigent” i l’estimació del “Gasto computable Pressupost 2015” és 
negativa igualment, per la qual cosa la valoració que s’efectua és d’incompliment per esta corporació 
Local de l’objectiu de la Regla de Gasto.
Si bé l’estimació de l’estabilitat pressupostària i de la regla de gasto s’han calculats amb les dades certes o 
previsibles que disposa esta Intervenció, s’ha d’advertir que l’estimació d’estes dos magnituds pot variar  
de forma significativa en el Quart trimestre de l’exercici 2015 pel fet que no es quantifica la inexecució  
del  pressupost  (excepte  dels  4  milions  d’euros  abans  esmentats)  i  que  l’execució  o  no  del  gasto  
corresponent a la urbanització d’Aigua Blanca IV dins de l’exercici 2015, per la seua quantia (més de 2 
milions  d’euros),  pot  afectar  de  forma  significativa  a  estes  magnituds.  En  tot  cas,  es  recomana  la 
contenció del gasto per tal d’aconseguir una millora en la previsió d’estes magnituds.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny del 2015, extretes amb data 10 de juliol  
de  2015,  amb  les  estimacions  i  càlculs  realitzats  basant-se  en  els  mateixos,  i  amb  les  excepcions  
efectuades anteriorment, tal com es desprén dels formularis del Ministeri, la corporació local:
No complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
No complirà la Regla de Gasto al tancament de l’exercici actual

Per tot això, el present informe es trasllada al regidor delegat d’Economia i Hisenda perquè, per conducte 
de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació perquè en  
prengueu coneixement i efectes oportuns.
Oliva, 15 de juliol de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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VINT-I-QUATRÉ.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST DE 2016.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  ordinària  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals, de data 17 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DONAR COMPTE  DE  L’APROVACIÓ  DE  LES  LÍNIES  FONAMENTALS  DEL 
PRESSUPOST 2016

L’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  establix  en  l’article  15  l’obligació  de  remetre 
informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, recollides en 
l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d’acord amb la 
normativa europea.

Ni la LOEPSF, ni l’Orde regulen l’òrgan competent per a aprovar les línies fonamentals dels  
pressupostos, no obstant això, mentres el Ministeri no es manifeste i conteste els aclariments  
que se li han formulat, és pel que es considera que l’òrgan competent es l’Alcalde en virtut de 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que  
atribuïx a l’Alcalde aquelles competències que expressament li atribuïsquen la lleis i aquelles 
altres que la legislació de l’Estat  o de les comunitats  autònomes  assignen al  municipi  i  no  
atribuïsquen a altres òrgans municipals (competència residual) ,  ja que és l’Alcalde a qui li  
correspon l’elaboració dels pressupostos que després aprova el Ple."

Per  tot  allò,  es  dona  compte  al  Ple  de  la  Corporació  Local  de  l’aprovació  de  les  línies 
fonamentals del Pressupost de l’exercici 2016.

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

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de 
l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2016.

“DECRET D’ALCALDIA
L’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  establix  en  l’article  15  l’obligació  de  remetre 
informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, recollides en 
l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d’acord amb la 
normativa europea.

La remissió,  conforme a  l’article  5  de l’Ordre  HAP/2105/2012,  s’ha d’efectuar  per  mitjans 
electrònics i per mitjà de firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a este efecte, finalitzant el termini per a la seua 
remissió el pròxim 14 de setembre a les 24 hores.
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Vist l’informe emés per la Interventora municipal de data 9 de setembre del 2015.

Vist l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
que  atribuïx  a  l’alcalde  aquelles  competències  que  expressament  li  atribuïsquen  la  lleis  i 
aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no 
atribuïsquen a altres òrgans municipals. 

En virtut d’això,  per tot  allò que s’ha exposat,  fent ús de les facultats que em conferix els  
articles 21 de la Llei de Bases de Règim local i 41 del Reglament d’Organització, Funcionament  
i Règim Jurídic de les entitats locals i en virtut de la delegació realitzada en el tinent d’alcalde,  
Delegat d’Hisenda (P.D. Decret 2111/15), RESOLC

PRIMER.-  Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’esta entitat local per a l’exercici 
2016, les dades de les quals s’annexen en els fulls adjunts.

SEGON.- Autoritzar la interventora municipal perquè remeta la dita informació, en la forma i 
contingut que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i els models establits pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, en el termini previst pel dit Ministeri.

TERCER.- Donar compte al Ple de l’adopció del present acord.

Així ho mana i firma l’alcalde. Oliva, nou de setembre de dos mil quinze.

EL TINENT D’ALCALDE, Delegat d’Hisenda (P.D. Decret 2111/15) Vicent Canet Llidó
Done fe, EL SECRETARI ACCTAL Sebastián Estela Climent.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast del dictamen transcrit.

VINT-I-CINQUÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE 
RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ANNEX DE L’INFORME DE SEGUIMENT 
DEL PLA DE SANEJAMENT.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  ordinària  d’Hisenda  i  Béns 
Municipals, de data 17 de setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“DONAR COMPTE DE L’INFORME DE RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ANNEX 
DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT
En data  26  de  febrer  del  2015,  es  va  emetre  un  informe  relatiu  al  Seguiment  del  Pla  de  
Sanejament (2010/2015) corresponent a l’exercici 2014. Del dit informe es Dió compte al Ple de 
la corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de març del 2015.  Una vegada operativa 
la plataforma del MEH per a la remissió de l’ompliment de l’avaluació del Pla de Sanejament  
exercici 2014 després de la remissió en termini de la liquidació de l’exercici 2014, s’ha advertit 
que l’annex que s’ajunta a l’informe seguiment del Pla, correspon a la previsió de la liquidació i 
recaptació de corrents  i  de  tancats  del  2015. Això no té  cap efecte  sobre  el  propi  informe 
d’intervenció, que es manté en els mateixos termes, ni sobre els indicadors de compliment del 
Pla de Sanejament arreplegats en l’annex, que continuen sent positius, ni afecta el resultat del 
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romanent de Tresoreria, ni a l’estabilitat compliment regla de gasto i nivell d’endeutament, si bé 
es procedix a rectificar el  dit  error adjuntant l’annex amb les dades reals de la liquidació i  
recaptació de corrents i de tancats del 2014.

A la vista del que exposa anteriorment, en compliment del que disposa el R.decret llei 5/2009,  
de  24  d’abril,  i  en  virtut  de  les  atribucions  es  proposa,  previ  coneixement  de  la  Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns municipals:

PRIMER.- Donar compte al Plenament i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de la 
rectificació error advertit annex adjunt informe seguiment exercici 2014 del Pla de Sanejament 
aprovat per a la concertació d’una operació d’endeutament extraordinari a l’empara del RD-Llei 
5/2009, de 24 d’abril.

SEGON.-  Remetre este informe el Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la plataforma 
telemàtica  habilitada  a  este  efecte,  qui  al  seu  torn,  traslladarà  a  l’òrgan  competent  de  la 
comunitat autònoma que exercisca la tutela financera.

INFORME INTERVENCIÓ

ASSUMPTE:Rectificació error annex adjunt informe Seguiment exercici 2014 del Pla de 
Sanejament (2010/2015).

En data  26  de  febrer  del  2015,  es  va  emetre  un  informe  relatiu  al  Seguiment  del  Pla  de  
Sanejament (2010/2015) corresponent a l’exercici 2014. Del dit informe es Dió compte al Ple de 
la corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de març del 2015. Una vegada operativa 
la plataforma del MEH per a la remissió de l’ompliment de l’avaluació del Pla de Sanejament  
exercici 2014 després de la remissió en termini de la liquidació de l’exercici 2014, s’ha advertit 
que l’annex que s’ajunta a l’informe seguiment del Pla, correspon a la previsió de la liquidació i 
recaptació de corrents  i  de  tancats  del  2015.  Això no té  cap efecte  sobre  el  propi  informe  
d’intervenció, que es manté en els mateixos termes, ni sobre els indicadors de compliment del 
Pla de Sanejament arreplegats en l’annex, que continuen sent positius, ni afecta el resultat del 
romanent de Tresoreria, ni a l’estabilitat compliment regla de gasto i nivell d’endeutament, si bé 
es procedix a rectificar el  dit  error adjuntant l’annex amb les dades reals de la liquidació i  
recaptació  de  corrents  i  de  tancats  del  2014,  quedant  l’informe  de  seguiment  del  Pla  de 
Sanejament  en  els  termes  que  a  continuació  es  redacten,  havent  d’adonar-se  al  Ple  de  la 
corporació, amb remissió de les dades i informe el MEH a través de la plataforma habilitada a  
este efecte.

“INFORME INTERVENCIÓ

Assumpte:informe Seguiment exercici 2014 del Pla de Sanejament (2010/2015).

PRIMER.-  L’Ajuntament  Ple,  en sessió celebrada el  25 de juny del  2009,  va aprovar  una 
operació especial d’endeutament per import d’1.065.127,54 € per a finançar el Romanent de 
tresoreria per a gastos generals negatiu per import de 866.715,75€ que resulta de la liquidació 
del  Pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  de  l’exercici  2008  i  198.411,79  €  corresponents  a 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2008, tot això basant-se en el Reial  
Decret  Llei  5/2009,  de 24 d’abril,  de  mesures  extraordinàries i  urgents  per  a facilitar  a les  
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entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, així 
com el Pla de Sanejament previst en l’article 3 del citat Reial Decret Llei.

SEGON.-L’article 9.3 del citat Reial Decret Llei 5/2009, disposa que el compliment anual del  
pla de sanejament,  mentre dure la seua vigència, serà avaluat  per la Intervenció de l’entitat  
Local que remetrà informe abans del 31 de març de l’any següent a què es referix la liquidació,  
previ coneixement del Ple de la corporació i pels mitjans que s’establixen en l’article 11, al  
Ministeri  d’Economia  i  Hisenda,  qui,  al  seu  torn,  traslladarà  a  la  Comunitat  Autònoma 
corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut d’Autonomia la tutela financera de les entitats 
locals del seu territori.

En compliment del que disposa la normativa citada, s’emet el present informe de seguiment del 
Pla de Sanejament, com a conseqüència de l’aprovació de liquidació del pressupost de l’exercici  
2014.

TERCER.- Comparant la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, aprovada mitjançant un 
decret núm. 520/15 de 25 de febrer del 2015, amb les previsions de liquidació que per a este 
exercici es contenen en el Pla de Sanejament, es deduïx que tant els ingressos com els gastos  
han  sigut  superiors  als  previstos  inicialment  en  el  Pla,  no  obstant  això,  a  pesar  d’estes 
desviacions, els indicadors del compliment del Pla són positius i el romanent de tresoreria per a 
gastos generals ajustat amb les obligacions pendents d’aplicar a pressupost és d’1.661.893,07.-
€, així mateix l’exercici s’ha tancat en estabilitat pressupostària, estalvi net positiu, volum del  
deute inferior al 75% i s’ha complit  la regla de gasto – tal com consta en l’expedient de la  
liquidació  del  pressupost  del  dit  exercici  –  Pel  que  les  desviacions  respecte  al  Pla  no  es 
consideren transcendents.

Així mateix, en data 30 de desembre es va procedir a la cancel·lació total anticipada d’este 
préstec amb càrrec al romanent de tresoreria per a gastos generals resultant de la liquidació de  
2013, per la qual cosa s’entenen cancel·lades les obligacions que d’ell es deriven, situació que 
haurà  de  ser  comunicada  a  la  Subdirecció  General  de  Relacions  Financeres,  bé  per  correu 
ordinari,  bé per correu electrònic, i  indicar-ho en l’aplicació de Planes de Sanejament RDL 
5/2009 de  l’Oficina  Virtual  d’EELL,  que  s’ha  introduït  una  llegenda  que  diu  “l’ens  hi  ha 
refinançat  les  operacions  d’endeutament  a  l’empara  del  RD  5/2009  i  no  ha  de  remetre  
informació addicional a partir de l’exercici…” 

No obstant això, hi ha l’obligació d’avaluar el pla de sanejament corresponent a l’exercici 2014 
ja que encara seguia vigent el mencionat pla durant eixe exercici. 
 
No obstant això, encara no està operativa l’aplicació informàtica corresponent a la liquidació del  
Pressupost  de  l’exercici  2014.  No  sent,  per  allò  que  s’ha  exposat,  possible  fins  llavors 
l’ompliment de l’avaluació del Pla de Sanejament corresponent al dit exercici.

És el que ha d’informar la corporació, tenint en compte que del present informe ha d’adonar-se  
al Ple de la corporació, si és possible abans del 31 de març del 2015, i ha de remetre’s per mitjà  
de la plataforma de comunicació d’informació al Ministeri en els terminis en què este habilite la  
dita plataforma.

Oliva, 21 de maig del 2015
LA INTERVENTORA”
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DENOMINACIÓN

INGRESOS
Previsión

Liquidación
(8)

Previsión 
Recaudación 
corriente  + 

cerrados

Liquidación
(9)

 Recaudación 
corriente  + 

cerrados

Impuestos Directos 11.909.497,13 11.531.009,74 11.231.599,93 10.941.843,87
Variación interanual
Impuestos Indirectos 1.080.000,00 1.080.000,00 181.265,90 182.831,23
Variación interanual
Tasas y otros Ingresos 5.221.224,38 4.659.089,34 3.653.834,04 3.325.865,58
  I. afectados operaciones capital 1.929,43
Tasas y otros ingresos no afectados 5.221.224,38 4.659.089,34 3.651.904,61 3.325.865,58
Variación interanual
Transferencias Corrientes 5.836.644,00 5.836.644,00 7.282.372,18 7.494.735,88
Variación interanual
Ingresos patrimoniales 180.000,00 174.440,18 92.088,88 85.741,73
Variación interanual
Pasivos financieros 1.726.000,00 1.726.000,00 0,00 700.000,00

Saldo Devoluciones ingresos no 
aplicadas a Presupuesto a 31-12-2008

GASTOS
Previsión

Liquidación
(8)

Previsión pagos 
corriente + 
cerrados

Liquidación Pagos corrientes 
y cerrados

Gastos de Personal 11.726.000,00 11.608.740,00 10.270.948,74 10.457.155,46
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.981.467,00 8.891.652,33 6.351.254,66 6.473.111,25
Gastos Financieros 501.269,69 442.657,75 317.235,65 317.235,65
  Endeudamiento anterior
  Operación de refinanciación
  Otros gastos financieros
Transferencias Corrientes 585.748,81 493.363,80 749.785,86 792.339,47
Pasivos Financieros 1.717.733,74 1.538.508,59 2.917.042,45 2.917.042,45
  Endeudamiento anterior
  Operación de refinanciación
Saldo Obligaciones no aplicadas a 
Presupuesto 31-12-2008 19.762,16

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Ahorro Bruto deducido de la liquidación 2.432.880,01 4.750.006,59

Ahorro neto deducido de la liquidación 715.146,27 1.832.964,14

Déficit de tesorería anual 306.260,79 1.093.896,17

2014 2014 REAL
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La Corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

VINT-I-SISÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L’ENTITAT  LOCAL 
CONTRARIES A LES OBJECCIONS DE LEGALITAT. EXERCICI 2014.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  ordinària  d’Hisenda  i  Béns 
municipals, de data 17 de setembre del 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, 
que diu textualment:

DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE  LES  RESOLUCIONS 
ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L’ENTITAT  LOCAL  CONTRARIES  A  LES 
OBJECCIONS DE LEGALITAT. EXERCICI 2014.

L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
30 de desembre/ Vigència 31 de desembre del 2013) disposa en el seu apartat primer:

“1.  L’òrgan interventor elevarà informe el Ple de totes les resolucions adoptades pel president  
de l’entitat Local contràries als inconvenients efectuats, així com un resum de les principals  
anomalies  detectades  en matèria  d’ingressos. El  dit  informe atendrà  únicament  a aspectes  i 
comeses pròpies de l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat 
o  conveniència  de  les  actuacions  que  fiscalitze.  Allò  que  s’ha  contingut  en  este  apartat 
constituirà un punt independent en l’ordRe del dia de la corresponent sessió plenària.
El president de la corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Considerant  que de conformitat  amb este article,  de l’informe de l’interverventor es donarà 
compte el Ple de la corporació Local.

A la vista de l’anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ  
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció de les resolucions adoptades pel 
president  de  l’entitat  Local  contràries  als  inconvenients  efectuats  en  l’exercici  2014,  que 
s’adjunta a esta proposta.

INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE:  Donar  compte  al  Ple  de  l’informe  d’Intervenció  relatiu  a  les  resolucions 
adoptades pel president de l’entitat Local contràries als inconvenients efectuats en l’exercici 
2014
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Marta Milvaques Cucarta Interventora de l’Ajuntament d’Oliva, basant-se en el que disposen els 
articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora d’Hisendes locals de 5 de març i el que disposa l’art. 4 i 6 del Reial Decret 
1174/87 de 18 de setembre pel qual s’aprova el Reglament dels funcionaris de l’Admó. Local 
amb Habilitació de caràcter Nacional, emet el següent 

INFORME

Primer.-  En virtut del que disposa l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL), 
si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el  
fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular els seus  
inconvenients per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

Segon.- L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de l’Administració 
Local (BOE 30 de desembre/ Vigència 31 de desembre del 2013) disposa en el seu apartat  
primer:

“1.  L’òrgan interventor elevarà informe el Ple de totes les resolucions adoptades pel president  
de l’entitat Local contràries als inconvenients efectuats, així com un resum de les principals  
anomalies  detectades  en matèria  d’ingressos. El  dit  informe atendrà  únicament  a aspectes  i 
comeses pròpies de l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat 
o  conveniència  de  les  actuacions  que  fiscalitze.  Allò  que  s’ha  contingut  en  este  apartat 
constituirà un punt independent en l’ordRe del dia de la corresponent sessió plenària.

El president de la corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb esta nova redacció es recull expressament que el compliment d’esta obligació constituirà 
un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.-  Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emés  els  següents  informes  d’inconvenient  en 
l’exercici 2014 relatius a expedients de gasto, els quals es relacionen a l’annex que s’adjunta.

Quart.-  Que va ser adoptada Resolució en cada un dels expedients de gasto en contra dels  
inconvenients formulats per esta Intervenció.

Cinqué.- Els informes elevats al Ple amb inconvenient de legalitat han sigut inclosos com a  
documentació complementària del Compte general de l’exercici 2014.

Sisé.- Que els dits informes es troben en les dependències de l’Àrea d’Intervenció.

Seté.- En matèria d’ingressos no s’ha produït cap anomalia ressenyable en l’exercici 2014.

Finalment, s’ha de fer esment que s’ha complit amb l’obligació del bolcat i remissió telemàtica  
de la totalitat d’informació anual requerida per la Sindicatura de Comptes en termini i forma 
oportuna,  en  data  30  de  març  del  2015,  entre  la  qual  es  contempla  la  informació  dels 
inconvenients  i  informes  formulats  per  esta  Intervenció  de  l’exercici  2014,  en  aplicació  de 
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l’Acord de 22 d’abril  del  2014,  del  Consell  de la Sindicatura de Comptes  de la Comunitat  
Valenciana,  pel  qual  es  modifica  la  instrucció  de  28  de  setembre  del  2012  relativa  al 
subministrament  d’informació  sobre  les  obligacions  pendents  d’aplicar  a  pressupost,  els 
inconvenients i informes formulats pels intervenció i els acords adoptats contraris als informes 
del secretari de l’entitat local.

És el que s’ha d’informar.

Oliva, 22 d’abril del 2015. LA INTERVENTORA, Marta Milvaques Cucart”

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

VINT-I-SETÉ. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L’ENTITAT  LOCAL 
CONTRARIES A LES OBJECCIONS DE LEGALITAT. PRIMER TRIMESTRE 
2015.

Abans d’entrar a l ‘estudi i deliberació de l’assumpte es produeix la manifestació qeu tot 
seguit s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “Simplement és per a dir que retire aquest assumpte de l’ordre 
del dia, perquè falta completar amb major informació algunes altres objeccions de 
legalitat,  i per a no partir l’informe en les que passen en aquest plenari i les que 
passen en el plenari següent, el que fem és retirar aquest assumpte de l’ordre del dia 
del plenari  de hui,  i  passarà en el  proper  plenari,  el  primer trimestre  de 2015, i 
probablement el segon també.”

En conseqüència es retira l’assumpte de l’ordre del dia.

VINT-I-VUITÉ. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 
2519/15 I 2565/15.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia 2.519/15 i 2.565/15, la part dispositiva dels 
quals diu:

Decret 2.519/15.

“Primer. Modificar l’apartat segon de la Resolució núm. 2.142/2015, quedant redactat en els 
termes següents:

“SEGON. Els assumptes objecte de l’anterior avocació els resoldrà l’Alcaldia o, en 
el seu cas i per expressa delegació, el tinent d’alcalde delegat de Gestió i Disciplina 
Urbanístiques, per Decret d’Alcaldia núm. 2.111/15, donant compte a la Comissió 
Informativa corresponent.”
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Segon. Traslladar aquest acord a la Junta de Govern Local, al Ple de la Corporació, als diferents  
serveis municipals, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Ho mana i signa el Sr. alcalde. Oliva, 12 d’agost de 2015. Rubricat.”

Decret 2.565/15.

“Primer.
1. Les atribucions relatives a:
1.1 L’atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.
- La resolució i adopció de mesures de restauració de la legalitat urbanística, article 240 de la  
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, d’Urbanisme, de la 
Comunitat Valenciana.
S’exexerciran  pel  Concejal  Delegat  competent,  donant  compte  a  la  Comissió  Informativa 
corresponent.
1.2 Informes d’expedients a tramitar davant qualsevol organisme supramunicipal, s’excercirà 
pel  regidor  delegat  competent  previ  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  corresponent. 
Excepcionalment, per motiu d’urgència justificat, es resoldrà pel regidor delegat, donant compte 
a l’esmentada comissió.

2. Les atribucions relatives a:
L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades  
pel Ple, s’exercirà pel Concejal Delegat competent, previ dictamen de la Comissió Informativa 
corresponent.

Segon. Les competències atribuïdes a aquest Alcaldia en el paràgraf j) de l’article 21.1 de la  
Llei 7/85, relatives a les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del  
planejament  general  no expressament  atribuïdes  al  Ple,  així  com dels instruments  de gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització, s’exerciran per aquesta Alcaldia, previ dictamen de 
la Comissió Informativa corresponent.

Tercer. Queda sense efecte qualsevol altra delegació anterior, d’aquesta Alcaldia, que s’opose o 
contradiga el senyalat en aquesta Resolució. 

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local, al Ple de l’Ajuntament, als diferents serveis  
municipals, i publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Ho mana i signa el Sr. alcalde. Oliva, 20 d’agost de 2015. Rubricat.”

La  corporació  en  queda  assabentada  del  contingut  i  abast  de  les  resolucions  de 
referència.

VINT-I-NOVÉ. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 2420/15 AL NÚM. 
2754/15.
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El Sr. secretari accidental dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 
2.420/15, de 24 de juliol de 2015, fins el Decret núm. 2.754/15, de 17 de setembre de 
2015.

DESPATX EXTRAORDINARI.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS PER A FORMAR PART DE LES “CIUTATS REFUGI”.

D’orde de la Presidència, el Sr. secretari actal. procedix a llegir la Moció indicada, de 
data 24 de setembre del 2015, que diu literalment el següent:

“Vicente Parra Salort, portaveu del Grup Popular, Vicent Canet LLidó, portaveu del Grup Bloc-
Compromís,  Carlos  Mengual  Pomerars,  portaveu del  Grup Socialista  Municipal,  Blai  Peiró 
Sanchis, portaveu el Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, Alex Salort Rubio, portaveu del Grup 
Esquerra  Unitat-Acord  Ciutadà,  i  José  Salazar  Cuadrado,  com  a  portaveu  del  Grup  Gent 
d’Oliva, a l’empara de la legislació vigent presenten al Ple per a la seua aprovació la proposta 
següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La crisi  derivada de  la  Guerra  Civil  i  de  l’èxode de  refugiats  sirians  ha desencadenat  una 
consciència global de la necessitat d’ajuda per als ciutadans més desfavorits.

Però este conflicte ha derivat en una utilització demagògica rància per part d’alguns polítics que 
han  intentat  fer  ús  partidista  d’este  conflicte,  tant  defenent  l’ajuda  cap  als  refugiats  com 
intentant posicionar a la societat espanyola en contra dels refugiats, intentant crear un clima de  
racisme cap estos ciutadans desemparats.

Ada  Colau,  alcaldessa  de  Barcelona,  va  iniciar  una  campanya  de  ciutats  “refugi”  per  als  
refugiats sirians. Després, distints ajuntaments com el de Madrid, Màlaga o ciutats valencianes 
com Gandia, Paterna, Mislata o l’Alcúdia de Carlet, ha seguit esta proposta.

El Govern d’Oliva ens presenta en Junta de Govern adherir-nos a esta iniciativa per a ajudar als 
refugiats en situacions límit. 

És necessari aclarir que l’ONU determina que seran quasi 4,1 milions de ciutadans i ciutadanes 
de Síria que abandonaran el seu territori, i que es traslladaran al continent europeu, per tant no  
ha de ser una iniciativa d’ajuntaments espanyols els que regulen estes accions, sinó la Unió 
Europea. Administració que haurà de planificar i controlar la regulació de les ciutats refugi. No 
sols  perquè  el  nombre  de  refugiats  és  molt  important,  sinó  per  capacitats  econòmiques  i  
competències els ajuntaments no poden fer front a estes necessitats.

Però parlàvem de demagògia en este conflicte. En l’actualitat existixen 23 guerres en el context 
mundial, més de 50 milions de refugiats, i més de 800 milions de persones estan per davall del 
límit de la pobresa. A Espanya, les xifres ja arriben a un 29,2% (segons la taxa Arope) de la 
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ciutadania espanyola, uns 13 milions d’espanyols estan en una greu situació econòmica, i un 
22% de la ciutadania, segons l’INE, estan per davall del límit de la pobresa.

Ara pareix que la  pressió mediàtica  ha aconseguit  conscienciar  a  algunes administracions i  
líders polítics a fer front a esta situació de dificultat.

I de forma molt important cal aclarir que molts dels conflictes i situacions d’extremisme que 
patixen  els  ciutadans  de  països  com  Sudan,  Nigèria,  Pakistà,  República  Democràtica  del 
Congo…., és responsabilitat del continent europeu i de les grans potències occidentals, que ara 
es mostren com a pioners a ajudar els refugiats sirians, però per interessos econòmics són els  
que inicien i permeten la situació límit i de desesperació de molts territoris del planeta.

Però també cal denunciar la deixadesa que des del Govern Central i autonòmic han tingut cap a 
la situació de grans dificultats que han tingut els ciutadans espanyols i valencians, posant com a 
exemples la reducció de 2.200 milions d’euros en matèria social del Govern Espanyol entre el 
2011 i el 2013, sent el territori valencià el més perjudicat de la mitjana espanyola. 

Per tant duem a terme les següents propostes d’acord:

1.- Formar part de les “ciutats refugi” tenint en compte que les administracions locals no tenim 
gran capacitat, i sempre que estiga regulat per la Unió Europea, i esperant les ajudes que des  
d’esta administració s’atorguen als ajuntaments per a poder fer front a esta crisi.

2.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet a fer una crida a la ciutadania per a fer un cens de  
famílies acollidores. De la mateixa manera, l’Ajuntament d’Oliva es compromet a elaborar una 
llista dels recursos municipals que podria mobilitzar en cas de necessitat.

3.- Instar a la Unió Europea així com a les potències mundials a fer front als diferents conflictes 
mundials, deixant de costat els beneficis econòmics, i no les necessitats socials.

4.- Instar el Govern Central, perquè regule un impost a les Grans Fortunes, que aparega en una 
partida per a ajudes socials, ja que la situació espanyola necessita planificacions econòmiques.

5.- Instar el Govern Autonòmic, que canvie les polítiques en matèria social que portava a terme 
l’anterior Executiu, i que s’incrementen les ajudes socials, ja que des de les administracions 
locals no podem fer front a les necessitats derivades de la situació de crisi.

6.- Remetre la moció al president de la Generalitat, el president del Govern de l’Estat Espanyol i  
una còpia al Parlament Europeu perquè el distribuïsca entre els grups polítics del Parlament 
Europeu.”

Basant-se  en  el  que  disposa  l’art.  91.4  en  relació  amb  el  97.  3  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i abans de procedir a la votació de 
la urgència de l’assumpte, per part del Sr. Acalde es concedix la paraula al proponent de 
la  Moció amb vista  a  justificar  la  urgència de la  qüestió  plantejada,  produint-se les 
intervencions següents:
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 Sr. alcalde: “Encara que és una moció conjunta, si els sembla bé a la resta de 
portaveus, com que la major part de la redacció ha anat per compte del Sr. Mengual,  
que comence ell.”

 Sr. Mengual Manzanares:  “Primer agrair als diferents portaveus, al diferents 
grups  polítics  el  fet  d’adherir-se  i  treballar  aquesta  moció  perquè  isquera  hui 
endavant de forma conjunta, i afegir una série d’idees que enriqueixen la proposta 
que nosaltres vam fer a través de la moció. A banda, per parlar un poc més de la 
moció,  hui  han  eixit  dues  notícies  als  diferents  mitjans  de  comunicació,  que 
curiosament no han sigut portada dels noticiaris; la portada ha sigut les banderoles 
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  i  el  tema  dels  refugiats  ja  ha  passat  a  un  segon 
plànol.  Pel  tema que parlem de demagògia  política  d’alguns polítics  i  mediàtica 
d’alguns mitjans de comunicació. Les dues notícies respecte als refugiats són que la 
Unió Europea ha determinat que fins a novembre no treballarà respecte als refugiats 
de Síria,  i  la  segona que només  posarà 1.000 milions  d’euros.  Una altra  notícia 
relacionada amb aquesta temàtica és que s’ha obert  un expedient a Espanya,  pel 
tema dels refugiats, per no tractar-los bé, especialment aquells que arriben de les 
fronteres de Cèuta i Melilla. I la tercera, que aquesta moció té una doble intenció, no 
només  l’ajuda als  refugiats  i  a  aquella  gent  que passa fam fora de les fronteres 
espanyoles sinó també a la gent que tenim ací, la tercera és que l’estat espanyol,  
amb el tema dels retalls, el govern ha llevat l’ajuda per a la gent de cadira de rodes. 
Aqueixes són les notícies que hui han eixit  al noticiari.  Per què vam fer aquesta 
moció?  Evidentment  des d’Oliva és només una moció d’intencions,  nosaltres  no 
canviarem el  món,  tant  de bo puguérem, però la veritat  que vore els  mitjans  de 
comunicació,  i  vore  els  polítics  com  han  fet  demagògia,  França,  sobre  aquest 
conflicte a un se li rebolica la panxa. El tema de Síria no és de l’actualitat, fa molt de 
temps que està la guerra civil; el tema dels refugiats no és de l’actualitat, hi ha més 
de 50 milions de refugiats arreu del món. Però no només això, tenim 800 milions de 
persones  patint  fam arreu  del  món.  Per  tant  demagògia  respecte  als  siris  no  és 
possible. Evidentment que podria ser un inici si després treballem; però ha de ser la 
Unió Europea, que curiosament és la culpable,  la principal culpable,  tant el món 
occidental, els Estats Units, Xina, Japó i nosaltres, som els principals culpables de 
les  guerres  civils  que  pateixen  aquestes  comunitats  o  països;  ha  de  ser  la  Unió 
Europea que per fi porte a terme unes polítiques globals que envolten tots els països 
per ajudar els refugiats, evidentment, però també per finalitzar ja les guerres civils, 
perquè  totes,  o  el  80%  d’elles  estan  produïdes  per  culpa  nostra.  Per  tant,  fer 
demagògia sobre el tema dels refugiats perquè isca als mitjans de comunicació m’ha 
semblat patètic. Per això presentem aquesta moció. I després, aquesta moció té una 
doble vinculació o un doble argumentari. No em sembla lògic que isquen polítics 
governants a dir que s’ha d’ajudar a Síria, que s’ha de fer, i en canvi facen polítiques 
de retalls continu al benestar social dels qui vivim ací; no és lògic. Cal ajudar els  
siris? Clar que sí; però també als 50 milions de refugiats, també als 800 milions de 
persones que passen fam al cap del dia; però també, segons la taxa arope, 13 milions 
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d’espanyols actualment estan per sota del límit de la pobresa; en canvi, continuem 
fent, com hui ha eixit en el noticiari, retalls en el benestar socials, però a més són tan 
demagogs i tan hipòcrites que mentre volem que per dalt puguen entrar els refugiats, 
que jo estic totalment d’acord, podem per baix dues fronteres, impensable en 2015, 
perquè els marroquins o els algerians no ens entren. Per a mi i per al nostre grup, 
això és demagògia. Per això instem que la Unió Europea, ja està bé simplement de 
beneficis  econòmics,  treballe  ja  per  beneficis  socials;  perquè  els  ciutadans 
espanyols, siris, romanesos, de Burkina Faso, que fa una setmana va patir un cop 
d’estat, necessiten de l’ajuda del món occidental, que curiosament són els culpables 
de les principals guerres.”

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels seus membres, i per tant, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres, considera la urgència de l’assumpte i 
per tant incorpora esta Moció conjunta a l’Ordre del Dia de la sessió, per la qual cosa es 
procedix a continuació a l’estudi i debat del fons de l’assumpte. 

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

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Des  de  Projecte  Ciutadans  d’Oliva  donarem  suport  a 
aquesta  moció;  però  sí  que  volem  manifestar  i  així  volem  traslladar-ho  a  la 
corporació, és molt important la informació que li traslladem també a la ciutadania, i 
la clarificació sobre l’estatut del refugiats, qui ha de portar la gestió en tot aquest 
tema de les persones que estan patint aquest calvari, però sobretot és molt important 
que la gent d’Oliva tinga clar que crear o donar-li el caràcter de ciutat refugi no vol 
dir que ací tindrem no sé quantes mil persones; les assignarà l’estat a les comunitats 
autònomes,  les  comunitats  autònomes  als  municipis,  però  estarem  parlant  de 
famílies concretes, que serà el nostre deure si ens assignen, integrar-les de la millor 
forma possible en la nostra societat i en el nostre poble. No estem parlant de grans 
aglomeracions, perquè ni tenim capacitat en el tema educatiu de les escoles, ni en 
altres temes. És molt important traslladar, des de la delegació corresponent, tota la 
informació correcte per tal que el tema no es convertesca en tema de discussió, ni 
d’enfrontament entre algunes persones que puguen pensar una cosa, i les altres que 
en puguen pensar una altra. És un tema de solidaritat, d’humanitat, i parlem d’un 
estatut  del  refugiat,  que té  un caràcter  determinat  en la  legislació,  ja  que  estem 
parlant de guerres.”

Finalment, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

1.- Que la ciutat  d’Oliva forme part de les “ciutats refugi” tenint en compte que les 
administracions locals no tenim gran capacitat, i sempre que estiga regulat per la Unió 
Europea, i esperant les ajudes que des d’esta administració s’atorguen als ajuntaments 
per a poder fer front a esta crisi.
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2.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet a fer una crida a la ciutadania per a fer un cens 
de famílies acollidores. De la mateixa manera, l’Ajuntament d’Oliva es compromet a 
elaborar una llista dels recursos municipals que podria mobilitzar en cas de necessitat.

3.- Instar a la Unió Europea així com a les potències mundials a fer front als diferents  
conflictes  mundials,  deixant  de  costat  els  beneficis  econòmics,  i  no  les  necessitats 
socials.

4.- Instar el Govern Central, perquè regule un impost a les Grans Fortunes, que aparega 
en una partida per a ajudes socials, ja que la situació espanyola necessita planificacions 
econòmiques.

5.- Instar el Govern Autonòmic, que canvie les polítiques en matèria social que portava 
a terme l’anterior Executiu,  i que s’incrementen les ajudes socials, ja que des de les 
administracions locals no podem fer front a les necessitats derivades de la situació de 
crisi.

6.- Remetre la moció al president de la Generalitat, el president del Govern de l’Estat 
Espanyol i una còpia al Parlament Europeu perquè el distribuïsca entre els grups polítics 
del Parlament Europeu.”

DESPATX  EXTRAORDINARI.  MOCIÓ  DEL  GRUP  PP  SOBRE  SENYES 
D’IDENTITAT

EL Grup del Partit Popular presenta una moció sobre senyes d’identitat, i es produeixen 
les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sr. alcalde: “Tots els portaveus disposen de la moció presentada per registre 
d’entrada fa dos dies, que el Partit Popular vol que s’incloga en l’ordre del dia per 
urgència,  sobre senyes  d’identitat?  Disposen tots de la moció? Té la paraula per 
explicar, i després votarem al inclusió en l’orde del dia, i si entra es debatrà i es 
votarà.”

 Sra. Tomás Doménech: “És una moció sobre defensa de les senyes d’identitat 
valencianes.  La  Comunitat  Valenciana  és  una  nacionalitat  històrica  consagrada 
durant centenars de segles d’història, formant una identitat cultural i lingüística amb 
personalitat  pròpia  i  diferenciada  dins  del  conjunt  de  la  nació  espanyola.  La 
Comunitat Valenciana ha estat històricament organitzada com a Regne de València. 
Amb la Constitució Espanyola de 1978 i l’aprovació del nostre Estatut d’Autonomia 
de 1982 es dota d’unes institucions d’autogovern amb capacitat per a decidir sobre 
els assumptes que atenen exclusivament als valencians. Tanmateix s’adoptaren com 
a oficials les senyes d’identitat que històricament eren pròpies del poble valencià, 
com ara la nostra reial senyera, el reconeixement de la llengua valenciana, l’himne 
regional  o  la  denominació  oficial  de  Comunitat  Valenciana.  Aquestes  senyes 
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d’identitat  i  aquest  autogovern,  desenvolupat  amb  total  normalitat  pel  poble 
valencià,  ha sigut font d’atacs i ingerències per part d’elements del nacionalisme 
català, moltes vegades servint-se de les mateixes institucions catalanes i dels seus 
pressupostos. Amb la deriva independentista que està experimental l’actual Govern 
de Catalunya,  aquestes ingerències  i  atacs a la nostra identitat  s’han incrementat 
notablement,  generant  un  rebuig  considerable  de  la  ciutadania  valenciana  i  un 
deteriorament i desconfiança dels valencians cap a les institucions catalanes amb les 
quals  hauria  d’haver,  precisament,  una  relació  de  respecte  i  cordialitat  mútua. 
Actituds com dirigir-se a la Comunitat Valenciana amb denominacions que no són 
l’oficial i acceptada pel poble valencià, o incloure-la en països imaginaris que no es 
corresponen amb la realitat, suposen trencar el respecte merescut entre pobles veïns. 
Promoure  en  l’educació  i  en  la  política  comunicativa  de  les  administracions 
catalanes  una  apropiació  i  assimilació  dels  elements  culturals  valencians,  de  la 
llengua valenciana i la seus literatura, així com una tergiversació de la història de la 
Comunitat  Valenciana,  no contribueix en absolut al  respecte institucional  que ha 
d’existir entre dues comunitats diferenciades, però veïnes. Com tampoc contribueix 
que des de les institucions de Catalunya s’estiga subvencionant amb diners públics a 
associacions  i  organitzacions  que,  radicades  a  Catalunya  o  a  la  Comunitat 
Valenciana, es dediquen a atacar les senyes d’identitat valencianes i a tergiversar la 
nostra realitat  històrica,  així com a difondre el programa del nacionalisme català 
més radical en terres valencianes, a pesar del rebuig de la societat valenciana. Així 
mateix, és una descortesia institucional i un atac a l’autogovern dels valencians que 
des d’administracions catalanes, ajuntaments o el Parlament de Catalunya s’estiga 
indicant  amb  iniciatives  legislatives  què  han  de  fer  els  valencians  amb  la  seua 
política lingüística i cultural. Igual que les Corts Valencianes o els ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana no els ordenen a les institucions catalanes què és el que han 
de  parlar  o  quina  és  la  seua  llengua.  Cada  comunitat  autònoma  té  les  seues 
competències i el seu àmbit territorial i d’actuació. La Comunitat valenciana demana 
una cosa molt  senzilla,  respecte.  I  que les  institucions  catalanes  s’ajusten al  seu 
àmbit d’actuació sense intentar imposar a les comunitats veïnes el seu parer. De la 
mateixa forma que dins de la seua acció de govern en matèries com la comunicació 
o l’educació no s’utilitzen elements que tergiversen o denigren la realitat estatutària 
històrica dels valencians. La fi d’aquestes actituds només pot ser positiu per a les 
dos comunitats, perquè amb la relació cordial, respectuosa, d’igual a igual i no de 
submissió com es pretén, podrem col·laborar molt millor en aquells aspectes que 
puguen beneficiar els ciutadans de la Comunitat Valenciana i de Catalunya. És per 
això que el Grup Popular a l’Ajuntament d’Oliva proposa l’adopció de les següents 
propostes d’acord.  Primer,  que el  Ple municipal  mostre  el  seu ferm rebuig a les 
ingerències  que des  del  Govern de la  Generalitat  de Catalunya,  el  Parlament  de 
Catalunya,  ajuntaments,  consells  comarcals,  i  diverses  associacions  i  entitats  de 
Catalunya es realitzen contra l’autonomia valenciana i la nostra capacitat de decisió 
i autogovern, a la qual cosa se suma el menyspreu que de la forma més basta es 
promou  contra  les  senyes  d’identitat  valencianes  recollides  en  el  nostre  Estatut 
d’Autonomia, com la denominació de Comunitat Valenciana, la idiosincràsia de la 
llengua valenciana o la nostra realitat cultural i històrica com a poble. Segon, que 
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s’inste  el  govern  català  i  a  les  administracions  catalanes  a  respectar  la  nostra 
autonomia i el nostre Estatut, i per açò, que posen fi a totes aquelles iniciatives que 
impulsen per a atacar la identitat  històrica,  cultural,  lingüística i estatutària de la 
Comunitat Valenciana, ja siga en la política educativa, comunicativa o de difusió 
cultural de Catalunya. Tercer, que es reclame a la Generalitat de Catalunya i a la 
resta d’administracions catalanes que es deixe de subvencionar i fomentar amb fins 
públics,  a  associacions  que,  des  de  Catalunya  o  des  de  dins  de  la  Comunitat 
Valenciana, es dediquen a tergiversar en gran manera la nostra realitat històrica i 
estatutària, contribuint amb açò al greuge entre governs autonòmics entre els quals 
han de fluir bones relacions de veïnatge. Quart, que es reclame a les administracions 
catalanes posar fi a les intromissions legislatives, tals com mocions parlamentàries o 
municipals, en assumptes que afecten exclusivament a la Comunitat Valenciana i 
sobre els quals ells no tenen veu ni autoritat de cap tipus per indicar a la Generalitat  
Valenciana  què  fer  en  assumptes  que  són  competència  dels  valencians.  Quinta, 
donar trasllat del present acord al Parlament de Catalunya i al Govern de Catalunya, 
així com a les Corts Valencianes i a la Generalitat Valenciana.”

 Sr. alcalde: “Si els sembla bé, passem a la votació de la inclusió en l’ordre del 
dia, i després, si volen, perquè puc intuir que potser hi ha diferències en la votació 
de la inclusió, donem un torn d’explicació del vot.”

Sotmesa a votació la urgència de la moció, voten a favor els regidors del Grup Partit 
Popular (6 vots); voten en contra els regidors del Grup 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); s’abstenen els regidors del Grup Socialista (4 vots). 
En conseqüència, per haver més vots negatius que favorables, no prospera la urgència 
de la moció presentada.

El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula per a explicar el vot sobre la urgència de la 
moció presentada, i es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “Amb un poc d’ironia, jo entenc que les tropes catalanes que 
baixen pel carrer de l’Hospital és un perill real i del qual ens hem de preocupar; però 
com que per a vindre hauran de vindre per la carretera, que pillaran retenció,o per 
l’autopista que com els costarà pagar tardaran un poc més, considerem que podem 
esperar-nos un mes més a considerar la qüestió.”

 Sr.  Mengual Manzanares: “La veritat  que jo  no seré tan irònic com el  Sr. 
Canet. Nosaltres ens abstenim perquè primer pensàvem, i així es va dir en la reunió 
de portaveus, que no vindria a aquest plenari sinó que l’hauríem pogut treballar un 
poc més. I la veritat que des del meu punt de vista estic un poc cansat del tema de 
les senyes d’identitat. Hui, torne a repetir, que malauradament en el noticiari ha eixit 
l’Ajuntament de Barcelona pel debat de dues banderes, i crec que hi ha moltíssima 
més problemàtica, especialment en el benestar social, en el tema dels retalls que està 
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fent el govern català. Però el que nosaltres no entenem és que siga com una notícia 
fonamental per a la supervivència del nostre territori. Per tant pensem que és un punt 
que podem debatre, podem tractar i podem millorar el tema de la moció, i vore si per 
fi podem portar-la de forma conjunta que crec que seria un bon exemple de posar-se 
en comú les senyes d’identitat entre distints grups polítics i distintes identitats.”

 Sr. alcalde: “Hem alterat l’ordre d’intervencions; és una excepció.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que des del Grup Municipal Projecte 
Ciutadans d’Oliva respectem que es presente la moció per part del grup del Partit 
Popular, però no considerem que siga un tema d’urgència a tractar en el plenari, en 
aquest plenari. Podrem tractar-lo en altres plenaris, podrem debatre-ho prèviament 
en Junta de Portaveus; i sobretot intentarem que aquestos temes no influesquen en el 
fet quer diumenge hi ha unes eleccions, pensant en un altre territori del nostre estat 
espanyol.  I per tant considerem que tenim temps de debatre’l  i  que hui no és el 
moment.”

 Sra. Tomás Doménech: “D’acord. Ens consola el que vostés han dit, que ho 
tornarem a debatre, i el que vosté ha dit, Sr. Peiró, que ha definit molt bé que hi ha  
unes eleccions diumenge en un altre territori. Només amb això amb la definició d’un 
altre territori queda quasi clar. I no cap dubte que podem millorar-la.”

PRECS I PREGUNTES 

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

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  vull  aprofitar  aquesta  ocasió  per  dirigir-li  unes 
paraules d’agraïment a Paco Tercero, o com tots coneixem, a Paco el notificador, ja 
que hui, i en aquest mes de setembre, ens assisteix per última vegada, perquè li ha 
arribat, després de quaranta-quatre anys de servei al nostre ajuntament, el moment 
de la seua merescuda jubilació. Paco, he de dir-te que en aquestos anys que porte 
com a regidor no m’ha faltat mai cap documentació, sempre m’ha arribat a l’hora. 
Per les teues mans han passat centenars de tones de documentació,que sempre ha 
trobat el seu destinatari,  per complicada que fóra la seua localització; no debades 
coneixes perfectament el domicili de tots els ciutadans d’Oliva. Més en broma que 
seriosament, diria que la meua dona no em controla tant com tu; i així és, no sé com 
te les apanyes, però és xafar l’ajuntament i de cop ja et tinc darrere meu per donar-
me qualsevol notificació; fins i tot, si era necessari, sempre t’oferies voluntàriament 
per a portar-me-la on fóra; no patesques, jo te la porte on siga; no cal, demà; no, jo 
te la porte. Estic segur que en aquesta casa et trobarem a faltar. Paco, el temps passa  
inexorablement  per  a  tots.  Després  de  tos  aquestos  anys  de  servei  exemplar  a 
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l’ajuntament, t’ha arribat de forma obligada el moment de la jubilació laboral, que 
no de la social; ara podrà dedicar-te de ple a les teues coses. Vull acabar felicitant-te  
i donar-te les gràcies i l’enhorabona pel bon treball que durant tots aquestos anys has 
realitzat, i alhora desitjar-te que disfrutes cada minut en aquesta singladura que estàs 
a punt d’encetar en aquesta nova etapa de la teua vida. Moltes gràcies, Paco.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar,  estem en el  torn de precs i preguntes. Normalment 
quan  s’acaba  el  plenari;  de  fet  l’Alcaldia  tenia  previst  obrir  un  torn  a  tots  els 
portaveus,  quan haja  acabat,  entre  cometes,  la  brega,  tenia  previst  obrir  un torn 
d’intervencions  perquè  els  diferents  portaveus  pugueren  expressar-se  o  donar-li 
l’acomiadament, o l’enhorabona, o el que vulgueren, al Sr. Paco Tercero. Em veig 
obligat  en  aquest  moment  a  obrir  el  torn  ara.  Amb el  permís  dels  portaveus,  i 
després  farem els  precs  i  preguntes,  i  altres  qüestions  que  algun portaveu m’ha 
sol·licitat cap a final del plenari.”

 Sr. Salort Rubio: “La veritat és que he estat poc de temps coincidint amb Paco 
Tercero, però la veritat és que sempre ha mostrat un servei digne, molt treballat; i la 
veritat és que necessitaríem més PAcos Terceros ací, i a tot arreu. Des d’ací no et 
veig, Paco, però vages on vages estem amb tu. Moltes gràcies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres li  ho hem traslladat personalment  el sentir  del 
nostre grup municipal, per la tasca que ha realitzat el Sr. Paco Tercero. Simplement 
dir que en paraules majúscules, un bon funcionari, i un funcionari dels que sap greu 
a la corporació prescindir d’ells. Gràcies, Paco.”

 Sra. Morell  Gómez: “Des del Grup Socialista ja li  ho vam dir en el mateix 
despatx. Per a nosaltres és un dia de pena, el fet que un gran treballador, que ha 
donat  tant  per  aquest  ajuntament  s’haja  d’acomidar  de  nosaltres,  però  per  a  la 
persona que es jubila és un motiu de felicitat, perquè la jubilació és la recompensa 
de tants anys de treball. L’altre dia, en l’executiva. Vam estar parlant d’això, fins i 
tot  l’anterior  alcalde,  Salvador  Fuster,  ens  explicava  també  que  si  teníem 
l’oportunitat de parlar amb tu que ens acomiadàrem de part seua, perquè han sigut 
molts anys conjuntament. I com no, enhorabona. Esperem tot arribar a la jubilació. 
Felicitats.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Moltes  vegades  es  parla  dels  funcionaris  amb  un  cert 
despreci, o amb alguna connotació negativa. Crec que Paco, el notificador, és un 
exemple de funcionari que contraresta completament aqueixa imatge. Paco ha estat 
sempre servicial; sempre que li hem demanat que faça qualsevol notificació, a l’hora 
que siga, ha estat disponible per fer la notificació. És una persona diligent, perquè 
ordena totes  les  notificacions  que ha de  fer  per  diferents  tipus  de  distància,  per 
carrers, per circumstàncies personals de la persona a qui ha de notificar, per portar-
ho a correus, etc. I mai es posa en ningú i sempre compleix, molt professionalment,  
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amb humilitat, amb gran respecte la feina que se li encomana. Des del nostre grup, 
Compromís, els qui estem ara ací som relativament recents tots; ha hagut gent que 
anteriorment  a  nosaltres  també  ha  pogut  aqueixes  mateixes  paraules  que  ara 
pronuncie,  i  han  vist  que  amb Paco  la  documentació  ha  estat  sempre  de  forma 
puntual i diligentment lliurada. Si algú ha desenvolupat una tasca de delegació, en 
Paco  ha  tingut  sempre  un  col·laborador  excel·lent;  i  personalment  des  de  la 
Regidoria d’Urbanisme puc dir que en alguns moments, quan necessitàvem esclarir 
informació  que  no  podíem esclarir  de  cap  altra  forma,  ni  en  el  Registre  de  la 
Propietat,  ni en el Registre Cadastral,  ni en el Padró Municipal, Paco era l’últim 
recurs,  i  era  capaç  d’esclarir  herències  mal  resoltes,  llocs  on  vivia  la  gent  fora 
d’Oliva que se n’havia anat feia anys, etc. Crec que més no es pot dir de Paco com a 
treballador eficient i servicial per a qualsevol persona que haja passat per aquesta 
corporació i per a qualsevol persona de la nostra ciutat. Gràcies.”

 Sr. Morera Romaguera: “Des del nostre grup també volem agrair-te  el  teu 
treball, la teua simpatia, i la teua disposició sempre, per estar ahí. I et desitgem una 
bona jubilació, i dir-te gràcies per tot i estem i estarem ací nosaltres al teu servei 
d’ara en endavant. Moltes gràcies, Paco.”

 Sr. alcalde: “Paco, jo he anotat tots els adjectius; crec que ja te’ls han dit tots; 
com ens coneixem, sé el tràngol pel qual estaràs passant en aquest moment, perquè 
sé que aquestes coses t’agraden poc. Simplement, també coincidesc amb la resta de 
companys de corporació. Has sigut i eres tot un exemple, i només espere que no te’n 
vages, que et jubiles i que et veiem per ací, i pugues donar compte i pugues mostrar 
el  teu llegat  com a funcionari  a  la  resta  de  funcionaris  que  hui  en dia  integren 
l’ajuntament, perquè has sigut tot un exemple; i jo sobretot vull destacar que eres 
una bona persona, que jo crec que és l’aspiració més gran que pot tindre qualsevol 
en aquesta vida. Gràcies.”

 Sra. Morell Gómez: “El problema és que ara sembla que embrutem un acte tan 
emotiu; però bé, intentarem fer-ho sempre amb el mateix respecte que hem tingut en 
les  sessions  plenàries.  Vaig  a  fer  un  prec  i  dos  preguntes;  el  prec  és  sobre 
l’adquisició  del  carrer  del  Palau,  núm.  16.  Quan  vam  aprovar  el  pressupost 
municipal  ja  vam  fer  una  modificació  de  crèdit  per  dotar  la  consignació 
pressupostària necessària per adquirir la vivenda del carrer del Palau, núm. 16. Ja 
vam  explicar  en  aquell  moment  la  problemàtica  que  tenia  aquesta  vivenda, 
independentment de la riquesa patrimonial que adquireix o que conté aquesta casa, 
era que estaven vivint  els  mateixos  propietaris  de la  part  inferior  de la  vivenda, 
perquè  cada  vegada  que  plou  tenen  problemes  de  filtracions,  i  és  el  mateix 
ajuntament el propietari de la part superior de la vivenda. Han passat els mesos, el 
pressupost va quedar definitivament aprovat, però no s’ha donat un descàrrec a la 
família.  És  cert  que,  sobretot  en  aquestes  últimes  pluges,  han  continuat  tenint 
problemes de filtracions d’aigua, i l’única cosa que demane, per favor, és que el nou 
govern agilitze el màxim possible els tràmits. La conselleria va contestar en el mes 
de juliol que no posava cap impediment a l’adquisició de la vivenda; i l’única cosa 
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que demanem a l’Alcaldia és agilitzar els tràmits, o almenys donar un descàrrec, 
perquè les persones no saben si amb el canvi de govern els perjudica, o ha canviat la 
decisió  d’adquirir  o  no  aquesta  vivenda.  Ara  faré  dues  preguntes,  una  és  sobre 
l’expedient disciplinari que es va obrir a un treballador d’aquesta casa; en el mes 
d’abril es va donar compte en la Comissió de Governació perquè el cap de la Policia 
Local havia obert un expedient disciplinari a un treballador, es va explicar en aquell 
moment quins eren el motius que havien portat al cap de la Policia a prendre aquesta 
decisió, sobre el treballador; i han passat els mesos, tinc constància que l’expedient 
està en el despatx d’Alcaldia des de fa mesos, i el problema és que el mes d’octubre 
caduca l’expedient, i no sabem què està passant, si l’alcalde està mirant-ho amb més 
deteniment; però que sí que demanem, per favor, els expedients poden caducar per 
errors,  però no de  forma  conscient  i  voluntària.  Una tercera  qüestió,  ja  ho vam 
comentar l’alcalde actual i jo, el dia que ens vam reunir per tractar els temes que des 
de l’Alcaldia es deixaven a mitges, i era el tema de la Dulcesol; per posar un poc en 
antecedents a aquelles persones que no saben de què parlem, és que ja fa molts 
mesos Dulcesol va demanar poder portar la llum, és a dir la canalització de la llum, 
des d’Oliva fins a Villalonga, perquè Dulcesol ja havia aparaulat amb uns clients 
l’ampliació o el llançament d’una nova línia de productes, que això comportaria un 
increment  del  deu  per  cent  de  la  producció  de  Dulcesol,  de  forma  que  això 
comportava  la  generació  i  la  consolidació  dels  llocs  d’ocupació  actuals,  i  també 
l’increment entre 40 i 50 treballadors de la comarca que podrien entrar a treballar en 
aquesta empresa.  Quan jo deixe l’Alcaldia es deixen els informes de l’arquitecte 
municipal,  l’informe jurídic del TAG d’Urbanisme,  es deixa l’informe del tècnic 
municipal,  i  sobretot  la  gran  importància  era  perquè  aprofitàvem  aquesta 
canalització perquè la mateixa Dulcesol ens pagarà la canalització, tota la canonada, 
no els cables, fins a la Unitat d’Actuació núm. 11m, que és la part que ens queda per 
desenvolupar per unir els dos trams de passeig que en aquest moment està pendent 
d’executar.  També  està  l’informe  que  justifica  i  quantifica  l’interès  públic,  que 
suposava un estalvi per a l’ajuntament entre 80.000 i 100.000 euros; i crec que han 
passat més de cent dies, des que es va produir el canvi de l’Alcaldia, i encara no 
hem vist  que  s’haja  fet,  ni  emés  cap  informe,  ni  de  part  d’Intervenció,  o  si  es 
requereix el de Secretaria, o si a la fi requereix o no una modificació d’ordenança; 
però  Dulcesol  és  una  empresa  que  està  pendent,  i  ja  està  jugant-se  el  futur  i 
l’ampliació d’aquesta empresa, la producció, i la generació de llocs de treball per a 
la comarca. Per tant, és un prec i és una pregunta, perquè no sé realment què està 
impedint que progresse l’expedient; però també demane, per favor, al govern, que és 
molt important que les empreses de la comarca que estan generant treball i ocupació 
per a tots els nostres ciutadans, que això no pot estar tan parat, i ja han passat massa 
dies perquè l’expedient encara estiga suspès i en l’aire.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Parlaré de dues delegacions que ens preocupen i 
molt;  pensem  que  són  dues  delegacions  de  les  més  importants  que  hi  ha  la 
consistori; una és la turística, la Regidoria de Turisme. Primer crec que, així vam fer 
un  plantejament  en  els  mitjans  de  comunicació,  s’hauria  d’haver  posat  un  punt 
turístic a la platja; encara que no fóra un edifici, hi ha mètodes o diferents eines per 
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poder fer-los externs. No podem estar una platja com la d’Oliva tres mesos sense un 
punt d’informació en període estival. Després un altre punt, o una qüestió, és com 
està la Touris-info. En aquest plenari el seu portaveu, Sr. Peiró, ens va comentar que 
a partir del 15 estaria ja en funcionament; després en una comissió vam parlar, i 
evidentment estem pendents, no exigiré que siga hui, però pensem, que la necessitat 
de la Touris-info per al nostre municipi és de vital importància. I després, quina és la 
planificació turística que plantegem, perquè el que veig als mitjans de comunicació 
o en les xarxes socials són premis heretats d’una planificació que no compartesc, era 
de la planificació de la Sra. Ibiza, i per tant quina és la planificació que portarem a 
terme  des  d’aquest  ajuntament  en  matèria  turística,  perquè  pensem que  és  molt 
important. L’altre és la matèria de Benestar Social. Mire, Sr. Salort, és la Regidoria 
més important del municipi; la situació dels nostres ciutadans és molt dolenta. No sé 
vosté quina tasca està fent. La primera situació que jo em sorprenc és el tema del 
banc d’aliments, com a una persona se li nega una caixa d’aliments; però és que a 
més li han caducat els menjars del banc d’aliments. És que crec que és el més greu 
que ha passat en aquest consistori. És que no s’ha repartit a les famílies desfavorides 
perquè li ha caducat. No és possible, Sr. Salort. Després, quina és la meua sorpresa 
que ve una usuàries, i ho vaoi posar en el facebook, i ho vaig posar en els mitjans de 
comunicació, però no s’ha preocupat. Li ho repetiré, hi ha una fundació que es diu 
La fundación  de  la  luz,  que  ajuda,  paga  íntegrament  les  ulleres  de  les  famílies 
desfavorides; només necessita un informe, o una espècie de document que diga que 
aqueixa família és desfavorida; i la xiqueta que ve té 16 diòptries, i és degeneratiu, 
les necessita ja. Si parla vosté amb Optica Benjamín, que és la que s’encarrega dels 
tràmits, li dirà el propietari que no s’ho acaba de creure; de forma íntegra; es que 
costa zero euros. A mi em sembla molt bé la seua filosofia política quan em parla de 
si la conselleria, de si l’estat, estic totalment d’acord, no li diré res del tema de la  
dependència, és la conselleria que s’ha d’encarregar; però vosté ha de fer la seua 
feina, ha de fer la seua taca; és el departament més important que existeix. És que no 
ho dic jo, ho diuen els usuaris i ho diu fins i tot el seu assessor; el seu secretari de  
grup, el seu assessor, triat vosté.”

 Sr. alcalde: “Sr. Mengual, la pregunta crec que ha quedat clara.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Acabe. Fa un registre d’entrada i em dóna la raó, o 
dóna la raó als usuaris. Per favor, Sr. Salort, agarre’s seriosament aquesta tasca. I si 
vosté, com diu, està cansat, deixe pas a uns altres.”

 Sr.  Parra  Salort: “Tinc  dues  preguntes  a  fer.  La  primera  fa  referència  a 
l’informe de la interventora, en el període mitjà de pagament als proveïdors detalla 
que aquest període és de 98 dies, i aquest termini de pagament és clarament contrari 
a  allò  establert  per  la  Llei  de  Morositat,  la  qual  determini  que  el  període  de 
pagament  per  a  les  administracions  públiques  és  de  trenta  dies;  per  tant  s’està 
incomplint  de  forma  constant  allò  establert  en  la  llei,  però  a  banda  de 
l’incompliment,  estan les  conseqüències  que aquesta  situació  comporta  per a  les 
empreses xicotetes, comerços i autònoms d’aquest poble, que suporten el retard i 
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que s’han d’endeutar per a mantindre el subministrament de productes i serveis com 
a proveïdors. Aquesta situació comporta greus riscos per a ells i un encariment del 
cost dels productes i serveis per a aquest ajuntament; perquè no ens equivoquem, 
ells  repercutiran  en  els  seus  preus  el  llarg  ajornament  del  pagament.  Aqueix 
sobrecost després haurà de ser absorbit pel ciutadà en els seus impostos. Per tant, 
està  clar  que un allargament  d’aqueix  pagament  suposa un empobriment  per  als 
proveïdors,  que  no  puguen  endeutar-se  i  una  repercussió  sobre  les  rendes  dels 
negocis i dels empleats, i un major cost dels béns i subministraments. Vist el continu 
incompliment de la normativa sobre la morositat  i  les conseqüències perjudicials 
que comporta per als ciutadans d’Oliva, voldria preguntar-li quin pla té previst, si el 
té per a poder pagar dins del termini als proveïdors de l’Ajuntament d’Oliva. I la 
segona pregunta és que en data 23 de juliol es va dir, fa exactament dos mesos, que 
es  va  requerir  a  aquest  grup municipal  el  nomenament  d’un representant  per  al 
Consell Local Agrari; transcorregut aquest termini, suficient des del nostre punt de 
vista, no s’ha fet cap convocatòria. Nosaltres considerem que l’activitat agrícola a 
Oliva és un dels pilars bàsics de l’economia, i que amb aquesta demora i inactivitat 
l’única  cosa  que  s’aconsegueix  és  retardar  la  constitució  d’un  òrgan  que  pot 
permetre aportar idees i actuacions que vagen en benefici d’un sector prou castigat i 
faltat d’ajuda. Per tant voldríem saber si té previst, i quan, convocar els membres 
d’aquest consell perquè puguen reunir-se i posar-se a treballar, i aportar les idees 
necessàries per ajudar a desenvolupar aquest sector que falta li fa.”

 Sr. Morera Romaguera: “Per què han deixat passar el mes de setembre sense 
portar a cap la construcció de la nova Tourist-info de la platja? En el plenari del mes 
de juliol ja van dir vostés que a l’agost no anaven a fer res, perquè era temporada 
alta  i  perquè els  treballs  de construcció  ocasionarien impediments  a l’accés  a  la 
platja; però encara no sabien ni tan sols, amb precisió, on construirien o instal·larien 
la Touris-info. Hem perdut agost i setembre per donar suport a qualsevol turista que 
volia recaptar qualsevol tipus d’informació al voltant d’Oliva. Des del govern deuen 
fer un acte de reflexió per la falta d’imatge de cara el turisme. Anem a fires de  
turisme, intentem promoure Oliva turísticament, i quan arriben ací els turistes ni tan 
sols un simple punt d’informació a la platja. Per què no s’ha reunit el Consell de 
Turisme per donar-li alguna explicació de la nova Tourist-info, com ha de ser, si hi 
ha  una  nova situació,  etc.  En el  Ple  de  juliol  els  vaig  dir  que estava  a  la  seua  
disposició  per  si  necessitaven  qualsevol  ajuda;  quan  es  va  acabar  el  Ple  vaig 
comunicar a la regidora de Turisme que em brindava a solucionar-los el problema 
en 24 hores, per a col·locar un punt d’informació a cost zero. Encara estic esperant 
que em criden per escoltar la meua proposta i solució a curt termini, fins que la nova 
Tourist-info  estiguera  implantada.  Només  dir-los  que  dia  que  passa  no  és 
recuperable, i des que es va tancar la Tourist-info per la demolició, fins que la nova 
estiga construïda, és un temps preciós que hem perdut per a divulgar la informació 
turística d’Oliva.”
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 Sra.  Tomás Doménech: “Una pregunta  per  a  la  Sra.  Ibiza.  Tercer  cicle  de 
fumigació per combatre el mosquit tigre ja està previst; volia preguntar-li si hi ha 
planificat  algun  pla  de  continuïtat  per  la  importància  que  té  el  tema  en  aquest 
moment. I també que vosté va dir en agost, molt xicotet, al web de l’ajuntament, que 
hi havia unes mesures, preventives, que caldria aplicar en el cas de picadures. I que 
s’estaven preparant unes xerrades informatives, que no sabem si s’han portat a cap; 
ens estan picant a tot arreu. Mentre arriben les xarrades, altres ajuntaments han fet 
díptics, i també altres ajuntaments només entrar al web el primer que es posa són les  
indicacions de com combatre aquest tema.”

 Sr. Llopis Ibiza: “El meu prec va encaminat a tema que no entenc massa be, i ja 
li vaig comentar al Sr. Salort i al Sr. Canet alguna vegada el que jo pense, i és sobre 
el tema de les dues modificacions de la RLT en el Departament de Benestar Social. 
Exactament  són  els  casos  de  la  tècnica  superior  que  passa  a  cap  de  servei  de 
Benestar  Social,  i  la  de  la  tècnica  mitjana  que  passaria  a  cap  de  departament. 
L’increment  econòmic suposa a l’ajuntament  uns 11.600 euros. Jo no parlaré de 
favoritisme ni coses semblants que aquest regidor que els parla no puga demostrar;  
el que sí que veig és un descontrol en l’esmentat departament, el de Benestar Social, 
i que de segur que el Sr. Salort amb tota la seua bona voluntat voldrà arreglar; i ací 
ens té per ajudar-lo, com sempre li he dit; però com deia al principi, no entenc que 
un  departament  que  ara  mateix  està  de  capa  caiguda,  si  ho  dic  en  termes  de 
construcció,  tindríem més  arquitectes  que  obrers,  per  a  der  una  obra.  Aleshores 
tindrem més caps que tècnics; i el mal és que tampoc sabem ni els tècnics que té el 
departament,  perquè  des  del  dia  18  d’agost  per  registre  d’entrada  aquest  Grup 
Popular  va  demanar  l’organigrama  del  departament,  i  com vaig  dir  en  l’última 
comissió encara no ens l’han donat. Ens agradaria ajudar a millor el dit departament,  
però voldríem saber quins mitjans humans, categories, formació, horaris d’atenció, i 
altres de què disposa. Com que ens trobem amb una llista d’espera d’uns tres mesos, 
crec que la millor solució no és pujar de categoria dos tècnics, almenys fins que el 
departament  estiga  en condicions,  pregaria  que  deixaren  sobre  la  mesa  aquestos 
casos, i amb la bona voluntat del regidor delegat i dels bons tècnics que disposa el 
departament, trobem la fórmula de solucionar aquest problema. De veritat els dic 
que si vostés tingueren una empresa, en qualsevol treball, si no tingueren rendiments 
positius, tampoc hi hauria aascensos.”

 Sr. Robles Serrano: “Tinc una pregunta per al Sr. Escrivá. Després de l’última 
reunió de la Comissió de Serveis Socioculturals, realitzada el passat dimarts 15 de 
setembre,  a  la  pregunta  de si  s’estava  fent  alguna acció,  o  si  s’estava  estudiant 
l’obertura  de  la  biblioteca  durant  24  hores  per  als  nostres  estudiants  en  procés 
d’exàmens, parcials i selectiu, la resposta del Sr. Escrivá va ser rotundament que no, 
en base al fet que era una despesa econòmica que no compensava, després de ser 
una de les promeses de la campanya, i un dels punts estrella del debat realitzat en el 
Polivalent  i  organitzat  pel  Consell  Jove,  on  tots  els  caps  de  llista,  candidats  a 
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l’Alcaldia van dir que sí, que es reorganitzaria. En la comissió se li va aconsellar al 
Sr.  Escrivá que canviara d’idea i  que prenguera mesures,  que es reunirà  amb el 
Consell Jove per unir idees i poder donar un servei als nostres estudiants, perquè 
creiem,  des  del  Partit  popular,  que  donar  aquest  servei  no  és  una  despesa 
innecessària, és una despesa necessària, perquè a banda d’això, els nostres estudiants 
s’han  de  desplaçar  a  altres  ciutats,  com ara  Gandia,  per  poder  estudiar.  És  una 
petició  popular,  de  tots  els  estudiants  d’Oliva.  Li  estenem la  mà  des  del  Partit 
Popular i li explicarem, si vosté vol, la fórmula que va utilitzar el nostre partit en 
2011 i 2012, que tan bon resultat va tindre.”

 Sra.  Pous  Marí: “Una  pregunta  per  al  regidor  d’Obres  i  Serveis.  Aquesta 
regidora és conscient que cent dies no donen per a una revisió d’un Pla General o 
temes de gran envergadura, però sí per a temes més senzills, com seria el cas del pla 
de millora dels parcs públics i del seu manteniment que vostés ja preveuen en el seu 
acord de govern, i estem parlant de coses molt simples, que fan més còmoda la vida 
als  ciutadans,  com  és  el  cas  de  dotar  els  parcs  d’urinaris  públics,  que  és  una 
demanada de la gent de a peu des de fa molts anys, dotar-los de fonts, i sobretot 
d’una neteja més conscienciosa. Són nombroses les queixes que rebem quasi a diari 
en aquest  sentit.  Tots  podem vore l’estat  en  què estan els  nostres  parcs,  moltes 
vegades amb deixalles, com ara bosses de plàstic, ampolles de vidre, contenidors 
que estan saturats, sense tapa, com és el cas del Barranc, al costat de la Guarderia, 
on els contenidors estan sempre sense tapa i sempre plens. A totes llums la neteja a 
Oliva és insuficient, i fins i tot en alguns casos podríem parlar d’abandonament. Per 
altra banda, voldria saber si respecte al mal ús que alguns ciutadans fan del mobiliari 
públics,  si  tenen  vostés  previst  algun  tipus  de  campanya  de  conscienciació,  per 
desenvolupar el respecte per les coses públiques, que al cap i a la fi són de tots. 
També hem vist que es troba pràcticament abandonada el que és la urbanització de 
Rabdells; el cementeri tampoc està en les condicions que deuria, i diversos parcs no 
han estat netejats el que són arbres i zones verdes. D’altra banda també ens preocupa 
si  han  fet  alguna  previsió  per  pal·liar  el  problema  que  pateixen  alguns  carrers 
d’Oliva davant les pluges torrencials, com ara la neteja de clavegueres en els seus 
punts més conflictius; en les darreres pluges ja vam patir novament aquest problema 
en alguns llocs on boten les trapes i escampen pertot arreu la brutícia que ix del 
clavegueram. I respecte a això voldríem saber per què no s ‘ha netejat el vall de les 
Fonts  que és  el  sobreeixidor  de l’aigua  quan es  produeixen pluges  torrencials  a 
Oliva. Com vorà són coses senzilles, que realment es tracta d’un control per part del 
regidor corresponent;  i  tenint en compte que són vostés quatre regidors amb tres 
alliberaments i mig, i un assessor que sabem que oficialment va prendre possessió 
ahir, pensem que no hi ha excusa per tindre el poble i la platja en l’estat lamentable  
en què està, i voldríem saber si s’està portant a terme alguna acció respecte a tot el  
que he comentat.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo he anotat tres qüestions, una relativa a Patrimoni, una altra 
vinculada  més  o menys  a  Urbanisme,  i  l’altra  relativa  a  Hisenda.  La  relativa  al 
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període de pagament,  atesa la complexitat  del que ha platejat  el  Sr. Parra, ja ho 
comentarem la interventora i jo.”

 Sr. alcalde: “Pot contestar ara; jo he preguntat a la interventora, al mateix temps 
que es feia la pregunta.  Segurament haurà patit  una confusió en llegir  l’informe, 
perquè no hem trobat això dels 98 dies, sinó que hem trobat una referència que diu 
en  l’informe,  “del  que  s’ha  exposat  anteriorment,  resulta  un  període  mitjà  de 
pagament de l’entitat de -0,98 dies” això vol dir un dia menys. No sé si és això al 
que feia referència vosté.”

 Sr. Parra Salort: “Jo vaig entendre que eren 98 dies; no sé si estic confós.”

 Sr. alcalde: “L’informe diu menys 0,98 dies. Això voldria dir un dia menys dels 
trenta dies, és a dir en 29 dies el període mitjà de pagament. Continue, Sr. Canet.”

 Sr. Canet Llidó: “Millor, una menys. Ens queda la qüestió de la casa integrant 
del Palau, que forma part del carrer del Palau, núm. 16. Dir que recollim el prec. 
Efectivament  feia  falta  un  informe  de  conselleria,  però  també  un  informe  del 
ministeri, perquè el Palau va ser declarat monument històric nacional en l’any 1932, 
i per això calia també un informe del ministeri, que ja ha arribat. Em consta que la 
tècnica  que  gestiona  aquest  expedient,  que  és  l’ajudant  de  Secretaria  i  de 
Contractació en matèria de Patrimoni Municipal, ja s’ha posat en contacte amb la 
família i ha parlat amb ells sobre la qüestió. Si s’ha endarrerit és simplement perquè 
no es va fer previsió, quan es va fer la consignació pressupostària, d’incloure les 
altres  despeses  que  acompanyen  la  transmissió,  com ara  un  possible  impost  de 
transmissió, IVA, despeses notarials, registrals, etc. això no es va preveure i pot ser 
un motiu de retard, però bé, continuem treballant amb tota la intensitat que podem 
per donar-li compliment a això. De fet aquesta setmana hem parlat amb més d’una 
ocasió  amb  els  propietaris.  I  de  la  qüestió  de  la  línia  elèctrica  que  planteja  la 
mercantil Dulcesol, per a dotar-se de subministrament elèctric necessari, certament 
la qüestió fonamental, d’ara i de fa més d’un any que li donem voltes a la qüestió, és 
l’ocupació del domini públic, si és via concessió, via autorització, etc. és cert que hi 
ha uns informes, vosté ha fet esment, i és cert que els mateixos informes, tant el del 
TAG d’Urbanisme, com el del cap de Contractació, posen de manifest que aqueixa 
ocupació del domini públic s’ha de fer via el pagament de la taxa corresponent. I 
això,  que  s’ha  de  resoldre  amb  l’informe  d’Intervenció,  o  amb  l’informe  de 
Secretaria, no van estar fets cap dels dos informes, i el que entén aquest regidor 
delegat és que si nosaltres tenim una taxa d’ocupació del vol, i subsòl del domini 
públic,  que  és  desproporcionada  respecte  a  les  ciutats  de  l’entorn,  i  que  és 
difícilment justificable des del punt de vista del preu real dels costos dels serveis, el 
que s’ha de fer és modificar l’ordenança fiscal, que és una cosa que fa més d’un any 
que ve dient-ho aquest regidor delegat; i ja estem treballant en la matèria, de fet hi 
ha una proposta que té la Sra. tresorera i la Sra. interventora amb aqueixa qüestió.”

Pàgina: 103



AJUNTAMENT D’OLIVA

 Sr. Oltra Mestre: “Li contestaré a la Sra. Pous. Primer, no veig jo el sentit dels 
cent dies; no ho entenc, i ho escolte moltes vegades, però no ho entendré mai. Jo 
crec que allò important no és que passen cent dies per vore canvis, sinó vore canvis 
que siguen per a sempre, vore canvis que siguen per millorar, però no per millorar el 
moment, no perquè vosté em diga que hi ha dos contenidors bruts i jo vaja a netejar-
los;  sinó millorar  la  forma que aqueixos  contenidors  sempre  estiguin  nets.  Això 
porta el seu temps; perquè portem molts anys amb unes formes, i canviar les formes 
de molt de temps porta un temps d’estudi i un temps de posar en marxa les xicotets 
coses que ens arribaran, o que creiem que són necessàries per arribar a bon terme. 
M’ha dit més coses Hem de tindre en compte que el plec de condicions de la neteja 
marca un canvi de contenidors tots els anys, i es fa; s’ha canviat el deu per cent dels 
contenidors. A la millor no són els que vosté ha mirat; sempre n’hi haurà en mal 
estat, i si mirem aqueixos, per suposat que sempre estaran malament. Jo li puc dir 
que sí que s’han canviat. Després, és que hi ha coses en la neteja, que és molt fàcil; 
si jo anara a sa casa, o vosté vinguera a la meua, segurament trobaríem un racó, 
alguna brutícia; i això no seria suficient per dir que jo sóc una persona bruta, o que 
ho és vosté, m’entén? En un poble és molt més difícil que tot això. No veig jo coes 
de pes amb el que vosté m’ha dit. Que vosté em diga que en un parc hi ha bosses, o 
que està brut, per suposat; i jo li puc dir que una hora abans estava net, abans de fer 
la fot i posar-ho i publicar-ho; i vosté pot negar-me que això és així? No sé, no veig 
jo coses de massa pes.”

 Sr.  alcalde: “Mot  bé,  de  totes  formes,  si  hi  ha  qüestions  que  no  es  poden 
contestar ara, o es queden pendents, es contestaran en el pròxim plenari.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo voldria contestar al  Sr. Mengual i al  Sr. Morera,  per 
l’interés  que  han  manifestat  en  el  tema  de  l’oficina  i  en  el  punt  d’informació 
turística.  Dir-los  que  en  comissió  ja  es  va  explicar  que  l’oficina  es  faria  la 
construcció de forma imminent; no vaig dir cap cosa estranya, li vaig dir que si no 
era el dia 15, seria el dia 20, o el dia 5; el que tenim clar és que la construcció ja ha  
començat; comencem per les coses bàsiques, les connexions elèctriques; Iberdrola 
ens ha fet canviar la fornícula i algunes coses que s’havien de refer; aquesta setmana 
ja s’estan fent els fonaments per a posar les connexions elèctriques, que és el que 
donarà suport a l’obra; l’obra li puc dir, no vull dir data concreta, però en una o dues 
setmanes estarà ja en marxa, a construcció, i que té un termini d’execució de dos 
mesos; per tant, abans de Nadal aqueix punt d’informació estarà acabat i fet. Dir-li 
al Sr Morera que, pel que feia referència al fet que no s’havia convocat el Consell de 
Turisme,  és  molt  clar,  el  Consell  Local  de  Turisme  va  recolzar  el  projecte  que 
executarem; vol que ho preguntem dues vegades al Consell Local de Turisme? El 
Consell Local de Turisme va decidir quin era el punt on anava la construcció del 
punt d’informació turística. Va a fer-se. Per tant, el Consell Local de Turisme coneix 
quina és la ubicació, quin és el cost del projecte i com es farà. L’única diferència és 
el que li vam dir, no podíem començar les obres en plena temporada estival. Ha 
hagut una oficina de turisme, tenim una oficina boníssima de turisme en el poble, i 
unes tècniques i uns auxiliars i un personal bo en el poble; efectivament no s’ha 
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tingut un punt a la platja. Jo recolze el que diu el meu company de grup municipal,  
el Sr. Gabriel Oltra, els canvis no volem fer-los de hui per a demà i corrents; anem a 
planificar, i marcarem nosaltres les pautes de cara el futur. No ens serveix posar una 
barraqueta que a vosté li la regalen gratuïtament, o un cotxe, o una caravana; volem 
donar una imatge determinada, i marcarà la Regidoria de Turisme quina és la imatge 
que es vol, i tenim igual que passen dos mesos o tres, perquè n’han passat quaranta i 
no crec uqe en tres mesos solucionem el desgavell d’algunes gestions que s’han fet 
en matèria turística; per tant, no som tan presumptuosos de voler canviar les coses 
en tres mesos. Dir-li que s’està treballant en l’oficina de turisme, per suposat que es 
treballa; es treballa amb un pla d’habitatges turístics d’apartaments, es treballa amb 
nous productes que fins ara no han estat en la nostra ciutat; s’estudia i es valora quin 
són els productes nous que podem oferir; no els que ofereixen tots, ni les fires que 
fan tots; anem a pensar un poc quins productes ens interessa posar en el mercat. Els 
apartaments  turístics?  Anem  treballar  amb  ells.  Nosaltres  no  tenim  hotels  de 
moment, tenim apartaments turístics, i podem gestionar-los bé, si ho fem bé. Per 
tant,  aqueixa planificació que s’està fent, com la nova pàgina web, li  diu que el 
departament de Turisme no està aturat; ja li ho doc jo. Que vorà coses distintes al 
que s’ha fet en altres èpoques? Sí. Es tracta d’això. Sense pressa, sense córrer, però 
amb  una  base  lògica  i  coherent.  Dir-li  que  el  Consell  Local  Agrari,  que  ha 
manifestat la preocupació també el Sr. Parra, perquè no s’havia constituït, vosté sap 
que això requereix un procediment, té uns nomenaments de membres; hi ha unes 
entitats  que  participen,  no  només  són  els  regidors,  aqueix  tràmit  s’ha  fet,  s’ha 
demanat  que  es  nomenen  els  representants  de  cada  entitat  en  el  consell;  en  el 
moment  que  el  secretari  del  consell  li  diga  a  la  Presidència  que  ja  estan  tots 
nomenats per les seues entitats, es convocarà el Consell Local Agrari. Recalcar la 
manifestació que ha fet el meu company de corporació en Obres i Serveis, s’està 
treballant. El vall de les Fonts està fet. S’està treballant, ja li hem dit que no per fer 
les coses de pressa i  correguda i  que vosté  veja  que hi ha això o allò,  sinó per 
intentar  canviar  el  sistema  de  funcionament  de  la  neteja.  Sap  que  hi  ha  una 
concessió que es va atorgar un mes abans d’entrar nosaltres a la corporació; aqueixa 
concessió, que la neteja la fa una empresa privada, no la fa l’ajuntament, tant de les 
platges  com les  voreres  i  els  carrers,  està  atorgada  per  aquesta  corporació  i  per 
aquest plenari a una empresa concessionària, amb unes condicions, que el regidor 
està plantejant si són les adequades o no, perquè està clar que la concessió es va 
atorgar, però a la millor resulta que està patinant per alguns llocs; i es va concedir un 
mes abans d’anar-se’n l’anterior corporació. Per favor, tinguen en compte que tot 
requereix el seu temps, i les concessions si s’ha de vore com funcionen, i si realment 
les condicions en què es va donar i el personal que està treballant són les correctes,  
d’acord, però si no ho canviarem.”

 Sra. Ibiza Cots: “Li conteste a la Sra. Tomás, que crec que es rasca tota la nit 
pels mosquits. Evidentment és una plaga com mai s’havia vist; jo crec que no té 
precedents,  i  sobretot  pel  que  fa  a  la  tipologia  del  mosquit.  Evidentment  és  un 
mosquit  que  com tots  sabem pot  transmetre  alguna  malaltia  infecciosa;  no  s’ha 
donat cap cas en aquesta zona; d’això sí que tenim la informació al dia pels centres 
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de salut.  Pel que fa a la informació del ciutadà es va donar fins i  tot abans que 
posàrem en marxa el pla de fumigació,  perquè també ens va agarrar de sorpresa 
aquest tipus de plaga. Vosté sap que hi ha tres actuacions, ara en setembre serà la  
tercera actuació; si continua el tema, s’haurà de continuar amb les fumigacions; però 
també li dic que no és la solució, és un pla de xoc, perquè quan tens el problema a  
sobre el pla de xoc és l’única eixida que tenim per poder d’alguna forma matisar un 
poc la situació que patum; però no només el pateix Oliva, vosté ho sap, ni tan sols la 
Comunitat Valenciana; arriba molt més enllà. Aleshores, el tema que portem, vosté 
ha fet referència a unes xerrades que jo vaig dir, i estic en contacte amb el Centre de 
Salt de Gandia, esperant que em donen torn, dia, perquè especialistes en la matèria, 
no sé si ha seguit les últimes notícies, posen en funcionament unes xerrades per als 
municipis, per assessorar i previndre, que normalment s’ha de previndre en l’hivern 
de cara a l’estiu; no a l’estiu; a l’estiu, quan ja tens el problema a sobre l’única ocàs 
que podem fer és el pla de xoc que s’ha fet. Espere que no li piquen massa.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Veig  que  la  gent  demana  les  meues  paraules.  Seré 
transgressor i començaré pel final, contestant-li al Sr. Salvador Llopis. Primer de tot 
agrair-li perquè ha sigut la primera i única persona que m’ha fet propostes a nivell 
polítics, estic estudiant-les de veres. Respecte al a pregunta que em feia sobre la 
reestructuració  volia  comentar  que  respon  a  un  acord  plenari,  i  que  he  cregut 
convenient que es respecte. Després ja passe a contestar al Sr. Mengual, la veritat és 
que sí que estic cansat, però d’aquest tipus de política, de tema de traure a premsa 
casos socials, que ja de per si és greu, però més fart estic encara que aquestos casos 
socials es traguen sense informació; crec que responen a una sèrie de mentides; i 
aleshores jo crec que agreugen encara més la situació. Si voleu comencem a parlar 
un poc;  m’agradaria  fer  una reflexió personal;  com ja sabeu sóc la  persona que 
menys, el grups polític que menys ha estat ací; i m’agradaria traslladar-li al Grup 
socialista  en  general,  que  m’assenyalàreu  fa  quatre  mesos  qui  es  trobava  en 
l’Alcaldia, i quin grup polític regia Benestar Social; no per res; no vull faltar tampoc 
a l’anterior,  però està clar que hem de respondre a una herència que hem tingut; 
Oliva  no  s’ha  desmoronat  després  d’aquestos  tres  mesos.  Realment  no  cal  que 
assenyale, és de mal gust, igual que traure coses a la premsa. M’agradaria aprofundir 
en això, en el tema de no fer política de Benestar Social a aquest nivell, i no mentir;  
i  si li  sembla correcte,  ens centrarem ja en els casos que m’ha comentat.  Si vol 
comente aquestos caos i si vol comente també to els que ha fet esment en facebook; 
però bé, comencem en els que ha citat. Em sembla molt greu acusar-me que li haja 
llevat menjar a algú; jo no entre a cap cas a furtar menjar, ni li he negat una caixa 
d’aliments a ningú. Nosaltres, des de Benestar Social el que fem és gestionar els 
casos de les persones i traslladar-ho a l’organització pertinent; m’agradaria matisar 
en aquest cas que no se li va negar sinó que simplement va ser la Sra. Ana Morell 
qui va parlar amb mi per comentar-me el cas; el que em va preguntar era què es 
podia fer en el cas, i jo no li vaig negar la caixa de menjar, simplement li vaig dir 
que  havia  de  preguntar,  ja  que  el  lloc  d’on  s’havia  d’agarrar  el  menjar  no  era 
directament  competència  meua;  senzillament  era  això,  preguntar,  no  anar  allí  i 
agarrar-ho; en cas que no s’haguera pogut, evidentment no anàvem a deixar una 
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persona sense menjar sinó que l’hauríem derivat a un altre tipus d’organitzacions 
que no es troben tan regulades com la institució pública. Respecte a l’altre cas que 
ha comentat, la veritat és que em va sorprendre un poc, perquè vaig revisar correus, i 
vaig regirar sobre la meua taula i no vaig trobar cap tipus d’organització de ruta de 
la luz, ni opticas Benjamín; evidentment no m’he pogut quedar de braços creuats i 
després sí que he preguntat; de fet he sigut aquestos últims dies que he contactat 
amb l’òptica Benjamin i m’ha dit que no tenen constància d’haver-me enviat cap 
tipus de prerrogativa perquè fera cap informe; igualment vull matisar que la meua 
feina, en les meues funcions no està fer informes, que això és funció dels tècnics; 
això després m’agradaria comentar-ho i alargar.me més pel que vosté ha comentat.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salort, no tenim temps; estem contestant. Li demane que vaja 
concretant.”

 Sr. Salort Rubio: “És difícil entendre només això des d’una acció. Respecte a 
aquest cas vosté va fer un escrit en els seu facebook, el dia 17 de setembre si no 
m’equivoque,  comentava  que  havia  atés  aquesta  família;  aquesta  família  havia 
passat per Benestar Social,  de fet el dia 3 vam esgotar la nostra via legal i vam 
demanar aquestes ulleres; nosaltres, la nostra feina, que era demanar-ho pels nostres 
mitjans, ho havíem fet de forma correcta. I manifestar que en cas que haguera vingut 
un cas així, la meua voluntat és al cent per cent ajudar. I més si és una cosa que, com 
vosté ha dit, no requereix molta feina. Jo actualment porte la meua feina, entre altres 
coses la firma de documents perquè es gestione la informació, al dia; no m’ho deixe. 
Jo  actue  al  dia.  I  ja  que  m’han  demanat  que  vaja  un  poc  més  ràpid,  més  que 
sintetitzar-ho tant, m’agradaria quedar un altre dia, per parlar-ho; crec que ara no és 
el moment per parlar això. Si no tinc temps.”

 Sr. alcalde: “Té temps. Una reflexió global, tant per als regidors que pregunten, 
com per als qui contesten. Hem d’intentar ser concisos en les preguntes i els precs; 
no ca fer diatribes. Tant per als qui pregunten com per als qui responen. Limitem-
nos a preguntar coses concretes o fer precs concrets, i les contestacions que siguen 
concretes. Té temps per continuar- L’única cisa que li demane és concreció. ”

 Sr. Salort Rubio: “No sé si podré. Ja li he dit que no teníem cap constància i en 
tindre constància vaig actuar. Després m’adrece a ala resta de comentaris que ha 
pogut fer i matisar que no sóc tècnics. Abans la regidora de Benestar Social sí que 
atenia,  però  no  és  funció  del  regidor.  Com vosté  ha comentat  abans,  hi  ha  una 
incompatibilitat  de  titulació,  de  la  mateixa  forma  que  li  estranya  el  fet  que  un 
enginyer agrícola estiga exercint aquestes funcions, a mi també em resulta un poc 
estrany que vosté, sent historiador, i no treballador social, es dedique a atendre gent 
i a creure’s el salvador, qui ha de donar-los la solució. Podríem continuar analitzant. 
Li demane que no continue atenent la gent si no sap exactament del que va a parlar, 
si no té la competència per a fer-ho.”
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 Sr. alcalde: “Queden dues qüestions; una la contestarà el Sr. Escrivá i acabaré 
contestant una que ha quedat pendent de temes d’Alcaldia. Sr. Escrivá per favor siga 
concís, i els recorde que si no volen contestar està l’opció de contestar per escrit, o 
contestar en el pròxim plenari.”

 Sr. Escrivá Cots: “A mi sincerament em sorprenen les paraules d’acusació del 
Sr. Robles cap a aquest regidor,  i  em sorprenen perquè en aqueixa Comissió de 
Serveis Socioculturals a la qual vosté s’ha referit, aquest regidor no va pronunciar 
cap de les afirmacions que vosté ha donant per vàlides ací en aquest plenari,  tot  
manipulant  allò  que realment  es  va  parlar  en  aquella  comissió,  i  així  de  fet  ho 
demostrarà l’acta, on tothom podrà corroborar que aquest regidor no va dir res de tot 
allò del que se l’ha acusat. Mai m’haurà escoltat dir que obrir un sala d’estudi és una 
despesa innecessària o que no compensaria. Vaig dir que aqueixa sala d’estudi no 
tenia per què estar necessàriament oberta alguna de les dues biblioteques, Tamarit o 
l’Envic, i que possiblement tampoc no calia obrir-les 24 hores. I I això perquè quan 
s’ha fet, les estadístiques ens diuen que no s’ha fet ús; es va dir que tota aqueixa 
demanada popular a la qual vosté es refereix, després no es veu reflectida en l’ús de 
les biblioteques o sales per a l’estudi. De fet, quan es va obrir 24 hores, i així es va 
remarcar allí, no va estar oberta 24 hores, pel fet que es va tancar a les dues de la  
matinada, perquè allí no quedava ningú. Per tant, potser sí que se li diguera des del 
Servei de Biblioteques que la despesa en la contractació d’un conserge i obrir totes 
les 24 hores, no compensava perquè després estaria tancat, o estaria obert però sense 
fer-se ús perquè no hi hauria ningú; perquè si bé hi ha demanada, que ja li dic que és 
més  bé política  en certes  èpoques  de  l’any i  aprofitament  d’aquesta  qüestió  per 
traure rèdit electoral, la demanda no es veu reflectida en les estadístiques. Amb tot i 
això, jo no vaig negar la possibilitat d’obrir una sala d’estudi 24 hores. Vosté ha 
posat en boca meua un no rotund, i això no és cert. Estem treballant-ho i ho farem. 
Jo vaig dir que una biblioteca no és una sala d’estudi, i molt menys 24 hores; que 
s’ha plantejat habilitar també un altre edifici com a sala d’estudi que no siguen les 
biblioteques;  i  això  estem  treballant-ho.  Se  li  va  dir  també  que  ambdues 
biblioteques,  l’Envic  i  Tamarit,  obrin més hores que allò  que se’ls  exigeix;  més 
hores que molts altres centres bibliotecaris dels voltants. El departament fa un esforç 
molt important per tal d’oferir el millor servei, i això molts dels nostres ciutadans no 
ho saben, que Tamarit i l’Envic obrin més hores del que se’ls exigeix. No ho dubte 
que es treballarà per obrir una sala d’estudis en condicions. Però jo li pregaria que 
no pose en boca meua afirmacions que jo no he fet.”

 Sr. alcalde: “Quedava una qüestió pendent que era la qüestió de l’expedient 
disciplinari; efectivament està en el despatx d’Alcaldia. El primer mes no el vaig 
poder mirar, que vaig estar molt ocupat; i després de repassar-ho amb deteniment, 
intuesc  que  hi  ha  certes  irregularitats  en  la  tramitació  de  l’expedient  que  vull 
contrastar amb els serveis jurídics. Els serveis jurídics estan col·lapsats certament; 
aleshores he hagut de prioritzar certes qüestions, però està pròxim, segurament la 
setmana que ve ja tindré l’informe per resoldre, en un sentit o altre l’expedient. Però 
tenia dubtes fonamentats i per això s’ha endarrerit. Si ha quedat cap qüestió pendent 
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continuarem contestant-les  el  pròxim plenari.  El  Sr.  portaveu  del  Partit  Popular 
m’havia demanat que a la fi volia dedicar unes paraules. Jo crec que el tema està  
prou debatut, s’ha fet tard, i en els precs i preguntes no sol haver al·lusions. Per això 
els demanava concreció i contestar de forma nítida. Sr. Parra, per acabat, pot dedicar 
vosté les paraules que tenia previstes.”

 Sr. Parra Salort: “Des del nostre partit, i supose que la resta de partits podran 
acollir-se  perfectament,  volíem donar l’enhorabona pel  nomenament  de Salvador 
Salort Pons com a director del  Detroit Institut of Arts. Aquesta notícia ha eixit en 
premsa farà un parell de dies aproximadament. Salvador ha nascut a Madrid, però és 
fill  de  pares  i  de  família  olivera  molt  reconeguda.  Anteriorment  a  aquest 
nomenament  va  exercir  com a  conservador  en  aquest  museu,  i  en  el  museu  de 
Meadous en Dallas. També ha sigut investigador en l’acadèmia d’Espanya a Roma. 
És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid, i 
doctor en Història de l’Art per la Universitat de Bolonya, amb la tesi Velázquez en 
Italia,  i  ha  sigut  col·legial  del  Reial  Col·legi  d’Espanya  a  Bolonya.  Ha  escrit 
nombroses publicacions sobre temes d’art i  és un dels millors especialistes en la 
pintura de Velázquez. Creiem que és un orgull per a Oliva i per a tots els olivers, 
que fills d’Oliva arriben a llocs tan destacats i de tanta rellevància en el món de l’art 
i de la cultura. Nosaltres ens sentim orgullosos i li desitgem tota la sort en aquesta  
nova etapa de la seua carrera professional i des d’ací li transmetem la nostra més  
cordial enhorabona tant a ell com a la seua família.”

 Sr. alcalde: “Així quedarà reflectit en l’acta. Simplement informar-los que cada 
vegada  que  en  les  mitjans  de  comunicació  apareix  alguna  notícia  sobre  alguna 
persona d’Oliva, destacada en qualsevol de les arts escèniques, esports, etc. com és 
el cas d’aquest veí d’Oliva, que ens vam assabentar a través de Cronica de Oliva, 
des de Secretaria de l’Alcaldia sempre es tramet un escrit institucional de felicitació, 
des d’Alcaldia, en nom de tota la corporació. De totes formes quedaran reflectides 
en l’acta les seues paraules.” 

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

 Vist i plau
El president
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