
AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 15/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
29 D’OCTUBRE DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.30 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora 

i  al  lloc  indicat  a  l’encapçalament, 

es reuneixen sota la presidència que 

també  consta,  els  membres  de  la 

corporació  expressats  al  marge,  a 

l’objecte  de  realitzar  la  sessió  del 

Ple de l’Ajuntament, amb el caràcter 

i  convocatòria  que  també  consten; 

actua  com  a  fedatari  públic  la 

secretària general de l’ajuntament.

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir  el  terç  legal  dels  seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària.

La  Presidència  declara  oberta  la 

sessió,  que es  desenvolupa d’acord 

amb el següent Ordre del Dia: 
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AJUNTAMENT D’OLIVA

Abans de començar el desenvolupament de l’ordre del dia el Sr. alcalde manifesta:

 Sr.  alcalde:  “Abans  de  començar  demane  disculpes  als  membres  de  la 
corporació perquè l’acta de l’anterior plenari no ha estat possible que vinguera, per 
acumulació de treball del funcionari encarregat de la seua realització; de qualssevol 
forma,  com  saben  vostés,  als  pocs  dies  de  la  realització  del  Ple  es  va  penjar 
l’audiovisual sencer a la pàgina web, i per tant allí queda reflectit d’alguna forma, 
tot i que no és l’acta, però es poden fer les consultes.”

PRIMER.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA NOMENAMENT 
JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Governació:  de  data  29  de 
setembre de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“2) Dictamen proposta nomenament Jutge de Pau substitut.

Vist l’escrit de data 09/06/2015 del Secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, pel que es comunica la vacant del Jutge de Pau substitut d’Oliva, per 
defunció del Sr.  Andrés Ramon Pellicer Peiró, i  es demana que pel Ple de l’Ajuntament es  
procedeixca a la elecció del qui reunint les condicions legals siga, nomenat del Jutge de Pau 
substitut, per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per un període de quatre anys,  
tot això de conformitat amb el que preveu els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder  
Judicial i articles 4 i ss i concordants del Reglament del Poder Judicial núm. 3/1995 dels Jutges  
de Paus requereix a aquest Ajuntament es procedeixca a la elecció de la persona idònia per al 
càrrec referit.

Publicat anunci en el B.O.P. de Valencia nº 146 de data 31 de juliol de 2015, donant un termini 
de 15 dies hàbils per a presentar instàncies en el Registre General d’aquest Ajuntament, per a 
que les persones que desitgen ser nomenades per als càrrecs de Jutge de pau titular i substitut,  
vistes les sol·licituds presentades dintre del termini reglamentari.

Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert pels Srs/es:

José Fco. Gilabert Alemany.
Fernando Cegarra Saura.
Joaquin Castaño Climent.
Sara Hortolano Perez.

Resultant que pels membres de la comissió van acordar, el que foren citats els candidats a una  
entrevista a celebrar el 29/09/2015, amb caràcter previ al seu dictamen per la comissió.

Resultant  que  pel  Sr.  Joaquin  Castaño  Climent  i  per  la  Sra.  Sara  Hortolano  Pérez,  s’han  
presentat escrits en dates 24 i 29 de setembre de 2015, respectivament, en la que manifesten la  
seua renuncia al procés de selecció.
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Vistos els currículums professionals aportats pels aspirants i practicades entrevistes personals  
als aspirants interessats. 

Els  membres  de la comissió  municipal  informativa,  previ  estudi  i  deliberació,  i  i  tenint  en 
compte l’experiència professional, el coneixement de la ciutat i del seu terme municipal així 
com les tradicions i costums, dictaminen per unanimitat, favorablement el següent:

Primer.- Elegir al Sr. José Francisco Gilabert Alemany, per a que siga nomenat pel Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat València jutge de pau substitut del Jutjat d’Oliva.

Segon.- Elevar aquest dictamen al Plenari de l’Ajuntament, per a l’adopció d’acord, i donar-ne 
trasllat  a la Sala de Govern del  Tribunal  Superior de Justícia per a que procedeixca al  seu 
nomenament.”

En l’expedient consta informe de data 20 de juliol de 2015, del secretari accidental.
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment ja ho vam manifestar el dia de la reunió; 
tots triàvem veient les capacitats de cadascun dels candidats que es presentaven al 
càrrec,  i  evidentment  a  la  fi  alguns  es  retiraren.  Simplement,  a  la  persona que, 
supose, elegirem hui, desitjar-li tota la sort del món, que complesca amb les seues 
obligacions, que faça el que haja de fer i s’ha fet sempre en aquest càrrec, que és fer 
d’home bo, que a més estic segur que per les seues condicions i personalitat està 
plenament capacitat; i això, desitjar-li tota la sort del món i que siga el més just 
possible.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  donar  l’enhorabona  al  Sr.  José  Francisco 
Gilabert Alemany, desitjar-li que la tasca que comença ara siga fructífera, i que té el 
nostre  recolzament  a  l’hora  de  funcionar,  i  sobretot  tenint  en  compte  que  el 
nomenament serà del Tribunal Superior de Justícia. Enhorabona i ànim en la tasca 
que comença.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Sumar-me  a  les  felicitacions  a  José  Francisco 
Gilabert Alemany. Nosaltres pensem que una persona de major edat podria portar a 
terme amb major qualitat aquesta substitució de jutge de pau, i que tinga tota la sort 
del  món  en  aquesta  tasca  que  encetarà  a  partir,  suposem,  de  la  consolidació  a 
València.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement unir-nos a les manifestacions realitzades per la 
resta de grups. Desitjar-li que en la tasca de mitjancer que farà tinga tota la sort 
possible; i per la nostra part, en allò que puguem col·laborar amb ell per facilitar-li 
la dita tasca, estem a la seua disposició.”

 Sr. alcalde: “Igual que han fet els meus companys de corporació,  també em 
sume des de l’Alcaldia, a les felicitacions del jutge de pau substitut, i també em pose 
com a alcalde a la seua disposició.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, que constitueix la majoria absoluta legal dels 
membres  que componen la corporació,  ACORDA aprovar el  dictamen transcrit  i  en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

SEGON.-  DICTAMEN  CI  DE GOVERNACIÓ.  PROPOSTA  NOMENAMENT 
MEMBRES DEL CONSELL LOCAL AGRARI. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 23 d’octubre 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“3) Dictamen proposta nomenament membres del Consell Local Agrari.

Seguidament pel Sr. President es dóna compte de la proposta de nomenament del membres del 
Consell Local Agrari, i que tot seguit es transcriu:

“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL LOCAL AGRARI

DAVID  GONZÁLEZ  MARTÍNEZ,  Alcalde-President  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  formula  la  següent 
proposta amb vista a la constitució del Ple del Consell Local Agrari Municipal.

En compliment d’allò que preceptua l’article 4 del Reglament  de Règim Interior  i  Funcionament del 
Consell Local Agrari d’aquesta ciutat, aprovat en Ple extraordinari de 18 d’octubre de 1994, es va lliurar  
notificació amb data 13 de juliol d’enguany als grups municipals, entitats, associacions i altres a què fa 
referència l’article esmentat, amb la finalitat que aquestos proposaren al Ple de l’Ajuntament els seus 
representants en l’esmentat Consell Local Agrari.

A data  de  hui  han  tingut  entrada  en  el  Registre  General  d’aquest  Ajuntament  els  escrits  dels  grups  
municipals i entitats que tot seguit s’indica, dels quals s’adjunta còpia a la proposta:

-Grup Esquerra Unida del País Valencià
-Grup Gent d’Oliva
-Grup Projecte Ciutadans d’Oliva
-Grup Polític Municipal Compromís per Oliva
-Grup Socialista
-Grup Partido Popular
-SAT 364 Novacitrus
-Comissions Obreres del País Valencià
-Associació Valenciana d’Agricultors
-Unió de Llauradors i Ramaders
-Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos)
-Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva)

Per tant, a l’empara d’allò disposat en el Reglament de Règim Interior i Funcionament del Consell Local  
Agrari, i allò disposat en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta 
Alcaldia proposa a la Corporació el nomenament com a membres Vocals del Consell Agrari Local de les 
següents persones:

-En representació del Grup Grup Esquerra Unida del País Valencià, el Sr. Alejandro Salort Rubio
-En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado
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-En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis
-En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza Cots
-En representació del Grup Socialista, el Sr. Alfons Forrat Estevez
-En representació del Grup Partido Popular, el Sr. Vicent Parra Salort
-En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
-En representació de Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Juan Antonio Sanchis Nuñez
-En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig
-En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer
-En representació de Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos), el Sr. Enrique Morell Morató
-En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), el Sr. Francisco Salort Bernabeu
La presidència  del  Consell  Local  Agrari  la ostentará el  regidor d’Agricultura i Tinent d’Alcalde,  Sr.  
Gabriel Oltra Mestre segons resolució 2111/15 de 24/06/15”

Els membres de la comissió previ estudi i amb els vots favorables dels Srs/es. David Gonzàlez  
Martínez (5/21), Alejandra Tomás Domenech (6/2), Carlos Mengual Manzanares (4/21), Blai 
Peiro Sanchis (4/21), i José Salazar Cuadrado (1/21), dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Nomenar com a membres vocals del Consell Agrari Local a les següents persones:

-En representació del  Grup Grup Esquerra Unida del  País Valencià,  el  Sr.  Alejandro Salort  
Rubio.
-En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
-En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
-En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza Cots
-En representació del Grup Socialista, el Sr. Alfons Forrat Estevez
-En representació del Grup Partido Popular, el Sr. Vicent Parra Salort
-En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
-En representació de Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Juan Antonio Sanchis Nuñez
-En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig
-En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
-En representació de Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos), el Sr. Enrique Morell 
Morató.
-En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), el Sr. Francisco Salort 
Bernabeu.

Segon.- La presidència del Consell Local Agrari l’ostentarà el regidor d’Agricultura i Tinent  
d’Alcalde, Sr. Gabriel Oltra Mestre segons resolució 2111/15 de 24/06/15

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

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

TERCER.-  DICTAMEN CI  DE GOVERNACIÓ.  MODIFICACIÓ RÈGIM DE 
SESSIONS  DE  LA  COMISSIÓ  MUNICIPAL  D’ORDENACIÓ  DEL 
TERRITORI. 
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 23 d’octubre 
de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“5)  Dictamen  modificació  règim  de  sessions  de  la  comissió  municipal  informativa 
d’ordenació del territori.

Es dona compte de la proposta de l’alcaldia de data 22/04/2015, per a la modificació del regim 
de sessions de la comissió municipal informativa d’ordenació del territori i que tot seguit es 
transcriu.

“El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 2 de juliol de 2015, va aprovar la creació de les  
comissions informatives permanents, amb les atribucions i facultats que en cada cas s’indiquen. En el 
punt segon, apartat dos, de l’ordre del dia, es va aprovar la freqüència quinzenal de les sessions ordinàries 
de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori.

Que per causes organitzatives, es considera convenient la modificació de les sessions ordinàries de la 
Comissió d’Ordenació del Territori, en el sentit tinguen una periodicitat mensual, per la qual cosa es  
proposa a la Comissió Municipal Informativa de Governació dictaminar favorablement el següent:

Primer.- Aprovar la modificar parcial del punt segon apartat dos, de l’acord adoptat en la sessió plenària  
extraordinària de 2 de juliol de 2015, relatiu a la periodicitat  de les sessions ordinàries,  de Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, que passen a ser mensuals, i per tant donar-li una nova redacció al  
paràgraf que ho regula que queda com tot seguit s’indica:

"Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori realitzarà 
sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de la Comissió, que 
podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada 
de la quarta part dels seus membres."

Els membres de la comissió previ estudi i amb els vots favorables dels Srs/es. David Gonzàlez  
Martínez (5/21), Alejandra Tomás Domenech (6/2), Carlos Mengual Manzanares (4/21), Blai 
Peiro Sanchis (4/21), i José Salazar Cuadrado (1/21), dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Aprovar la modificar parcial del punt segon apartat dos, de l’acord adoptat en la sessió 
plenària extraordinària de 2 de juliol de 2015, relatiu a la periodicitat de les sessions ordinàries,  
de Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, que passen a ser mensuals, i per tant donar-
li una nova redacció al paràgraf que ho regula que queda com tot seguit s’indica:

"Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori  
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de  
la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la  
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres."

Segon.- Elevar aquest dictamen al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.”

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

 Sra. Pous Marí: Quan es va constituir la Comissió Informativa d’Ordenació del 
Territori, a la qual se li van assignar dues reunions trimestrals, teníem la seguretat 
que era perquè estaria plena de continguts, amb temes d’una àrea importantíssima 
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per a aquest poble. Transcorregut el temps, tan sols quatre mesos, ens trobem que la 
comissió redueix les seues sessions a només una, la qual ens deixa bocabadats. És 
clar  que  l’Ordenació  del  Territori  no  és  una  Regidoria  d’estar  per  casa  i  poca 
transcendència a Oliva; més bé pensem que vostés van buidant-la de contingut, o 
només es tramiten aquells temes als quals volen donar-li un poc de valor per poder 
aparençar que té sentit la dita comissió. És curiós que una Regidoria que se suposa 
que té molta importància i pot reportar nombrosos beneficis als ciutadans, amb molt 
assumptes  per  solucionar,  vostés  no  troben  que  hi  haja  temes  d’ordenació  del 
territori o urbanístics a tractar, i per això recurten les comissions de dues a una. I 
front a aqueixa recurtada nosaltres ens preguntem per què d’aquesta decisió, perquè 
no hi ha? Ho dubtem; per fer-ne esment d’alguns podem parlar d’Aigua Blanca, 
Canyades, Rabdells, Camí vell de Dénia, unir el passeig, i molts altres que es porten 
a comissió només per passejar-los, perquè la majoria d’ells és preceptiu l’informe 
tècnic  que  vostés  no  han  demanat,  per  la  qual  cosa  s’han  de  tornar  a  guardar 
novament en el calaix dels oblits. O potser no tenen idees, o no saben gestionar-les 
per poder traure endavant la majoria de problemes que té el poble; i transcorreguts 
quatre mesos, no s’han solventat, i tenint en compte que la majoria dels regidors ja 
ho  eren  abans,  per  la  qual  cosa  no  podem parlar  de  regidor  nous,  i  parlem de 
continuïtat, aqueixa incapacitat de solventar i de gestionar no ens la poden vendre 
excusant-se que fa poc de temps que estan en el govern, perquè alguns de vostés 
portes vàries legislatures, i continuem igual. I per tot el que hem plantejat, aquest 
grup votarà en contra.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Jo  crec  que  els  motius  pels  quals  es  va  modificar  la 
periodicitat de les Comissions Informatives d’Ordenació del Territori per a tornar-
les a la seua periodicitat normal, com la tenen la resta de comissions informatives, i  
com les ha tingudes sempre la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, es 
van explicar, si no recorde malament, en dues comissions informatives; el motiu és 
l’aplicació del Decret 2565/15, que com es va explicar en la sessió del Ple, quan es 
va posar en funcionament. El que es pretén amb el sistema de funcionament actual 
és  donar  la  màxima  transparència  a  tots  els  temes  de  la  Comissió  Informativa 
d’Ordenació  del  Territori,  i  al  mateix  temps,  donar la  màxima agilitat  a tots  els 
temes de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori.  Antigament hi havia 
molts  assumptes  de  la  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori  que  no 
passaven pel plenari sinó que els resolia un altre òrgan, que no té caràcter públic, 
que les seues actes tenen caràcter  de reservat,  i  en el qual els partits  polítics no 
estàvem representats en la representació que hem eixit de les urnes, que és la Junta 
de Govern Local; molts dels temes que passaven per comissió informativa després 
anaven a la Junta de Govern Local, i ahí es resolia. En l’actualitat, com que aqueixa 
Junta de Govern Local té les funcions pròpies d’una Junta de Govern Local, que és 
l’assessorament a l’alcalde en les matèries importants que aquest requeresca, el que 
es  fa  és  que  tots  els  assumptes  importants  passen  per  comissió  informativa,  es 
resolen per Decret de l’Alcaldia per guanyar en agilitat, però es dóna compte en la 
comissió  informativa  perquè  tots  els  grups,  que  en  comissió  informativa  estan 
representats de la mateixa forma que estem representats ací en el Ple, i de la mateixa 
forma  que  els  ciutadans  van  triar  la  representació  de  cadascun  dels  grups 
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municipals; allí es dóna compte perquè les resolucions de llicències d’obra major, 
les resolucions d’expedients d’infracció urbanística, que abans passaven per Junta 
de Govern Local,  on no hi  havia  assistència  de  públic,  on l’acta  és  de  caràcter  
reservat  i  no  pública  com  ho  és  en  el  plenari,  i  on  tots  els  grups  no  estaven 
representats  de la  mateixa  forma que ho estem en el  Ple,  es dóna compte en la 
comissió informativa. Com que no cal que la comissió informativa resolga, no és 
necessari la periodicitat  de cada quinze dies,  com diu bé el Decret de l’Alcaldia 
2565 al  qual  he  fet  referència  abans;  de  tal  forma  que tot  els  temes  que abans 
s’havien  de  resoldre  per  Junta  de  Govern  Local  ara  es  resolen  per  Decret  de 
l’Alcaldia;  i  quan  es  tracta  de  matèries  importants,  com  ara  projectes  de 
reparcel·lació, projectes d’urbanització, modificats de projecte, informes que s’han 
de  trametre  a  entitats  supramunicipals,  aqueixes  coses  passaran  per  comissió 
informativa i es donarà compte en el Ple, com hui farem, i com es va explicar també 
en la Junta de Portaveus d’ahir mateix.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement recolzar l’explicació que ha fet el regidor de 
Gestió Urbanística; ja ho vam comentar en la comissió que a la fi del que tractem és 
de donar claredat; i duplicar aqueixes dues comissions, que mai s’havia fet, sempre 
ha sigut una Comissió d’Urbanisme, ens n’adonàvem que els expedients era molt 
més fàcil i molt més transparent que els expedients pugueren aparéixer tots en una 
comissió,  i  no  fer  dues  comissions  i  tindre  la  impossibilitat  que  els  expedients 
estiguen complets d’una comissió a l’altra comissió. Per tant a la fi el que es busca 
és que en una única comissió estiga tota la documentació i tots els expedients sobre 
la mesa perquè els membres de la comissió puguen valorar-los, i sobretot revisar-los 
si és convenient.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  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 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del 
Grup Municipal Gent d’Oliva), i 6 vots en contra 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. 

QUART.-  DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ECONÒMIC,  APROVACIÓ  LA 
ADDENDA  AL  CONVENI  ENTRE  L’AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL 
TURISME I L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
LA  REPARACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA PER L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL 
TURISME EN LES PLATGES D’AQUEST MUNICIPI PER A 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic de data 29 de 
setembre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

"Punt extraordinari.
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Mireia Francesca Morera Alemany (Projecte Ciutadans d’Oliva), regidora delegada de Turisme,  
presenta a la Comissió per raons d’urgència la següent proposta:

“ASSUMPTE:  APROVAR  L’ADDENDA  Al  CONVENI  ENTRE  L’AGÈNCIA 
VALENCIANA DEL TURISME I L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER A L’ENCOMANDA DE 
GESTIÓ  DE  LA  REPARACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA PER L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
A LES PLATGES D’AQUEST MUNICIPI PER AL 2015.

VIST, que en data 19/05/2015, ambdues parts van signar, de conformitat amb l’article 15 de la 
Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del 
Procediment  Administratiu  Comú,  un  CONVENI  D’ENCOMANDA  DE  GESTIÓ  per  al 
manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística de litoral instal·lada a les 
platges del citat municipì, de la qual resulta titular l’Agència Valenciana del Turisme.

VIST,  que  posteriorment  a  la  signatura  l’Agència  Valenciana  del  Turisme  ha  tingut 
coneixement de la circular de la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de 
l’Administració Local de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública de data 15 de maig 
de  2015,  sobre  interpretació i  aplicació de  l’article  57 bis  de la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local.

VIST, que es proposa per part de l’Agència Valenciana del Turisme, addicionar al Conveni 
d’encomanda  de  gestió  per  al  manteniment,  reparació  i  conservació  de  la  infraestructura  
turística de litoral instal·lada a les platges d’Oliva, abans referit com a apartat 3.3 de la clàusula 
tercera, el següent paràgraf:

3.3- De conformitat amb el previst en l’article 57 bis de la Llei Reguladora de les Bases de  
Règim  Local,  la  Generalitat  a  través  de  l’Agència  Valenciana  del  Turisme,  garanteix  el 
compliment del compromís de l’aportació econòmica establert en la clàusula quarta i autoritza a 
l’Administració  General  de  l’Estat  a  aplicar  retencions  en  les  transferències  que  li 
corresponguen per aplicació del seu sistema de finançament conforme al previst en l’article 37 
del Reial decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals i unes altres de caràcter econòmic.

D’acord amb l’objecte del conveni el termini per realitzar el pagament serà el de tres mesos a 
comptar des de l’endemà del naixement de l’obligació de pagament.

El termini per reclamar per l’Entitat Local davant l’impagament serà d’un mes. 

Presentada la reclamació de pagament la Generalitat tindrà un termini de dos mesos per atendre-
la.

En cas de mantenir-se l’impagament, passats els dos mesos, el termini que disposarà l’Entitat  
Local per comunicar aquesta circumstància a l’Administració General de l’Estat serà de 15 dies,  
sense perjudici del termini  que puga establir-se mitjançant l’Ordre del Ministeri  d’Hisenda i  
Administracions  Públiques  que  regula  el  procediment  per  a  l’aplicació  de  les  retencions 
esmentades.

Per tot l’exposat,
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SOL·LICITA la següent, PROPOSTA D’acord

Primer- Aprovar l’Acord entre l’Agència Valenciana del Turisme, i l’Ajuntament d’Oliva per  
L’ADDENDA  AL  CONVENI  ENTRE  L’AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL  TURISME  I 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER A L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA 
PER L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME A LES PLATGES D’OLIVA PER 2015.

Segon- Que es faculte o autoritze el Sr. Alcalde, per a la signatura i formalització d’aquesta  
ADDENDA al CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ

Tercer- Que  es  traslladen  tots  els  documents  necessaris  al  Departament  d’Intervenció-
Tresoreria i a l’Òrgan Gestor de Platges per poder portar a terme les operacions pertinents.”

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Per fer un aclariment, simplement dir que el 19 de maig 
d’enguany es  va  firmar  el  conveni  de  gestió  d’infraestructures  que  té  l’Agència 
Valenciana  del  Turisme  a  les  nostres  platges;  amb  posterioritat  a  la  firma  del 
conveni, va tindre coneixement l’Agència Valenciana del Turisme de la circular que 
va trametre la Direcció General de Pressupostos i Direcció General d’Administració 
Local  de  la  Conselleria  d’Hisenda  i  Administracions  públiques,  de  15  de  maig 
d’enguany, sobre la interpretació i aplicació d’un article, en concret el 57.7 bis de la 
Llei 7/1985, de bases de règim Local. Per tal de donar conformitat a la llei s’adjunta 
l’addenda, a l’acord. Tot incorporant una clàusula que garanteix el pagament i les 
seues condicions. Es tracta en concret de l’apartat 3.3 de la clàusula tercera. Per tant 
el que se sol·licita d’aquest plenari és l’aprovació de l’addenda al conveni, que ja té 
firmat l’Ajuntament d’Oliva amb l’Agència Valenciana del Turisme, i simplement 
és un requisit que ens demana la circular del ministeri.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, que constitueix la majoria absoluta legal dels 
membres que componen la corporació, ACORDA:

Primer- Aprovar  l’Addenda  al  Conveni  subscrit  entre  l’Agència  Valenciana  del 
Turisme,  i  l’Ajuntament  d’Oliva  PARA  L’ENCOMANA  DE  GESTIÓ  DE  LA 
REPARACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  HIGIÈNICA  I 
LÚDICA INSTAL·LADA PER L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME A les 
PLATGES D’OLIVA PER 2015.

Segon- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura i formalització d’aquesta ADDENDA 
al CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ.

Tercer- Traslladar  tots  els  documents  necessaris  al  Departament  d’Intervenció-
Tresoreria  i  a  l’Òrgan  Gestor  de  Platges  per  poder  portar  a  terme  les  operacions 
pertinents.
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CINQUÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS, APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
S/03/2015. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 22 d’octubre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/03/2015

Vist  l’expedient  núm.  S/03/2015  de  modificació  de  crèdits  mitjançant  suplement  de  crèdit 
finançats amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir amb 
aquest suplement de crèdit, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs així 
com que  la  baixa  proposada  no  pertorba  la  prestació  dels  serveis,  havent-se  motivat  en  la 
Memòria de data 19 d’octubre de 2015, ja que es tracta de dotar de crèdit adequat i suficient les  
aplicacions pressupostàries corresponent per poder aprovar despeses que es detallen en Annex I 
per import 186.677,25 €.

Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost finançat 
amb baixa de diverses aplicacions pressupostàries per imports no compromesos, la qual cosa no 
pertorba  els  respectius  serveis  (36.1.c),  segons  es  fa  constar  en  la  memòria,  tot  això  de 
conformitat amb el que es disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 19 d’octubre de 2015.

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

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  S/03/2015  de  modificació  per 
suplement de crèdit que es finançarà amb baixes de l’aplicació pressupostària que s’indica: 

SUPLEMENT CRÈDIT 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

33301.6220000 P.Histórico.- Edicios y 
otras construcciones

0,00 7.376,31 1.947,00 9.323,31

32301.2269900 Centros  Escolares.- 
Gastos Diversos

1.000,00 0,00 6.432,22 7.432,22

32301.2270000 Centros  Escolares.- 
Trabajos otras emp.

2.000,00 0,00 11.191,29 13.191,29

32303.2269900 Escola Infantil.- Gastos 
Diversos

1.000,00 0,00 2.200,00 3.200,00

32303.6220000 G.Infantil.-  Edificios  y 43.000,00 21.315,36 6.000,00 70.315,36
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otras construcciones

92300.2160000 Admon Gral.- Equipos 
procesos información

60.000,00 0,00 15.957,72 75.957,72

92000.2270000 Admon Gral.- Trabajos 
otras empresas

155.000,00 -60.000,00 32.918,52 127.918,52

43110.2269900 Comercio  Interior.- 
Gastos Diversos

24.000,00 0,00 2.000,00 26.000,00

31100.2270000 Ac.Pbcas.Rel.  Salut.- 
Trab. Otras empresas

335.000,00 0,00 13.530,50 348.530,50

33400.2269900 P.  Cultura.-  Gastos 
Diversos

26.000,00 7.124,50 17.000,00 50.124,50

33800.2269900 Fiestas  Populares.- 
Gastos diversos

64.000,00 0,00 10.500,00 74.500,00

34100.2270000 Deportes  (Polidep.).- 
Trab. Otras empresas

188.000,00 0,00 80.000,00 268.000,00

92400.2269900 P.Ciudadana.-  Gastos 
Diversos

12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00

43200.2269900 Turismo.-  Gastos 
divesos

20.000,00 0,00 2.000,00 22.000,00

33301.2269900 P.Histórico  (Museos).- 
Gastos Diversos

1.800,00 0,00 2.000,00 3.800,00

TOTAL 
AUGMENTS

205.677,25

BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

16210.2270000 Recog. Basuras.- Trabajos 
de otras empresas

1.790.000,00 -194.308,66 205.677,25 1390014,09

 TOTAL DISMINUCIONS 205.677,25

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

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

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

CINQUÈ.- De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  als  departaments 
corresponents,  afectats  per  aquest  expedient,  al  departament  d’Intervenció  així  com  a 
l’Administració General de l’estat i de la Comunitat Autònoma.”

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

 Sr. alcalde: “Abans de donar la paraula al Sr. regidor d’Hisenda, s’ha detectat 
un error en el dictamen, i és que no coincideix; en la part expositiva apareix una 
quantitat 186.677,25, com ha dit la secretària, i després, en el que és la taula, on 
apareixen les altes i les baixes, apareix un valor de 205.677,25, que és el valor real, 
consultada la interventora.”

Pàgina: 12



AJUNTAMENT D’OLIVA
 Sr. Canet Llidó: “Faig una intervenció que estant per al punt cinqué, com per al 

sisé i el seté, perquè els tres punts fan referència a modificacions pressupostàries, 
que d’alguna forma s’han treballat conjuntament, tot i quer cadascuna segueix un 
expedient i una tramitació distinta, per qüestions, diguem-ne, internes. Depenent de 
si es tracta d’unes modificacions que suplementen partides que ja existeixen, anem 
per  un expedient  de suplements  de crèdits,  i  si  anem a partides  que no existien 
anteriorment  és  per  crèdits  extraordinari;  però  al  cap  i  a  la  fi,  es  tracta  de  tres 
modificacions  pressupostàries en aquestos punts, cinqué, sisé i  seté,  que donaran 
resposta a unes necessitats detectades pels diferents regidors delegats, una vegada 
que han començat  a  treballar  i  han començat  a  tindre coneixement  de les seues 
delegacions, han detectats algunes necessitats que s’han produït en elles; i després 
de fer un treball de posar en comú les necessitats detectades, i de posar en comú un 
ordre de prioritats per atendre aqueixes diverses necessitats, finalment ha eixit una 
proposta  de modificació  pressupostària,  desglossada  en  tres,  que  sumen  en  total 
261.473 euros, i que donaran solució, o a eixir del pas, a qüestions tan bàsiques com 
atenció  en  els  centres  escolars,  o  també  atencions  en  la  infraestructura  de  la 
protectora  d’animals,  que  fa  temps  que  es  demana,  o  qüestions  internes  de 
funcionament, com ara escàners necessaris per funcionar, tancaments adequats de 
determinats  espais  d’aquest  ajuntament,  etc.  o  fins  i  tot  dèficits  estructurals  que 
arrosseguen alguna de les partides. Bàsicament això és el que volia dir.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com ha dit el Sr. Vicent Canet,  regidor d’Hisenda, 
hem estat amplament debatudes, entre els membres que formem el govern, totes les 
modificacions que es fan ací, o suplements de crèdit, són necessàries, i per diferents 
motius; perquè algunes de les partides ja estaven esgotades i no arribaven a poder 
pagar factures  que arribaven,  altres  perquè han tingut  urgències,  maquinària  que 
s’ha estropejat, i era precís fer-ne front, i per a intentar reciclar certes coses que fins 
ara no estaven o estaven abandonades. Per tant les modificacions o suplements de 
crèdits  que  es  porten  ací  són  totalment  necessàries  i  per  suposat  que  hem estat 
treballant en elles i les votarem a favor.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament  manifestar  el  recolzament  del  nostre  grup 
municipal a la modificació; és tan bàsic com que estem a finals d’any, hi ha algunes 
partides que es poden disposar els diners; i simplement es canvien els diners d’un 
lloc a un altre, per tal de cobrir les necessitats de les diferents delegacions. Sempre 
tenint en compte que el cost, a la fi, és el mateix; la base és la mateixa, per tant 
simplement transvasem diners d’unes partides a altres per tal de finalitzar l’any.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “El  nostre  vot  en  els  següents  tres  punts  serà 
l’abstenció; és una decisió pròpia del govern, que tampoc ens han consultat. El que 
sí que ens agradaria, i no sabem per què, perquè el punt cinc no està desglossat i el 
punt  sis  i  set  sí.  Ens  agradaria  un  desglossament  d’on  van  a  gastar  aquesta 
modificació pressupostària. També ens sorprén, o no tant, que quasi un terç de la 
modificació,  dels  260.000  euros  és  per  a  Esports;  80.000 euros  aniran  per  a  la 
Regidoria que porta el Sr. Peiró, de Projecte Ciutadans d’Oliva. A la fi tindrà raó la 
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gent del poble, que comença a dir que el Sr. González és l’alcalde, però qui mana és 
el Sr. Peiró.”

 Sr. Parra Salort: “M’ha precedit  el Sr. regidor del Partit  Socialista,  i  també 
volem fer referència al fet que ens estranya moltíssim que una partida de 188.000 
euros, de cop i volta s’augmente amb 80.000 euros. I sobretot el que ens sembla un 
poc estrany que sempre isca del mateix lloc, de la Recollida de fem, i del Fem. Jo 
crec que la població d’Oliva està prou bruta com per a llevar-li recursos i assignar-
los a alguna cosa que no se’ns ha explicat.  Agrairíem també que se’ns explicara 
aqueixes modificacions tan importants, que en aquest moment no s’ha fet.”

 Sr. Canet Llidó: “Per ordre de contestació, en primer lloc al Sr. Mengual, sí que 
hi ha un desglossament del suplement de crèdit; de la partida de suplement de crèdit. 
Probablement  no  estiga  detallat  fins  a  l’últim  euro  que  figura  ahí,  però  cada 
assignació  està  referida  a  una  partida.  Totes  d’aquelles  que  causen  baixa,  i  les 
partides en què causen alta. Si tenia cap dubte concret referent a la destinació en 
concret dels diners, en la comissió informativa podríem haver-ho resolt, i si vol en 
aquest moment podem respondre també. Referent a la qüestió d’Esports, jo crec que 
el Sr. regidor d’Esports podrà contestar-li millor això, però tots el qui hem governat 
els últims anys aquest ajuntament sabem quin és el dèficit que arrossega la partida 
d’Esports, sobretot des d’abans que ho portara el Sr. Peiró. Jo crec que ell podrà 
explicar-ho  més  abundantment.  Sense  entrar  en  altres  tipus  de  valoracions  o 
d’afirmacions, que el poble diu moltes coses. Però en contestació al Sr. Parra, dir-li 
que no és que es reduesquen serveis sinó que aqueixa partida estava supradotada. 
Estava supradotada des de fa algun temps,  quan aquest  ajuntament  va deixar  de 
gestionar un part de la gestió del fem, valga la redundància,  perquè va entrar en 
funcionament el consorci, el que coneixem com a COR, que va passar a gestionar 
una part de les necessitats  en matèria de recollida de fem, que abans feia aquest 
ajuntament. La partida no es va modificar i per tant des de fa un temps, perquè això 
ja fa un temps que va ocórrer, i la partida està supradotada, i si vosté es fixa, ara es  
redueix  una  determinada  quantitat,  però  abans  ja  havia  hagut  modificacions 
anteriors; i si repassàrem el que va passar en l’exercici 2014, trobarem exactament el 
mateix.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  referència  a  la  Delegació  d’Esports,  jo  crec  que 
simplement  hauríem  de  tirar  d’hemeroteca.  En  el  plenari  que  es  va  aprovar  el 
pressupost la persona que els parla va manifestar en aquell moment que la partida 
d’Esports començava a caminar amb un dèficit estructural des de l’inici; d’això era 
coneixedora  en  aquell  moment  la  regidora  d’Hisenda;  es  va  parlar  que  aqueixa 
delegació efectivament no cobria a primers d’any tot el cost real que té, i que per 
tant a finals d’any es farien els ajustos necessaris. Això s’ha fet ara, a finals d’any. 
Simplement, com van manifestar en aprovar el pressupost el Grup Socialista, que en 
aquell moment manava, va dir que la primera tasca que faríem, i ho diu el regidor 
que els parla, era fer una modificació del pressupost; perquè no pots, sabent que te 
n’has de gastar 150, no pots posar en el pressupost 100 d’entrada, per quadrar el 
pressupost i d’alguna forma que al final isqueren els números. Això, sumat a alguns 
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temes  que  han  anat  eixint  i  que  ha  calgut  solventar,  per  una  gestió  de  les 
instal·lacions, torne a repetir, en aquell moment necessària i urgent, que necessitava 
les instal·lacions municipals del trinquet vell. Recorde que va haver una reunió amb 
l’anterior  Alcaldia,  que efectivament  s’arreglaria  tot  el  tema del  trinquet  vell,  la 
llum, a costa d’una delegació que en aquell moment no tenia previst en el pressupost 
aqueixos diners, i una série de coses que coneix perfectament el grup municipal, o 
almenys alguns regidors que a hores d’ara estan a l’oposició, de tot el cost que es va 
haver  d’emprendre  de  forma  urgent  en  algunes  actuacions  que  eren  necessàries, 
urgents i que es va donar el compromís que a finals d’any s’ajustaria aqueixa partida 
pressupostària.  Per  tant  no  hi  ha  cap  cosa  rara;  està  tot  ben  clar,  està  tot  en 
Intervenció; i per tant simplement es tracta de gestionar una delegació que tots saben 
el cost que comporta el manteniment d’uns instal·lacions municipals, com són el 
poliesportiu i la piscina coberta.”

 Sra. Morell Gómez: “Per a matisar un poc les paraules del regidor d’Hisenda, 
Sr. Canet, en la modificació de crèdit E/03/2015, hi ha un desglossament no de les 
aplicacions pressupostàries sinó de les possibles inversions, o les possibles despeses 
a què van cadascun dels diners  que van en cada aplicació pressupostària  que es 
modifica. Però curiosament en aquesta partida, o en aquest punt, aquest suplement 
de crèdit,  no apareix la finalitat  dels  diners;  no en aplicació pressupostària,  sinó 
realment en què gastarem aqueixos diners. Jo entenc ajustos en certes partides, de 
2.000 euros, de 1.500 euros, que entenc que són despeses d’algunes partides que 
d’ací  a  final  d’any es  puguen quedar  fora.  No entenc  com Cultura,  que  és  una 
partida que sempre ha tingut prou diners per acabar l’any, no ha estat mai ajustada 
aqueixa partida, necessite 17.000 euros. No ho entenc, no sé per a què són, ni quina 
necessitat urgent pot tindre Cultura amb 17.000 euros. Festes Populars, tampoc és 
una partida que estiga infradotada, no sé per què vol 10.500 euros. Sí que sé que 
Esports, sempre ho hem parlat, és una partida que ha estat un poc massa ajustada 
econòmicament,  i  hem  portat  dos  pressupostos  consecutius  pujant  les  partides 
pressupostàries, el contingut, la dotació econòmica, en els pressupostos municipals, i 
així  s’ha  fet.  Però estic  convençuda que  el  dèficit  no és  de  80.000 euros;  estic 
convençudíssima, perquè de fet he fet molts pressupostos, molts estats d’execució, 
moltes liquidacions, i sé que no és de 80.000 euros. Que jo entenc que s’han de fer 
coses, però l’única cosa que demana l’oposició és exactament on es destinaran,  i 
quines  són les  necessitats  per  gastar  aquestos  diners.  Perquè també  m’agradaria 
recordar  que en fer  l’última  modificació  de  crèdits  per  dotar  la  partida  d’Aigua 
Blanca IV,  vam renunciar  a  moltes  inversions,  per  tal  de poder  passar  aqueixos 
diners per dotar la partida. I hem sacrificat inversions prioritàries, com l’enllumenat 
públic,  que  vam estar  parlant,  de  polígons  industrials,  que  això  també  era  molt 
important, i tenim un dèficit en les instal·lacions de l’enllumenat públic; m’hauria 
agradat vore, perquè això sí que és prioritari, l’enllumenat públic. De fet falla tots 
els dies; hi ha carrers que fallen, no sé si és per la humitat, el nivell freàtic, o per què 
serà exactament; però per a mi l’enllumenat públic era una partida que pensava que 
es podria haver dotat,  i  també altres partides que vam sacrificar en el préstec de 
2014, que vam haver de sacrificar. I era el nostre dubte, Sr. Canet, que en una part sí 
que apareixia desglossat on anaven els diners, però ací són unes quantitats de dinars 
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massa elevades que no vindran a cobrir les facturetes que sempre es queden a finals 
d’any, i de vegades fem modificacions ràpides per poder tapar les partides i que no 
tinguen dèficit.”

 Sr. Canet Llidó: “Si jo no recorde malament, en l’expedient sí que figurava el 
desglossament. Jo crec que ara en el plenari estar parlant de xifres i de quantitats és 
una cosa un poc absurda; és tan senzill com en la comissió informativa haver-ho 
preguntat, haver-ho preguntat als serveis tècnics d’aquest ajuntament, i en un full on 
està la relació de conceptes i d’imports es poden vore totes les qüestions que vosté 
planteja; perquè ara en el plenari començar a parlar de xifres i de cèntims; jo ho puc 
fer; crec que en alguna ocasió s’ha fet, però ens avorrirem tots un poc. Si hi ha cap 
qüestió en concret que vosté vol saber, jo podré intentar donar-li resposta en alguna 
mesura. De totes formes, li recorde, el que ve com a proposta de modificació és el 
que  els  regidors  delegats  i  regidores  delegades  del  govern  entenen  que  és  més 
prioritari; no és el que entén el regidor delegat d’Hisenda. Simplement el regidor 
delegat d’Hisenda, en un treball en comú, recull les necessitats que han plantejat tots 
els regidors delegats, que és com s’hauria de treballar sempre; no el que pensa el 
regidor d’Hisenda, sinó el que pensa tots i cadascun dels regidors que gestionen les 
àrees  de l’ajuntament,  que generen la  despesa d’aquest  ajuntament,  i  establir  un 
ordre  de  prioritats  que  evidentment  respon a  aquells  que  votaran  favorablement 
aquesta  modificació.  Evidentment  les  persones  que  no  la  votaran  a  favor, 
probablement tinguen una altra opinió; evidentment. Però és que això ho configuren 
les persones que porten una série de delegacions i que han de prendre una série de 
determinacions i de decisions.”

 Sr.  alcalde: “El  regidor  ha  acabat.  Jo  crec  que  tenen  a  la  seua  disposició 
l’expedient per mirar-ho i per poder saber exactament per a què va cada destinació.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  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.

SISÉ.-DICTAMEN CI D’HISENDA I BENS MUNICIPALS, APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
E/03/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 22 d’octubre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS E/03/2015

Pàgina: 16



AJUNTAMENT D’OLIVA
Vist  l’expedient  núm.  E/03/2015 de modificació de crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris 
finançats amb baixes d’una aplicació del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir amb 
aquest crèdit extraordinari, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs així  
com que  la  baixa  proposada  no  pertorba  la  prestació  dels  serveis,  havent-se  motivat  en  la 
Memòria de data 19 d’octubre de 2015.

Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost finançat 
amb baixa d’una aplicació pressupostària per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de conformitat amb 
el que es disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 19 d’octubre de 2015, que s’incorpora a 
l’expedient.

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

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient número E/03/2015 de modificació per crèdits 
extraordinaris que es finançarà amb una baixa de les aplicacions pressupostàries que s’indica: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

2000.6230000 Admon.  Gral.-  Maq., 
Instalac., Utillaje

0,00 0,00 5.883,00 5.883,00

31104.6250000 Perrera  Mcpal.- 
Mobiliario y Efectos

0,00 0,00 2.850,00 2.850,00

92000.6260000 Admon. Gral.- Equipos 
procesos informacióm

0,00 0,00 3.194,04 3.194,04

92300.6260000 Inform.Básica/Estadist. 
Equipos  procesos 
información

0,00 0,00 34.124,67 34.124,67

43120.6230000 Mercado.-  Maq.,  Inst., 
Utillaje

0,00 0,00 5.400,00 5.400,00

31100.2150000 Ac.Pbcas.rel.salud.- 
Moblio y enseres

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL AUGMENTS 53.451,71

BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

16210.2270000 Rec.Basuras.-  Trabajos 
de otras empresas

1.790.000,00
-399.985,91

53.451,71 1343362,38

 TOTAL DISMINUCIONS 53.451,71
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SEGON.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i  en el Butlletí  Oficial  de la 
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini  
els interessats presentar reclamacions davant el Ple.

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

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

CINQUÈ.- De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  als  departaments 
corresponents,  afectats  per  aquest  expedient,  al  departament  d’Intervenció  així  com  a 
l’Administració General de l’estat i de la Comunitat Autònoma.”

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

 Sr.  Canet  Llidó: “Jo  no  pensava  intervindré  en  aquest  punt;  ja  ho  havia 
anunciat  anteriorment.  Però  si  algú  s’ha  quedat  en  alguna  qüestió  pendent  de 
clarificar, pot aprofitar aquest punt per plantejar-la. Intentaré respondre-la jo, o els 
diferents regidors delegats que han gestionat la matèria.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per respondre un poc a la pregunta que feia, un poc 
encoberta, la regidors Sra. Ana Morell, en el sentit que no sabia efectivament, tot i 
que sabia que estava infravalorada, però li estranyava la quantitat de 10.500 euros. 
Evidentment, a mi no m’estranya,  tenint en compte que dels 10.500 euros, 7.409 
euros són per pagar una factura, que precisament no va ser de Festes; la celebració 
de  la  nit  de  sant  Joan,  l’orquestra  i  el  grup  electrògen  que  es  va  contractar; 
precisament aquest regidor no va contractar aqueixa actuació. És a dir que 7.409, 
d’aqueixos 10.500 euros, aniran a pagar aquesta factura. També hi ha altres factures 
que han arribat, que també se li ha de fer front, també d’abans; i també d’ahí es 
destinarà  una  part  per  poder  acabar  de  pagar  una  part  de  la  llum  que  faltava 
pressupostar per a la casa de la Festa, i altres. Estem parlant de qüestions, que aquest 
regidor no les havia contractar,  però que han arribat a la delegació.  Això és per 
esclarir per què dels 10.500 euros.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  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.

SETÉ.-DICTAMEN CI D’HISENDA I BENS MUNICIPALS, APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
E/04/2015.
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 22 d’octubre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS E/04/2015

Vist  l’expedient  núm.  E/04/2015 de modificació de crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris 
finançats amb baixes d’una aplicació del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir amb 
aquest crèdit extraordinari, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs així  
com que  la  baixa  proposada  no  pertorba  la  prestació  dels  serveis,  havent-se  motivat  en  la 
Memòria de data 19 d’octubre de 2015.

Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost finançat 
amb baixa d’una aplicació pressupostària per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de conformitat amb 
el que es disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 19 d’octubre de 2015, que s’incorpora a 
l’expedient.

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

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient número E/04/2015 de modificació per crèdits 
extraordinaris que es finançarà amb una baixa de les aplicacions pressupostàries que s’indica: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

32301.6230000 C.Escolares.-  Maq., 
Inst., utillaje

0,00 0,00 2.344,24 2.344,24

TOTAL 
AUGMENTS

2.344,24

BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

32301.6220000 C.Escolares.- 
Mobiliario y enseres

0,00
7.049,01

2.344,24 4.704,77

 TOTAL DISMINUCIONS 2.344,24

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

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

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

CINQUÈ.- De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  als  departaments 
corresponents,  afectats  per  aquest  expedient,  al  departament  d’Intervenció  així  com  a 
l’Administració General de l’estat i de la Comunitat Autònoma.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  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.

VUITÉ.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, SOBRE LA 
DEFENSA DE SENYES D’IDENTITAT; D’ACORD AMB L’ARTICLE 116 DE 
LA LLEI 8/2010, DE 23 DE JUNY DE RÈGIM LOCAL EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA.

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

 Sra. Tomás Doménech: “Considerem oportú retirar aquesta moció en base al 
fet  que  el  passat  8  d’octubre  celebràrem  valencians  i  valencianes  de  les  32 
comarques el 777 naixement d’un poble. Un poble, com van dir aquell dia en el 
discurs que es va fer en la plaça de Jaume I, amb orgull de la nostra personalitat  
pròpia, de la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions. Els valencians, 
que som una col·lectivitat humana diversa i plural, hem demostrat al llarg de tots 
aquestos  anys  la  nostra  voluntat  històrica  de  ser  un  poble  que  vol  tindre  una 
personalitat  pròpia  i  unes  pròpies  institucions.  Nosaltres,  els  regidors  del  Grup 
Municipal Partit Popular d’Oliva, presentàrem en el seu dia una moció en defensa de 
les nostres senyes d’identitat front a tots aquells que han volgut, volen, o voldran 
interferir  en  els  sentiments,  els  assumptes,  les  decisions  i  l’autogovern  dels 
valencians. Nosaltres considerem que som un poble integrat en la nació espanyola, 
que sap i pot conviure en aqueixa unitat històrica diversa i plural, i alhora comú, en 
la qual es pot i es deu crear un marc de convivència en què es respecten els drets de 
tots. Per tant, com s’ha produït aquesta celebració el dia 8 d’octubre, arran d’una 
proposta d’aquest grup municipal, una reivindicació comuna que va ser acceptada i 
vam  compartir  amb  tota  la  resta  de  grups  municipals,  considerem  que  no  és 
necessari dur a terme una nova discussió d’aquesta moció. Per tant volem retirar-la.”
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 Sr. alcalde: “És un dret que té el partit que presenta la moció; no s’ha de votar 
perquè qui la presenta té el dret de retirar-la; i tampoc procedeix el debat. Es retira la 
moció; el punt vuité de l’ordre del dia.”

En conseqüència es retira el punt vuité de l’ordre del dia.

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

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT.  TERCER 
TRIMESTRE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 22 d’octubre de 2015, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT

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

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

PROPOSTA D’ACORD

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

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  dels 
informes de morositat del tercer trimestre de l’any 2015.”

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

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

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

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

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

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

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

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

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat, 
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció.

Informe tercer trimestre 2015
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es  desprenen  de 
l’aplicació de comptabilitat,  corresponents  a despeses  imputables  als capítols 2 i  6 del  pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de setembre del 2015, un total de 1.465  
factures la quantia global de les quals puja a 1.784.456,45 €.
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es 
diferencien  les  que  es  troben  dins  del  període  legal  de  pagament  (1.066  factures  per  import  de 
1.228.166,89 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (399 factures per 556.289,56 €)
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els  
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (648 factures per 1.173.119,11 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (203 factures per 304.648,23 €).
L’annex III  fa referència als interessos de demora que s’han pagat  en este trimestre,  que pugen a un 
import total de 0 euros.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN MORA
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre trimestralment la 
tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
Este  informe  sobre  morositat  s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri  
d’Economia  i  Hisenda i  a  l’òrgan  de tutela  de  la  Comunitat  Valenciana,  sense  perjudici  de  la  seua  
possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 de la Llei  
15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe.
Els efectes  de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei  30/2007, que es 
transcriu a continuació:
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“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per 
escrit  a  l’administració  contractant  el  compliment  de  l’obligació  de  pagament  i,  si  és  el  cas,  dels  
interessos  de  demora.  Si,  transcorregut  el  termini  d’un  mes,  l’administració  no  haguera  contestat,  
s’entendrà  reconegut  el  venciment  del  termini  de  pagament  i  els  interessats  podran  formular  recurs 
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar 
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració 
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no 
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència 
condemnarà  en  costos  a  l’administració  demandada  en  el  cas  d’estimació  total  de  la  pretensió  de  
cobrament.”
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:

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

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

Oliva, 14 d’octubre de 2015. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

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

DESÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 2755/15 AL NÚM. 
3045/15.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia,  des del Decret núm. 2.755/15, de 18 de 
setembre de 2015, fins el Decret núm. 3.045/15, de 23 d’octubre de 2015.

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. alcalde: “Ací, com ja vaig anunciar en la Junta de Portaveus, s’extrauran dos 
decrets, o se’n donarà compte específicament, que haurien d’estar en l’ordre del dia, 
però que per un error de l’Alcaldia no apareixen com a tals en l’ordre del dia. Es van 
repartir en la Junta de Portaveus. El Sr. Canet dóna compte del primer decret.”

 Sr. Canet Llidó: “És un decret del qual es dóna compte de forma singularitzada, 
en compliment del que diu el decret al qual havíem fet referència 2.565/15, de 20 
d’agost de 2015. Aqueix decret diu que aquelles competència atribuïdes a l’Alcaldia 
relatives a les aprovacions dels instruments de planejament, de desenvolupament del 
planejament general, no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments 
de  gestió  urbanística,  i  dels  projectes  d’urbanització,  s’exerciran  per  part  de 
l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, i posteriorment 
es  donarà  compte  al  plenari  d’aqueixes  qüestions  que  han  passat  per  comissió 
informativa, s’han dictaminat, l’Alcaldia vincula la seua resolució al dictamen de la 
comissió informativa; i després es dóna compte al plenari. En compliment d’aqueixa 
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voluntat  de  l’Alcaldia,  i  del  govern,  expressada  en  el  decret  referit,  ara  donem 
compte  d’un  decret,  en  concret  el  2.890  de  2015,  que  es  va  dictaminar  en  la 
Comissió Informativa d’octubre, però que ve en la relació de decrets que ara ha 
passat per aquest plenari. En concret aquest decret de l’Alcaldia el que fa és resoldre 
l’aprovació,  i  remetre  a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  l’aprovació  per  la  part 
municipal  del  conveni  d’electrificació  del  Sector  Aigua Blanca  IV.  Nosaltres  fa 
anys,  en  desembre  de  2007,  es  va  subscriure  un  conveni  d’electrificació  amb 
Iberdrola, per a l’electrificació d’aqueix sector, i  temps després, per tot el temps 
transcorregut des de la suspensió de les obres, Iberdrola va donar per caducat el 
conveni;  un  conveni  són  unes  clàusules  en  què  tant  l’administració  com  la 
companyia subministradora ens obliguem mútuament al compliment d’una série de 
requisits, d’una série d’exigències,  que si es compleixen les exigències durant el 
desenvolupament de les obres, posteriorment la companyia subministradora es veu 
en  l’obligació  de  recepcionar  les  instal·lacions  i  donar  subministrament  elèctric. 
Aqueix  conveni  que  es  va  subscriure  en  desembre  de  2007,  va  caducar;  i  ara, 
recentment,  s’ha aprovat un nou conveni, que és bàsicament l’anterior,  però amb 
una addenda que planteja la companyia subministradora i que aquest ajuntament ha 
aprovat.  Aquest  és  un  pas  previ  per  a  posteriorment  a  l’aprovació  del  conveni 
d’electrificació poder aprovar uns projectes d’urbanització en condicions. En aqueix 
sentit,  també  en  la  mateixa  comissió  informativa  es  va  dictaminar  l’exposició 
pública,  i  el  tràmit  d’audiència,  del  nou  projecte,  els  nous  projectes  per  a  la 
finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV, el que seria el modificat núm. 2 
d’aqueixes obres. Però aqueix dictamen de comissió informativa no s’ha transformat 
en  un  decret,  no  s’ha  signat,  perquè  la  voluntat  d’aquest  govern  és  no  donar 
tramitació  a  aqueix  expedient  mentre  no  es  resolga  la  qüestió  del  finançament 
d’aqueixes futures obres; encara que es tracta de dues qüestions diferents, perquè el 
projecte  d’urbanització  respon  a  unes  qüestions  tècniques,  i  la  qüestió  del 
finançament  ve  a  través  del  projecte  de  reparcel·lació,  les  dues  coses  estan 
inseparablement unides, i després de raonar-ho amb els propietaris, aquest regidor 
delegat,  i  aquest govern, està treballant  per a clarificar,  clarament,  la qüestió del 
finançament el més ràpidament possible, i poder donar tramitació al nou projecte 
modificat, per a finalitzar les obres del sector. En qualsevol cas, un pas previ per 
poder fer això era aprovar el conveni d’electrificació, que a partir d’aquest decret e 
remet a la companyia subministradora Iberdrola, perquè el signe el representant de 
la companyia, juntament amb el representant d’aquest ajuntament, que és l’alcalde.”

 Sr.  alcalde:  “S’ha  de donar  compte  també  d’un altre  decret  el  Decret  núm. 
2.981, perquè així consta en el mateix decret; el decret é de nomenament de regidors 
delegats de zona.  El decret  es va signar el  16 d’octubre,  i  els regidors o tinents 
d’alcalde  delegats  de  zona  són  de  la  zona  de  Polígons  industrials  i  zones  d’ús 
industrial, el tinent d’alcalde Sr. Blai Peiró; per a la zona de san Fernando, Bassetes 
i Deveses, el tinent d’alcalde Sr. Alejandro Salort; per a la zona de sant Pere Font 
Salada, el tinent d’alcalde Sr. José Salazar; per a la zona de Tossal Gros, Bellavista i 
Panorama II, el tinent d’alcalde Sr. Vicent Canet; per a la zona de Rabdells i Oliva 
Nova, la tinent d’alcalde Sra. Yolanda Pastor; per a la zona de Rejolars, i Ciutat 
Jardí  sant  Antoni,  la  tinent  d’alcalde  Sra.  Rosanna  Miñana;  per  a  la  zona  de 
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Terranova,  la  tinent  d’alcalde  Sra.  Mireia  Morera.  Els  tinents  d’alcalde  delegats 
tindran com a principals comeses ostentar la representació de l’Alcaldia dins de les 
zones assignades, en tots els àmbit de l’actuació municipal, promoure i canalitzar la 
participació dels ciutadans en la vida municipal, i informar-los de forma puntual i 
periòdica  de  l’activitat  de  l’ajuntament,  i  canalitzar  les  iniciatives  col·lectives 
encaminades a aconseguir majors quotes de benestar per a tota la comunitat  que 
representen. Aquestes facultats que es deleguen per part de l’Alcaldia no suposen la 
renúncia  per  part  de  l’Alcaldia,  que  les  exercirà  de  forma  conjunta  amb  tots  i 
cadascun dels tinents d’alcalde delegats, sense perjudici de les competències que en 
aquesta  matèria  també  té  delegades,  amb  caràcter  genèric,  la  regidora  de 
Participació  Ciutadana,  Yolanda  Pastor.  Per  tant,  aquest  és  un  primer  avanç  en 
l’organització a efectes territorials que ja vam anunciar aquest govern. El decret es 
va firmar el 16 d’octubre de 2015.”

 Sr. Mengual Manzanares: “És un dubte. Nosaltres enteníem, i segurament ho 
enteníem  malament,  que  el  tema  dels  alcaldes  de  barri  seria  a  tota  la  població 
d’Oliva. A la fi es queda així? Simplement els alcaldes de les zones perifèriques 
d’extrarradi, o hi haurà una segona fase on hi haurà alcaldes de barri de les distintes 
zones de la població en si?”

 Sr. alcalde: “El que s’ha fet és una delegació de tinents d’alcalde per a aquelles 
zones perifèriques; el govern ha valorat; és una part de l’acord deia això, barris i 
zones perifèriques de la ciutat, perquè pensem que requereixen una atenció especial, 
per tal com ja hi ha una regidora de Participació Ciutadana, i la mateixa Alcaldia, 
que exerciran la canalització dels diferents barris integrats dins del casc urbà, del 
que popularment coneixem per casc urbà, i per tant aquest és un primer avanç, una 
primera forma de funcionar, per a aquelles zones perifèriques, inistesc, que estan 
més a l’extrarradi del casc urbà; i és una primera forma de funcionar sense perjudici 
que a posteriori es puguen prendre altres tipus d’acords o es resolga una altra cosa.”

DESPATX EXTRAORDINARI.

- Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat, que constitueixen la majoria 
absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el que se assenyala en 
l’article  51 del Text  Refós de Règim Local,  es passa a examinar  la proposta de 
l’Alcaldia sobre el Reglament per a la creació i funcionament del Consell Local de 
Seguretat d’Oliva no inclosa en l’odre del dia, que literalment diu:

“PROPOSTA REGLAMENT PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL LOCAL DE SEGURETAT D’OLIVA.

Vist  el  projecte  del  reglament  del  Consell  de  Seguretat  Ciutadana,  eleve  al  Ple  de 
l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER: Aprovar  inicialment  el  Reglament  per  a  la  creació  i  funcionament  del 
Consell de Seguretat d’Oliva.

SEGON: Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  i  audiència  als  interessats  pel 
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

TERCER: En cas de no presentar-se cap reclamació suggeriment s’entendrà adoptat 
l’acord d’aprovació definitiva, quedant facultat expressament el Sr. Alcalde-president 
per la seua publicación i execució.”

En l’expedient obren informes de l’intendent en cap de la Policia Local, de data 15 
d’octubre de 2015, i informes jurídic i d’intervenció, ambdós de data 27 d’octubre de 
2015.

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

 Sr. alcalde: “Com s’ha explicat, en les dues comissions informatives on s’ha 
debatut  el  reglament  que  hui  passa  a  aprovació,  i  en  la  mateixa  Junta Local  de 
Seguretat  del  passat  dia  6  d’octubre,  la  participació  ciutadana  en  el  sistema  de 
seguretat  local  és una necessitat  en la  nostra  societat,  i  implica  l’establiment  de 
diversos canals de comunicació, col·laboració i coordinació, entre la ciutadania, els 
cossos, els serveis i els òrgans responsables de la seguretat pública. El Consell Local 
de  Seguretat  que  hui  es  proposa  tindrà  funcions  consultives  i  podrà  formular 
propostes i iniciatives en matèria de seguretat ciutadana als òrgans competents. El 
consell farà seguiment d’aquelles facetes que puguen pertorbar la convivència i la 
seguretat ciutadana, amb l’objectiu principal de previndre conflictes i perills; també 
servirà per conéixer i avaluar la gestió de les diferents forces i cosses de seguretat en 
relació amb la seguretat ciutadana. En els últims anys,  els diferents representants 
veïnals i de diversos sectors de la societat d’Oliva, han reivindicat als polítics, entre 
altres coses, l’establiment dels mecanismes de participació i de col·laboració de la 
ciutadania en les polítiques de seguretat; han reclamat ser escoltats i poder donar la 
seua opinió perquè es tinguen en compte les seues necessitats a l’hora de dissenyar 
els plans de seguretat de la ciutat. Aquest és l’objectiu principal del Consell Local 
de  Seguretat,  implicar  la  societat  civil  i  establir  una  major  proximitat  entre  la 
ciutadania i els cossos de seguretat; un òrgan que donarà veu a la ciutadania perquè 
puga expressar-se en matèria de seguretat i que servirà per reforçar l’acció de la 
Junta  Local  de  Seguretat.  El  Consell  Municipal  de  Seguretat  estarà  presidit  per 
l’Alcaldia i en formaran part els tinents d’alcalde i regidors delegats, els caps de les 
forces i cosses de seguretat, un representant de cada grup polític municipal, un vocal 
pel  Consell  Escolar  Municipal,  del  Consell  Agrari,  del  Consell  de  Turisme,  del 
Consell  de  la  Joventut,  i  per  l’Agenda  21,  diversos  vocals  representants 
d’associacions veïnals, d’associacions empresarials, comercials, gastronòmiques, de 
càmpings,  de  polígons  industrials,  representants  d’entitats  culturals,  festives, 
benèfiques, i altres membres de reconeguda vàlua. El consell es reunirà de forma 
ordinària  cada  sis  mesos,  i  podran  es  crear  comissions  de  treball,  amb  caràcter 
temporal,  per  tractar  qüestions  concretes.  Els  seus  membres  no  percebran  ni 
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indemnitzacions,  ni  retribucions.  I  com ja  saben,  juntament  amb la  proposta  de 
reglament s’adjunten dos informes, el jurídic i el de la Intervenció municipal, que se 
sumen a l’informe favorable del cap de la Policia Local i que donen cobertura legal 
a la creació i posada en funcionament del Consell Local de Seguretat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “El reglament que hui aprovarem, del Consell Local de 
Seguretat d’Oliva, és una ferramenta més de participació ciutadana, com bé ha dit ja 
l’alcalde. Evidentment hem estat treballant tots els grups polítics en el mateix; hem 
intentat millorar la proposta inicial, crec que es van aportar una série d’idees que h 
van fer així, i per tant parlem que a més de ser un òrgan de participació, on tota la 
societat olivera estarà representada a través dels seus col·lectius més representatius, 
que enriquiran,  si  cap més,  el  que és la seguretat  de la nostra ciutat,  sempre en 
col·laboració  amb els  cossos  i  forces  de  seguretat  de  l’estat.  És  una  prova  més 
d’aquest govern, que té en ment, i així ho va signar en l’acord, que la participació 
ciutadana siga un dels principals a aconseguir en aquesta legislatura. És un fòrum 
més, i per tant és un pas més que hem donat en aquest sentit, i pe tant crec que això 
millorarà, si cap més, la seguretat a Oliva, amb l’aportació de les diferents opinions 
de tots aquells que representen la nostra societat. És a més un reglament que no és 
tancat; ara comencem a caminar amb ell, si veiem que té cap mancança o es pot 
millorar, sempre estarem a temps de millorar-lo en allò possible. Per tant, tenint en 
compte que no és cap cosa tancada, o que per si dota de veu a la societat per poder 
aportar el seu gra d’arena en matèria de seguretat, podem dir en aquest sentit que 
estem d’enhorabona, i per tant és una eina més per poder fer partícip a la societat de 
qualsevol funció municipal, en aquest cas la seguretat. Per tant, votarem a favor; i 
pense que estem en el camí de la proposta que ens vam fer en un principi que cada 
dia la gent participe més de la gestió municipal.”

 Sr. Salort Rubio: “Des del Grup d’Esquerra Unida del País Valencià creiem 
que donar les ferramentes a la població perquè participe, perquè s’involucre, i siga 
partícip d’aquest tipus de decisions, de forma representativa, és alguna cosa molt 
positiva,  i  creiem que és molt  interessant que en temes molt  importants,  com la 
seguretat, es puga tindre en compte l’opinió dels nostres veïns i veïnes, per tal de 
millorar entre tots l’efectivitat de la seguretat al nostre poble.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  manifestar  que  el  Grup Municipal  Projecte 
Ciutadans d’Oliva dóna suport a la proposta de l’alcalde d’Oliva, David González. 
Considerem que és  una  proposta  coherent  en  l’acord  que  hi  ha  signat  entre  tot 
l’equip de govern, i felicitar-nos perquè tots els grups municipals hem estat reunits, 
al voltant d’una taula, i hem començat la participació per nosaltres mateix a l’hora 
de  polir  i  preparar  la  redacció  d’aquest  reglament.  Felicitar  a  tots  els  grups 
municipals per la participació, i que siga un camí per als ciutadans, sobretot a l’hora 
de millorar la seguretat.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i funcionament del Consell 
de Seguretat d’Oliva, obrant en l’expedient.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini 
de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En  cas  de  no  presentar-se  cap  reclamació  suggeriment  s’entendrà  adoptat 
l’acord d’aprovació definitiva, quedant facultat expressament el Sr. Alcalde-president 
per la seua publicació i execució.

- Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat, que constitueixen la majoria 
absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el que s’assenyala en 
l’article 51 del Text Refós de Règim Local, es passa a examinar la Moció presentada 
pel Grup Municipal de Compromís per Oliva, registre d’entrada núm. 10949, de 21 
d’octubre de 2015, a la qual s’adhereixen la resta dels Grups Polítics Municipals.

La moció, a hores d’ara conjunta, és del següent tenor literal:

“MOCIÓ
Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials 
amb la idea de progrés compartit.  En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut 
motor de creixement i desenvolupament per a la resta de Comunitats Autònomes. 

Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les nostres  
empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils.

Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix.  
L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat. Ens hem empobrit però continuem pagant com a rics. 

Altres territoris de l’Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics,  
de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport el desenvolupament  
de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida als seus 
ciutadans. 

Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fins i tot 
sent més pobres continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que es 
troba per damunt de la qual ens correspon pel nostre nivell de renda. 

De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders  
públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d'equitat i solidaritat.

Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana 
d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra Administració autonòmica hauria ingressat 
12.433 milions d'euros addicionals. 
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Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg del  
període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per càpita superior a la mitjana, han 
obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana. 

Amb un finançament com el d’estes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic  
molt inferior a l'actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals.

El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l'únic motiu, pel qual la Comunitat  
Valenciana és l'únic territori amb renda per càpita inferior a la mitjana que registra un saldo 
fiscal  negatiu.  Es  a  dir,  que  aporta  al  funcionament  de  les  Administracions  Públiques  més 
recursos dels quals rep a través de les polítiques de despesa.

Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi el 11% de la 
població espanyola, els valencians i valencianes mai hem rebut més del 10% de les inversions  
de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut que situaren entre el 6 i el 7 per cent.

Els  valencians  i  les  valencianes  portem massa  temps  maltractats.  No  hi  ha  cap  explicació 
raonable, més que la prolongació de velles inèrcies històriques, a les quals s'ha sumat una falta 
de pressió reivindicativa per la nostra banda. 

Sense  oblidar  les  nostres  pròpies  responsabilitats  i  disposats  a  posar  el  millor  de  nosaltres 
mateixos  en  l'obstinació  d'espentar  amb  energia  i  constància  la  Comunitat  Valenciana,  ens 
considerem amb una immensa força moral per a exigir al Govern d'Espanya un tracte just.

Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè existeix una total coincidència entre totes les forces 
polítiques i socials per a acabar amb esta situació.

Per  açò,  enfront  del  victimisme  insubstancial  i  l'autosatisfacció  irresponsable,  ara  cal  dir: 
PROU. Cal posar fi a la indiferència amb que ens ha tractat, des de fa anys, el govern central.

Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona. Exigim un  
finançament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i 
xicotets i mitjans empresaris, siguen considerats igual que els de la resta de territoris.

Ambicionem una Comunitat Valenciana forta i potent en una Espanya plural que atenga a les  
singularitats de cada territori i garantisca la igualtat entre els seus ciutadans.

Per tot açò, es presenta la següent PROPOSTA 

1r. El Ple de l’Ajuntament d’Oliva exigeix al Govern Central:

1.1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de  
2014 que possibilite als  valencians  i  valencianes disposar  d'uns  serveis  públics fonamentals 
(sanitat, educació i protecció social) de qualitat,  i permeta de igual manera, l'exercici de les 
competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,  infraestructures, cultura, promoció 
econòmica) assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats 
autònomes.

1.2. El reconeixement dels dèficit de finançament acumulats des que es van dur a terme les  
transferències de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 12.433 milions 
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d'euros  des  de  2002  a  2013,  així  com  la  definició  i  l'establiment  d'un  mecanisme  de 
compensació d'estos dèficits.

1.3.  L'execució per part  de l'Estat  d'unes inversions en infraestructures equiparables,  com a 
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana compensant en tot cas la insuficiència 
inversora dels últims anys.

2.- Traslladar aquest acord al Govern Central, al Parlament de l’Estat, a les Corts Valencianes i  
a tots els grups parlamentaris amb representació en aquestes dues Càmeres legislatives.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Primer de tot, comence, encara que és un poc extemporani, 
agraint al Partit Popular, i a la portaveu que s’ha adreçat a aquest fòrum, la Sra.  
Tomás, per haver retirat la moció del punt vuité i haver posat èmfasi en les coses 
que uneixen els valencians i valencianes, remarcant que el 8 d’octubre vam celebrar 
un acte conjuntament; jo en el plenari anterior vaig ironitzar al voltant de la qüestió; 
era més que res perquè és un vell  fantasma que s’esgrimia,  i no, en absolut, pel 
respecte i la moderació amb què la Sra. Tomás va fer l’exposició en aquell moment i 
que l’ha feta ara. Faig aqueixa introducció, que reconec que és extemporània, per a 
dir  que  aquesta  moció  també  fa  referència  als  interessos  dels  valencians  i  les 
valencianes;  si  allò  era  una  qüestió  identitària,  açò  fa  referència  a  una  qüestió 
econòmica, i que ens uneix i ens ha d’unir a tots els grups municipals, de la mateixa 
forma que va unir a tots els grups parlamentaris a les Corts Valencianes, fa poc, i 
que ara està de plena actualitat perquè és el moment de reivindicar davant el govern 
central la insuficiència de finançament que té el nostre territori. No es tracta de fer 
demagògia, ni de practicar el victimisme, sinó de fer números per comprovar coses 
que cauen pel seu propi pes. De fet la proposta, per no estendre’m massa, el que 
demana és que l’Ajuntament d’Oliva se sume a una sèrie de demandes dels distints 
ajuntaments del nostre territori valencià, en què demanem, al govern central,  una 
reforma immediata dels sistema de finançament autonòmic, amb efectes de l’1 de 
gener de 2014, que possibilite als valencians i valencianes disposar d’uns serveis 
públics  fonamentals,  sanitat,  educació,  protecció  social,  de  qualitat,  i  permeta 
d’igual forma l’exercici de les competències pròpies, com són ocupació, habitatge, 
medi  ambient,  infraestructures,  cultura,  promoció econòmica,  assolint  almenys  la 
mitjana  de  finançament  per  habitant  del  conjunt  de  les  comunitats  autònomes. 
Demanar al govern central el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats 
des que es va dur a terme les transferències de competències a la nostra comunitat, 
xifrat almenys en 12.000 milions d’euros, des de 2001 a 2013. Així com la definició 
i  l’establiment  d’un  mecanisme  de  compensació  per  tots  aquestos  dèficits. 
L’execució  per  part  de l’estat  d’unes inversions en infraestructures  equiparables, 
com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, compensant en tot cas 
la insuficiència inversora dels últims anys. I traslladar, finalment, aquest acord al 
govern central, al Parlament de l’estat, a les Corts Valencianes, i a tots els grups 
parlamentaris amb representació, Això que és una proposta discursiva, que se suma 
a altres propostes discursives dels diferents ajuntaments del nostre territori, crec que 

Pàgina: 30



AJUNTAMENT D’OLIVA
no necessita de massa explicacions. Les comunitats autònomes, com la nostra, però 
totes, gestionen coses tan importants per als nostres ciutadans i ciutadanes com ara 
la sanitat, l’educació, la justícia, etc. i en el cas nostre, la Comunitat Valenciana, el 
nostre territori no rep els diners necessaris per finançar totes aqueixes qüestions tan 
importants per a la nostra gent. I tampoc rebem les inversions necessàries per part 
del govern central, que en el cas d’Oliva crec que no cal estendre’ns molt per saber 
la  insuficiència  d’inversions  que patim a  nivell,  sobretot,  de  connexions  viàries, 
ferrocarril, etc. crec que és important que tots els ajuntaments sumen la seua veu a la 
veu  del  govern  valencià  i  de  les  Corts  Valencianes  juntes,  per  a  reclamar  el 
finançament just per als nostres ciutadans i ciutadanes.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que, imagine que com tots els grups, que 
per això l’hem feta conjunta, que és de justícia. Ja fa molts anys que la Comunitat 
Valenciana,  a  més  reconegut  per  tots  els  partits  polítics,  està  infrafinançada.  El 
sistema  de  finançament  autonòmic  que  tenim,  que  s’aplica  a  la  Comunitat 
Valenciana, és totalment paupèrrim i molt lluny de la realitat i de les necessitats dels 
valencians; i així està demostrat en els diferents estudis i manifestacions de tots els 
grups polítics. La Comunitat Valenciana en aquest moment rep 1.453 milions menys 
per  any  del  que  en  realitat  aporta.  Per  tant,  estem  parlant  d’una  diferència  de 
finançament bestial. Evidentment amb aqueixos diners podríem tindre millor sanitat, 
millor  educació,  millors  infraestructures;  en  fi,  millor  qualitat  de  vida  els 
valencianes. Crec que ja ha arribat el moment de poder demanar. Alçar la veu, i que 
Madrid ens escolte d’una vegada per totes; i més ara que sembla que tots anem de la 
mà en aquest sentit.  Espere que siga així,  i  espere que aqueix dèficit  històric de 
finançament es compense, els més de 12.000 milions d’euros que ens deuen, que els 
facen front i vagen pagant-los. Efectivament,  com bé ha dit  el  regidor S. Vicent 
Canet, ponent d’Hisenda, sobretot ací a Oliva, que no cal parlar de la situació que 
patim per culpa de no poder disposar de la circumval·lació o el tren tan necessari, i 
tan demanat històricament. Per tant és de justícia que es demane aquesta millora de 
finançament per a la Comunitat Valenciana, i per tant des del Partit Gent d’Oliva 
recolzarem de totes, totes, com així ho hem manifestat  afegint-nos a la petició a 
través d’aquesta moció conjunta.”

 Sr. Salort  Rubio: “Jo sempre,  per sort  o per  desgràcia,  vaig darrere del  Sr. 
Salazar,  que  sempre  s’encarrega  de  dir-ho  tot  molt  bé.  Així  doncs,  agrair  que 
aquesta proposta s’eleve de forma unànime;  encara que no siga del nostre partit 
polític, creiem que és just, igual que el nostres companys que crec que fan molt bé 
d’acceptar el fet d’elevar la proposta.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres recolzem aquesta proposta; és veritat que 
el  govern  valencià  actualment,  i  al  capdavant  el  nostre  president,  Ximo  Puig, 
pensem  que  està  lluitant  per  aquest  finançament  just  per  a  tots  els  valencians. 
Anteriorment es negava que el finançament era deficitari per al territori valencià. 
Nosaltres, en la Comissió d’Hisenda vam comentar, la meua companya Ana Morell, 
de poder millorar aquesta moció, introduint la necessitat i el deute històric que té la 
Generalitat  amb  el  poble  d’Oliva,  per  tal  que  nosaltres  des  del  nostre  plenari, 
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directament, intentem que per fi Oliva reba el més d’un milió d’euros que ens deu el  
govern valencià. He parlat amb el Sr. alcalde, el Sr. González, m’ha comentat que 
no han pogut redactar-ho, ahir ho vam tornar a parlar en la Junta de Portaveus; per 
tant  ens  adherim a  aquesta  proposta,  però  esperem,  i  si  no  és  Bloc-Compromís 
nosaltres podem realitzar-la, una moció que també portem al plenari perquè amb el 
nou govern valencià  a vore si  per  fi  s’acaba  aquest  deute històric  amb el  poble 
d’Oliva.”

 Sr. Parra Salort: “Primer unes paraules en nom de la regidora Sandra Tomás, 
en relació al que ha comentat el Sr. Canet. Simplement agrair-li la deferència pel 
que  ha  comentat.  I  en  relació  al  punt  que  estem  comentant,  és  evident,  com 
demostren les dades econòmiques que la Comunitat Valenciana ha sigut motor de 
creixement, i per tant ha sigut i és una comunitat generadora d’un finançament, que 
mitjançant  els  seus  impostos  ha  aportat  solidàriament  a  la  resta  de  comunitats 
d’aquest país. Aquest finançament ha permés que moltes d’elles tinguen un millor 
benestar i unes millors inversions, a conseqüència de la nostra solidaritat.  Durant 
uns anys, les dades i els procediments per a efectuar el càlcul del finançament que 
l’estat  retornava  a  les  comunitats,  no han estat  modificats  en el  que  afectava  la 
nostra comunitat; s’han quedat antiquats i no han reflectit la realitat d’una comunitat 
que creixia;  però que a conseqüència d’aquesta falta d’adequació,  d’aquesta falta 
d’informació, hem rebut menys aportacions de l’estat dels que haurien d’haver-nos 
correspost. Toca per tant fer arribar al govern d’aquest país, de nou, la queixa de les 
nostres evidents deficiències estructurals i que han sigut per causa de la manca de 
finançament;  en  conseqüència,  la  nostra  sol·licitud  i  exigència  ferma  que  es 
produesquen les modificacions necessàries perquè les dades sobre les quals es base 
el repartiment s’actualitzen i s’adeqüen a la nostra realitat d’una comunitat que ha 
crescut, ha evolucionat i té un enorme potencial de desenvolupament per als seus 
ciutadans.  A  conseqüència  d’aqueixos  canvis  es  permetrà  que  es  produesquen 
majors  aportacions  dels  fons  econòmics  obtinguts  en  base  a  aqueixa  realitat 
econòmica i social, així com majors inversions necessàries per a millorar el benestar 
dels ciutadans d’aquesta comunitat. Aqueixa millora en el repartiment, com ja hem 
dit,  ens  permetrà,  amb  independència  de  continuar  sent  solidaris  amb  altres 
comunitats  menys  generadores  de  recursos,  aconseguir  la  disminució  del  deute 
públic, que actualment produeix un perjudici a l’hora de realitzar aquelles inversions 
necessàries.  Som conscients  que  aquesta  comunitat  se  l’ha  tractada  per  tots  els 
governs, actuals i anteriors, com una comunitat  rica a la qual no li  calia aportar 
recursos,  i  poc  reivindicativa  a  l’hora  de  demanar  aqueixa  equiparació  en  el 
repartiment  de  fons  i  inversions,  cosa  que  considerem que  deu  canviar-se,  fent 
valdre aqueixos drets  de tots els  valencians.  Hem de fer entendre al  govern que 
corresponga, no envoltats de victimisme sinó de la raó que donen els arguments i els 
indicadors  que reflecteixen la realitat  d’aquesta  comunitat;  que les inversions de 
l’estat  que  per  dret  d’igualtat  ens  corresponen  s’han  de  fer  per  permetre  el 
manteniment i el desenvolupament del nostre territori, i que suposaran el benefici 
dels seus ciutadans,  que pertanyen a aquesta comunitat.  Entenem per tant que el 
sistema de finançament s’ha de modificar urgentment, per raons òbvies ja indicades, 
i  que  aqueixa  modificació  permetrà  fer  arribar  a  aquesta  comunitat  els  fons 
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econòmics  que  en  pur  dret  li  corresponen,  a  més  de  totes  aquelles  inversions 
estructurals  que  ens  permetran  desenvolupar  una  vida  econòmica  i  personal 
adequada a la realitat del que aquest comunitat es mereix.”

 Sr.  alcalde: “Abans  de  passar  a  votació,  pel  que  ha  dit  el  Sr.  Mengual, 
simplement  dir-li  que  no  hi  ha  cap  problema.  Jo  crec  que  primer  hauríem 
d’assabentar-nos bé i posar-ho en la moció, quina és la quantitat exacta que ens deu 
en aquest moment la Generalitat; sembla que no és tan elevada. Sembla que a poc a 
poc s’ha anat posant no al corrent, però ja no és tan elevada. I en qualsevol cas, dir-li 
també  que  a  mitjans  de  setembre  vaig  tindre  una  reunió,  amb  la  secretària 
autonòmica d’Hisenda i el director general de pressupostos, per s exigir-los, i em fa 
igual que haja canviat el govern, el que li toca a Oliva és el que li toca, per a exigir-
los  aqueix  pagament  i  la  posada  al  corrent  totalment  de  la  Generalitat,  em van 
informar que és una prioritat  absoluta posar-se al  dia amb es ajuntaments,  i  que 
estan  esperant  l’ingrés,  l’últim  ingrés  anual  del  FLA  (Fons  de  Liquiditat 
Autonòmica) i que només reben aqueixos ingressos és una prioritat pagar el deute 
que  resta  amb  els  ajuntaments.  De  qualsevol  forma  jo  crec  que  el  millor  és 
assegurar-se què ens deu i a partir d’ahí fer una altra moció.”

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

- Finalitzat  l’estudi  i  acord  sobre  l’assumpte  del  finançament,  i  com que el  Grup 
Socialista, també per via d’urgència, proposa cedir una parcel·la, confrontant amb 
les  instal·lacions  de  la  protectora  d’animals,  a  la  mateixa  protectora  d’animals 
Vedama, el Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula per tal d’argumentar la urgència, 
i es produeixen les següents manifestacions:

 Sr.  Mengual Manzanares: “Pensem que portem ja 150 dies al  govern,  que 
Vedama està fent una tasca molt  important per al  nostre municipi,  que hi ha un 
terreny confrontant que necessiten,  i crec que alguns companys  de corporació en 
campanya ja van prometre que això seria una realitat; pensem que ja no pot suportar 
més el terreny tan menys, i més tenint un terreny confrontant que té brutícia, que no 
s’està utilitzant per a res, i és de l’ajuntament; a banda també dels 17.000 euros que 
estan en la partida de la canera municipal, que no sé per què no està dotant-se a 
Vedama,  i  per  tant  estan  sense  terreny  i  sense  a  penes  poder  adquisitiu  per  a 
continuar treballant en una qüestió tan important com és el tema dels animals. Per 
tant pensem que és urgent i que per fi la canera municipal, Vedama, tinga aquest 
terreny.”

 Sra. Ibiza Cots: “Nosaltres la veritat és que no entenem la urgència d’aquesta 
moció, entre altres coses perquè portem una ruta de treball; vosté ho diu, portem 
quatre mesos governant, jo he agarrat fa poc aquesta delegació. Considere que abans 

Pàgina: 33



AJUNTAMENT D’OLIVA
de fer una cessió d’un terreny confrontant, s’hauria de fer una cessió de la mateixa 
instal·lació; abans de fer la sessió d’un terreny confrontant, almenys seria interessant 
la mateixa instal·lació de la protectora. Per altra banda, també dir que considere que 
ho hauria de demanar la mateixa protectora; nosaltres treballant conjuntament amb 
ells, com és normal, com pense que s’ha fet sempre, i no és l’ordre de preferència,  
entre altres coses, perquè hi ha una manca d’infraestructures en la mateixa canera; 
vosté  haurà vist  que en la modificació pressupostària  la  dotarem de més dipòsit 
d’aigua, perquè solen quedar-se sense aigua. No entenem una ampliació si no podem 
controlar la que tenim. Hi ha altres infraestructures que també estem treballant en 
elles, i per tant hi ha un ordre de prioritats, i abans de cedir aquest terreny, que no és 
que  em semble  malament,  però  hi  ha  altres  prioritats,  d’acord  amb  la  mateixa 
protectora portem una ruta de treball, com he dit. Entre altres coses també dir-li que 
del cadastre  m’han passat la  informació que els  terrenys  confrontants  no són de 
titularitat municipal. No tinc cap informe, tampoc és una qüestió per decidir-la ara. 
Però en resum, crec que aquesta urgència no té massa sentit; si de cas, treballar-la 
amb més temps segons l’ordre de prioritats, també de la mateixa protectora.”

 Sr. alcalde: “Entenc Sra. Ibiza, que demana al ponent del Partit Socialista que 
retire la urgència de la moció.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “No  retirem  la  urgència  perquè  pensem que  és 
urgent.  Primer,  la  topògrafa  és  qui  parlant  amb  ella  em diu  que  aquest  terreny 
confrontant sí que és propietat municipal. Després, jo fa qüestió de vint o vint-i-cinc 
dies parle amb Vedama,  i  Vedama em comenta que espere dos o tres setmanes,  
perquè estaven parlant amb el Sr. Salort, que sé que no és regidor delegat, però és 
voluntari de la protectora, i també amb un policia local, i que esperara dos setmanes; 
després de dos setmanes des de Vedama, que no saben com funciona açò de les 
mocions, em demana que en prepare una i així ho he fet. Jo no acabe d’entendre; és 
iniciar l’expedient. És a dir comencem a funcionar. Em sembla molt bé que es vulga 
fer el canvi d’ordenança, que també crec que és necessari; també la dotació dels 
17.000 euros,  també són necessaris.  No es pot  fer tot  paral·lelament?  No es pot 
començar,  iniciar  l’expedient,  i  després  anar  canviant  l’ordenança,  tot  al  mateix 
temps? Hem de fer primer una cosa i després l’altra? No acabe d’entendre. Hi ha un 
temps, s’haurà de cedir, iniciar l’expedient, després cedir-se, netejar; per tant és un 
temps que va corrent i mentrestant vosté pot anar canviant l’ordenança. Crec que es 
pot fer tot a l’hora.”

 Sra. Ibiza Cots: “Jo ja li dic que no és una qüestió només de l’ordenança; és 
una  qüestió  de  mantindre  les  instal·lacions  amb  un  nivell  de  salubritat  i  unes 
condicions com toca, i exigir la normativa que no estem complint, i en aqueix sentit  
estem treballant.  Jo no sé si  vosté  se n’adona que ampliar  un terreny per a una 
mateixa  activitat  implica  una  modificació  de  la  mateixa  llicència  d’activitat. 
Aleshores, el que considere és que primer s’hauria d’adequar el terreny com toca, 
les instal·lacions que tenen i després intentar fer l’ampliació. No podem ampliar si 
encara no podem mantindré correctament, en els nivells de salubritat que toca, la 
protectora que tenim en aquest moment. I vostés que han portat aquesta àrea durant 
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vuit anys, si no recorde malament, haurien de saber-ho millor que ho. Per tant, anem 
a  fer  les  coses  bé;  primer  l’1,  després  el  dos,  i  després  el  tres;  i  així  anirem 
treballant. És la meua forma de vore-ho. I també li dic que vosté haurà parlat fa tres 
setmanes; jo vaig parlar ahir, amb la presidenta i la junta directiva de la protectora 
d’animals; i l’ordre de prioritats és el que li acabe de dir.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer de tot dir que sí, que sóc col·laborador de Vedama; 
em sembla que fan una tasca encomiable, també de forma voluntària i sense ànim de 
lucre; la feina que fas perquè et naix, evidentment sempre la fas més a gust. Volia 
clarificar  que  jo  ja  feia  diversos  mesos  que  tenia  aquesta  moció  preparada,  puc 
demostrar-ho; però en parlar amb Imma Ibiza, que és l’actual regidora encarregada 
del tema, em va comentar que també primer havíem d’endreçar, vam acordar seguir 
un full de ruta, com tenim pensat fer. A banda de la moció, també tinc més idees, 
per a aquesta ampliació,  i per tant podria ser que les ambicions siguen majors a 
ampliar  la  canera.  Respecte  a  la  president  de  Vedama  vam coincidir  diumenge 
passat  en  un  voluntariat  en  què  rescatàvem amfibis;  dir  que  tinc  una  reunió  el 
pròxim dissabte amb ella, on comentarem el tema de l’ampliació i li comentaré les 
idees per a acordar entre tots quina decisió prenem.”

 Sr.  alcalde: “Jo crec que està  amplament  debatuda,  la  necessitat  o no de la 
urgència, i  cada grup municipal tindrà les coses clares i per tant és procedent la 
votació de la urgència i inclusió en l’ordre del dia.”

Sotmesa a votació la inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, voten a favor els regidors 
del Grup Partit Popular (6 vots) i els regidors del Grup Socialista (4 vots); voten en 
contra el regidor del Grup Compromís per Oliva (5 vots), els regidors del Grup Projecte 
Ciutadans d’Oliva (4 vots), el regidor del Grup Esquerra Unida del País Valencià (1 vot) 
o el regidor del Grup Gent d’Oliva (1 vot).

En conseqüència, per haver més vots negatius que positius, no prospera la urgència i no 
és procedent entra al seu estudi i debat.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sra. Morell Gómez: “Volia fer dos precs i una pregunta. En el plenari passa, Sr. 
alcalde, ja vam estar parlant, li vaig fer el mateix prec, sobre l’expedient disciplinari 
que feia més de tres mesos i mig, ara diré més de quatre mesos que estava al seu 
despatx i estava a punt de caducar; li vaig pregar, per favor que una cosa és que els 
expedients caduquen per un oblit, però altra cosa és que voluntàriament es deixen 
caducar els expedients disciplinaris. Sembla ser, em pot corregir si m’equivoque, 
que  l’expedient  disciplinari  ha  caducat;  s’ha  deixat  caducar  un  expedient 
disciplinari. Jo volia fer un prec, i abans d’emetre qualsevol judici de valor, i és que 

Pàgina: 35



AJUNTAMENT D’OLIVA
si pot ser, si aquesta setmana em pot passar l’informe jurídic que dona substent a la  
caducitat de l’expedient, perquè supose que vosté haurà de decretar-la; com no està 
prescrit,  supose  que  tornarà  a  iniciar  l’expedient,  corregint  si  troba  alguna 
deficiència en el procediment. Per tant el que li demane, si pot ser aquesta setmana, 
si em pot passar l’informe jurídic que el substente. Volia fer un altre prec al govern 
en conjunt; no cal que recorde, he sigut regidora d’Hisenda els últims tres anys, els 
tres  anys  s’han  liquidat  amb  superàvit,  amb  estabilitat  pressupostària,  gràcies  a 
l’esforç de tota la corporació i de tot el govern, però a mi em preocupa l’informe 
sobre estabilitat pressupostària que ha fet la Sra. interventora; ho vam parlar en la 
mateixa Comissió d’Hisenda, ha sigut un any, els anys electorals són així, es gasten 
molts  diners,  i  vull  recordar  que  el  govern  està  repetint,  set  d’onze  regidors 
repeteixen i han gastat els diners també al llarg de tot l’any. Per tant no podem dir 
que els diners se’ls han gastat els qui han eixit; no, els diners ens els hem gastat tots. 
Ens està fent l’advertiment la Sra. interventora, que podria donar-se el cas que no es 
complesca  l’estabilitat  pressupostària.  No vull  recordar,  però  sí  que crec  que és 
important,  que hem estat  tres anys  intentant  ajustar-nos al  màxim possible per a 
desfer-nos de plans d’ajust que suposarien un pes molt important, i un efecte molt 
negatiu sobre la ciutadania; va costar molt però ens vam llevar tots els plans d’ajust 
de sobre. No m’agradaria, i ho dic de cor, perquè per a mi la hisenda local ha sigut 
molt important, facen cas del que diu la Sra. interventora, continguen la despesa, és 
molt important perquè això sí que afecta l’estabilitat pressupostària. Per això en el 
punt  anterior  de  suplement  de  crèdit  S/03/2015,  jo  sé  que  cadascú  té  les  seues 
prioritats, però prioritzen bé les despeses. I per favor, si no cal gastar, guarden, que 
qui guarda sempre té. Només vull fer-los aquest prec, per favor. I passe el torn al 
meu company.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer, respecte al trinquet; són dues qüestions que 
volia plantejar-li al Sr. Peiró, i espere que la resposta no siga el que va contestar el 
dia del govern respon. Vaig a vore si puc esclarir-ho. Em preocupa molt la gestió 
que es realitza actualment en el trinquet municipal, La gestió en principi la porta el 
Club de Pilota, i dic en principi perquè no existeix cap paper que ho demostre, no ha 
passat per cap comissió, ni per cap plenari; per tant entenc que la gestió encara és 
municipal.  Suposem que el  bar no té llicència  d’activitat.  També he vist  que no 
existeix el gual en la zona de pàrquing. Alli es realitzen partides de xiquets, i de 
professionals; es cobra entrada, tampoc l’ordenança marca aqueixos criteris. I si a un 
xiquet li passara alguna cosa, vosté aniria al jutjat i li donaria al jutge la mateixa 
resposta que li va fer al ciutadà, que estem de prova? I el jutge que li diria? Vosté 
està de prova? Un trinquet té la prova el Club de Pilota? Això comente-li-ho a un 
ciutadà, però no ho diga ací en un plenari, que està de prova. I era la prova d’un mes 
i es van iniciar les partides el 25 d’agost. Li pregue treball, i que si s’ha de cedir la 
gestió al Club de Pilota, que des d’ací li done l’enhorabona, que ho faça el més breu 
possible. El segon tema sobre el trinquet és per què uns i per què uns altres. He 
parlat  amb la JOM, i  resulta  que la  JOM, li  proposa fer el  correllengua,  fer les 
partides de pilota al trinquet i al pàrquing fer paelles; vosté es nega. No ho acabe 
d’entendre, però bé, és la seua decisió. La JOM li diu que pot fer en la zona del 
Morer,  a l’entrada;  tampoc.  Fins i  tot  la  JOM, a falta  d’una setmana,  seran tots 
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mentiders,  tota  l’associació  JOM  són  mentiders,  li  diuen  que  només  faran  les 
partides de pilota. I també es nega. En canvi una setmana després, o dues setmanes 
després, a la Vera Creu, que des d’ací també li done l’enhorabona, curiosament la 
seua germandat, i ho organitza algú que va, curiosament, amb vosté en la llista, li 
diu que sí. No sabem per què uns i per què uns altres; no em diga que era per qüestió 
de paelles, perquè a falta d’una setmana la JOM li va dir que podia fer només les 
partides de pilota. I el que ens sorprén és la resta de corporació; el Sr. Salort, regidor 
de Joventut, el Sr. Escrivà, regidor de Cultura, i el Sr. alcalde, com li permeten que 
una associació  com la  JOM, no realitze el  correllengua per la seua decisió;  una 
decisió que em sembla més ideològica que una decisió política. I després una última 
qüestió; és una pregunta fàcil. Sr. Salort, quin és el pressupost que tenia d’inici en 
ajudes d’emergència, i què li queda?”

 Sr. Parra Salort: “En l’acte que es va realitzar en el Polivalent, els qui estàvem 
vam escoltar que anaven a demanar responsabilitats pels defectes tècnics del trinquet;  
també  vam  escoltar  que  per  part  de  certs  ciutadans  d’Oliva  es  demanava  que  es 
prengueren responsabilitats per actuacions anterior. La meua pregunta és si han previst 
cap tipus de mesura per a revisar aqueixes  responsabilitats  respecte  a actuacions 
d’aquest ajuntament, quantificar-les, i demanar el rescabalament. De què és causa 
que com a regidors que han estat en diverses legislatures anteriors no han fet res i 
ara isquen com a grans valedors de la recerca d’aqueixes responsabilitats. De què és 
causa que la resta d’anys que han estat governant no han pres cap mesura?”

 Sra.  Tomás  Doménech: “L’anterior  legislatura  vostés  es  comprometen  a 
paralitzar qualsevol intervenció inspectora en relació als guals. De fet en el Ple de 
27 de novembre  de 2014,  en el  context  que estava  per  modificar,  encara estava 
pendent modificar l’ordenança del tema dels guals, el Sr. Salazar Cuadrado comenta 
que mentre es produeix aquesta modificació el que els demanem, en sentit figurat, 
que aleshores vosté no formava part del govern, proposaven que es paralitzaren les 
inspeccions tributàries i totes les cartes que s’estaven enviant als propietaris. La Sra. 
Ibiza Cots també demanava la suspensió cautelar de les tasques d’inspecció que es 
basaven en la presumpció de l’aprofitament del domini públic. I el Sr. Peiró Sanchis 
també demanava la suspensió cautelar mentre no es regularitzara tota la situació del 
tema dels  guals.  D’altra  banda,  e  el  seu  publicitat  acord de  govern,  diuen ben clar  
“Suspensió  del  procés  d’inspecció  de  guals  i  aprovació  definitiva  de  l'ordenança 
reguladora.” Per un altre costat veiem que a data de hui ens han comentat que vostés 
continuen amb els tràmits sancionadors, i que no s’han paralitzat.  De fet continuen 
enviant-se nombroses cartes, les últimes setmanes, per a exigir el pagament de les 
taxes de l’any 2014 i 2015, a un grup concret de veïns, la qual cosa crea, no cap 
dubte,  greuges  comparatius.  Els  veïns  afectats  o  quasi  atacats,  estan  presentant 
nombroses demandes judicials, que estan arribant a l’ajuntament, que pensem que 
saturaran els  departaments,  i  amb un cost  econòmic  i  social  de crispació  social, 
valga la redundància. Per tant no sabem com està aquest tema. Demanem que es 
complesquen  els  acords  que  vostés  han  signat.  I  li  preguntem  al  Sr.  alcalde  si 
complirà aquest punt de l’acord, què pensa fer al respecte, i si pensa portar endavant 
els recursos presentats. També volia saber el famós mosquit tigre, que encara tenim 
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pendent; sabem poc, si es faran xerrades, o què; també com està el tema d’adherir-
nos, en el context de la mancomunitat, si participarem en tota la planificació per a 
combatre’l. I també respecte al mosquit tigre, preguntar-los si vosté estpa fent cap 
actuació en el tema d’Oliva Nova; com que és privat tot el tema de l’aigua estancada 
que  tenen  allí,  si  està  en  contacte  amb  els  propietaris  d’allí,  perquè  ells  també 
actuen, perquè és una de les zones que més aigua estancada té. Encara que és privat,  
s’haurà de fer alguna cosa en aqueix aspecte.”

 Sr. Morera Sendra: “Aquesta pregunta és repetitiva, però com encara està tot 
en l’aire, la torne a fer; per a quan la Touris-info de la platja? Ja han passat quatre 
mesos  importants  des  que  li  vaig  proposar  en  el  plenari  de  juliol  un  punt 
d’informació a cost zero. Però vostés ni tan sols es van interessar, i com no em van 
deixar explicar-ho en el prec de l’anterior Ple, per al·lusions, li he de dir Sr. Blai que 
no era cap tenda de campanya,  ni  cap caravana;  era  un  mobilhomes 8x4,  de 32 
metres  quadrats  durant  tot  el  temps  que  ho  necessitàrem  per  poder  donar  la 
informació que els nostres turistes podrien necessitar. Una hora, un camí, una grua, 
eren suficients  per  a  això;  però no.  Per a  vostés és millor  no donar  informació. 
Creuen que és  millor  així?  Això és  prepotència  o negligència,  o  les  dues  coses 
alhora. Entre setembre i octubre sí que han actuat; han obrat una posella per a la 
llum.  Sap  que  hi  ha  mòduls  de  poselles  de  llum prefabricades,  que  s’instal·len 
ràpidament, sense muntar cap cadafal? Ara hi ha unes plaques de prohibit aparcar en 
la zona on s’instal·larà la nova Tourist-info, des del dia 25; per a quan la Tourist-
info?  Per  què  no  s’ha  fet  la  fira  gastronòmica,  com altres  anys,  durant  el  mes 
d’octubre, i el concurs de pebrera farcida a nivell professional? Fins a hui anem com 
els carrancs. Sap com caminen els carrancs? Cap arrere.”

 Sr.  alcalde: “Si  no  hi  ha  més  preguntes,  passarem a  contestar;  demane  als 
regidors que contesten que siguen concisos i concrets  i que eviten fer al·lusions, 
perquè ja ho vaig dir l’altre dia, precs i preguntes no és un segons plenari i no és 
procedent estar fent al·lusions contínuament. Per tant, preguntes i precs concretes, i 
contestacions el més concret possibles. I si alguna cosa no poden contestar, perquè 
necessiten consultar, no passa res, al pròxim plenari es pot contestar.”

 Sr. Salort Rubio: “Sr. Mengual, m’agradaria dir-li exactament la quantitat del 
pressupost per la qual ha preguntat, però actualment noi la tinc; demà la demanaré i 
li la faré saber. I recordar-li que també podia consultar-ho vosté directament am,b al 
interventora, o en el Departament d’Intervenció; però no passa res, jo li ho donaré.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo  per  la  importància  del  tema  del  trinquet,  sí  que  li 
demanaria  un  xicotet  temps,  per  tal  d’explicar  coses  i  que  es  queden  ja  clares 
definitivament i que sapiguem cadascú què és el que ha gestionat, cadascú el que ha 
fet,  i  les responsabilitats  crec que es poden contestar perfectament  als  dos grups 
municipals. Vostés coneixen que amb els fons estatals d’ocupació i sostenibilitat de 
2009, el  pla Zapatero,  se li donen a l’Ajuntament d’Oliva 1.184.000 euros, IVA 
inclòs, per al trinquet. El projecte i als plànols, l’edificació, s’adjudica a l’empresa 
Aquitectura,  Gestión y Decoración,  SL.  El projecte  va contemplar  l’edifici,  però 
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amb res en aquell moment, aquell projecte contemplava ni l’abastiment d’aigua, ni 
el clavegueram, ni l’energia elèctrica; tampoc s’incloïa en el projecte l’adequació de 
la  parada  pe  accedir  a  l’edifici,  ni  la  il·luminació  interior  del  trinquet.  L’obra 
s’adjudica per Decret de l’Alcaldia el 14 d’octubre, Sr. Salvador Fuster en aquell 
moment  alcalde,  i  regidor  Waldo Vila,  a  Torrescamara  y  cia,  SA,  per  un  valor 
d’1.180.000 euros. S’adjudica una obra en què no es compta ni, ni energia elèctrica, 
ni llums, ni adequació del pàrquing per a clavegueram. L’empresa guanyadora diu 
que posarà  millores,  i  per  això s’ho queda;  i  les  millores  pugen 294.000 euros. 
Només la llum, valia 234.000 euros en les millores. Comencen les obres a primers 
de  2011;  sis  mesos  després  de  començar  les  obres,  l’arquitecte  director,  que  a 
contractar qui era alcalde en aquell moment, i regidor, socialistes, Salvador Fuster i 
Waldo Vila, diuen que s’han equivocat i que s’ha de fer un modificat d’obra; les 
raons són molt clares, hi ha errors de càlcul en el projecte, del formigó i altres temes 
que aconsellen millorar el projecte. Ells parlen simplement d’incidències; en aquell 
moment, l’alcalde en funcions, quan es demana el modificat, és Salvador Fuster, i el  
regidor Waldo Vila. Dir-li que el modificat del projecte implica passar d’1.180.000 
euros  a  1.416.000  euros,  per  raons  detectades.  Es  firma  el  modificat  l’11  de 
setembre,  sent  alcaldessa  la  Sra.  Chelo  Escrivá,  del  Partit  Popular;  firma  el 
modificat, a pesar dels errors que hi havia i que tots els grups municipals en aquell 
moment,  uns  i  altres,  havíem  detectat.  Estem parlant  de  2011,  i  el  regidor  era 
Salvador Escrivá. El projecte del trinquet passa a valdre més de 235.000 euros més, 
per errors i incidències. Com no hi ha diners s’acorda que aqueixes incidències es 
cobresquen amb les millores; si ens mengem les millores, s’ha acabat la llum, s’ha 
acabat el clavegueram i s’ha acabat tot. Aqueixes incidències, segons l’arquitecte 
del  projecte,  que  no  és  l’arquitecte  municipal  sinó  qui  va  contractar  el  Grup 
Municipal Socialista, i en aquell moment el Sr. Waldo Vila i l’alcalde, no parlaven 
d’incidències menors, farciment baix la llosa, capa de separació per evitar humitats, 
hi  havia  problemes  en el  càlcul  de l’acer  de  l’estructura  de l’edifici;  es  redueix 
l’altura de l’edifici, 1,5 metres, buscant sempre fer-lo més barat; i es posen i lleven 
finestres per tal de recalcular tot el projecte. A més d’això no es posen les plaques 
solars  que  estaven  preinstal·lades;  es  canvia  el  terratzo  dels  vestidors,  se 
substitueixen tancaments.  Vull  dir,  es fan una sèrie de modificacions,  per errors; 
incidències que deien ells que donaven el suport el seu Grup Socialista Municipal. I 
dir-li que en octubre de 2011 el director arquitecte de l’obra diu que en l’obra ja 
s’han acabat els diners, i l’obra s’ha acabat. El 30 de desembre es recepciona l’obra, 
sent alcaldessa, del Partit Popular, la Sra. Chelo Escrivá; es recepciona l’obra sense 
clavegueram, sense llum, sense res, i  amb les deficiències que hi ha i que s’han 
hagut d’esmenar. Dir-los que això implica que parlàvem de 2011; en novembre de 
2013, sent Salvador Fuster alcalde, assumesc la Regidoria d’Esports. En vint mesos 
l’edifici  s’ha  acabat,  s’ha  posat  en  funcionament,  i  a  més  consta  de  llicència 
d’obertura, o com diu la secretària general, d’una acta de comprovació oficial, amb 
tota la reglamentació, cosa que durant molt de temps no s’havia fet. Dir-los a més 
que un ascensor, que es posa en 2011, caduca, i ens ha costat a l’ajuntament, això 
són  part  dels  80.000  euros,  tornar-lo  a  posar  en  funcionament  i  regularitzar-lo; 
caduca perquè ningú li diu a Torrescamara en acabar l’obra, l’ascensor s’ha de posar 
en marxa. En aquell moment governava el seu grup municipal, Sr. Carlos Mengual. 
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Dit  tot  això,  i  algunes  deficiències  que  anirem dient-li,  aquesta  setmana,  aquest 
regidor que li parla, hem estat en el trinquet municipal, i s’han detectat incidències, i 
mancances  del  seu  projecte  de  2011;  ara  estan  eixint.  S’ha  fet  un  informe  de 
l’arquitecte municipal i es demanaran responsabilitats a l’empresa constructora; cosa 
que durant molts anys han estat ahí i a ningú se li ha ocorregut vore si el formigó 
estava bé o no estava bé. Ara està fet l’informe i es demanaran responsabilitats. Pel 
que diem, vosté ens pregunta, com és la gestió; ho porta el Club de Pilota? Perdone, 
vosté sap millor que ningú; és gestió municipal, és un edifici municipal; igual que el 
que teníem vell, que també era gestió municipal; exactament igual. Li ho puc dir, o 
li ho pot dir qualsevol document que està a l’ajuntament. El fet que es deixe que el 
Club de Pilota, com es deixava durant tots els any que ha manat el Partit Socialista, 
que estiguera un poc a l’encomanda ,o almenys estan per allí usant-lo no vol dir que 
fóra  gestió  privada.  Això  ja  li  ho  dic.  Quan  vam  rebentar  els  llums  i  tota  la 
instal·lació elèctrica que estava deficitària, que també són diners que e van traure 
dels diners que posem ara, perquè al instal·lació elèctrica estava un desastre, i havien 
governat vostés com a Grup Municipal Socialista, dir-.los que en aquell moment el 
responsable era l’Ajuntament d’Oliva, i sempre ha sigut l’Ajuntament d’Oliva; i hui 
en el trinquet nou i el vell, el responsable és l’Ajuntament d’Oliva, perquè és gestió 
municipal. No hi ha cap mitja gestió de res. Allí hi ha una instal·lació, que paguem 
la llum i l’aigua l’ajuntament,  que el  conserge és municipal,  i  que únicament  la 
Regidoria li deixa a l’escola municipal i al club utilitzar; com fem en el bàsquet, 
com fem en el futbol i com fem en l’handbol. Dir-li que el gual, que està demanat; 
no sé si vosté mira la documentació, però està demanat; el va demanar el Sr. alcalde, 
David González, ja fa unes setmanes, perquè d’ofici. Perdone li dic que fins va vint 
mesos  això  era  un  desastre,  en  vint  mesos  hem  gestionat  perquè  es  pose  en 
funcionament. Què més vol? El gual? Ja està el gual. L’ascensor? L’ascensor està 
tot preparat per posar-se en marxa i estem a expenses que la conselleria ens done el 
RAE,  dimecres,  perquè  es  pose  en  funcionament;  però  ja  està  regularitzat  tot. 
Llicència d’obertura; regularitzat tot, tot en condicions. Lamente que vosté, que han 
estat gestionant el trinquet vell, i que la gestió era la mateixa, pose vosté en dubte 
com  es  gestiona  el  trinquet.  Quan  siga  el  moment  es  farà  una  concessió 
administrativa  al  club  que  corresponga  perquè  el  gestione,  i  aleshores  serà  una 
gestió de club; mentrestant és una gestió municipal, li agrade a vosté o no li agrade. 
Em parla de taxes; l’equip tècnics està preparant les taxes municipal, que en la vida, 
en els anys que ha estat el trinquet vell mai s’han regulat; són col·laboracions dels 
aficionats que vana a vore les partides. Són col·laboracions, no són taxes actualment. 
En el moment que es passe l’ordenança per aquest planari i vosté i jo votem les 
taxes municipals i les ordenances, seran unes taxes. No sé si em deixe alguna cosa 
més., el tema dels joves efectivament hi ha coses, sí que es va demanar un escrit, en 
el qual es demanava fer un correllengua, unes paelles i uns jocs per als xiquets, per 
ensenyar-los a jugar a pilota; li recorde que el Club de Pilota té més alumnes ara que 
mai; quasi cent alumnes en l’escola municipal de pilota. En aquell moment nosaltres 
vam dir, si voleu jugar a pilota, sí. Fer paelles i discomòbils allí, no. Per una raó 
molt simple, perquè tota l’estructura del pàrquing estem revisant-la per vore si ix 
cap defecte en l’obra, després de dos mesos. Li agrade a vosté o no li agrade a vosté,  
nosaltres ens curem en salut i volem que qualsevol incidència que isca, l’empresa no 
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ens tire en cara que s’ha fet un ús distint al que li correspon a l’edifici, no es va 
autoritzar aqueixa discomòbil, ni les paelles. El que vosté parla que es va plantejar 
després, que ja no eren paelles, era menjar en discomòbil, era menjar en el Morer, li 
puc  dir  que  ho  desconec.  Conec  únicament  l’escrit  que  es  va  fer  per  registre 
d’entrada,  en  el  qual  es  feia  una  petició,  i  la  Regidoria  va  considerar  que  no; 
qualsevol entitat, associació d’Oliva que demane l’edifici del trinquet per a jugar a 
pilota, té l’autorització garantida, a jugar a pilota.”

 Sra. Morera Alemany: “Per contestar-li al Sr. Morera, dir-li per començar que la 
seua proposta o va ser tan seriosa com vosté diu; eixint del plenari, això t’ho pose jo,  
com aquell que deia això ho pague jo. A mi ni em sembla el més seriós. Però encara que 
haguera sigut  seriós,  dir-li  que jo també vaig demanar pressupostos de mòduls,  i  el  
problema no era aconseguir un mòdul,  el problema, després de parlar amb el tècnic 
corresponent  de l’ajuntament,  que tramita  les  llicències  amb Iberdola i  les  diferents 
connexions,  em  comentava,  posada  la  data  en  què  estàvem  ja,  després  de  fer 
l’adjudicació a Altomar i als arquitectes, les connexions no estarien fins a ben passada 
la quinzena d’agost. Per tant, arribats al 20 d’agost no veia convenient començar a fer 
aqueixes connexions i posar un mòdul que no tindria més de tres dies d’ús. Respecte a 
la mostra gastronòmica, després d’estudiar la proposta amb Gastroliva, i vore el cost  
que tenia el projecte principal que s’havia presentat, i els interessats a participar, no era 
factible  portar-ho  endavant,  perquè  ells  mateix  tant  amb  el  conveni  que  tenim  de 
diputació, de 5.000 euros, i els escassos recursos del Departament de Turisme, ni es  
podia cobrir. Els participants no voldrien pagar el cost que suposava de participació. Es 
va  decidir  no  realitzar  la  mostra  segons  la  idea  inicial,  però  no  es  va  parar,  hem 
continuat  treballat  i  dir-li  que  després  d’estudiar  alternatives,  s’ha  projectes  un 
esdeveniment gastronòmic que es comunicarà dilluns als principals interessats, i després  
de  la  seua  conformitat  es  farà  públic.  Els  ho  comunicaré  a  tots  vostés;  aquest 
esdeveniment estarà obert, no només a Gastroliva sinó a tot el sector de l’hostaleria de  
la ciutat. Sobre el punt d’informació turística de la platja, comunicar-los que dimarts es 
va signar l’acta de replanteig i demà comencen les obres. Estem esperant que Iberdrola 
done la llicència final. Està funcionant tot segons el que està previst; no segons el que  
vostés tenen previst, però sí el que estava plantejat des del primer moment, abans que  
començarà l’estiu.”

 Sr.  Canet Llidó: “En referència  a un prec  que ha formulat  la  Sra.  Morell,  en 
relació a l’estabilitat  pressupostària  evidentment tots  volem tancar els exercicis  amb 
estabilitat, i aquest qui parla per suposat que també, però indicar que ja des del primer  
moment en què va ser nomenat aquest regidor delegat ja s’apuntava la possibilitat de la  
inestabilitat pressupostària per a enguany. De fet l’informe de la Sra. interventora per al 
nomenament del  personal  eventual,  ja  ho diu per escrit.  No és cap novetat  aqueixa 
possibilitat. Però jo crec que seria absurd plantejar-nos com que això ve d’abans, ve  
d’ara; simplement ve d’uns criteris que ens imposen des d’una legislació que els marca,  
des del meu punt de vista, molt estrictes, i que des del meu punt de vista, ajuntaments  
com el d’Oliva, que no s’ha fet  cap abús de la despesa, en cap moment de la seua 
trajectòria en general, podem tindre molts defectes, però justament d’això, en general,  
no hem abusat, són uns criteris molt restrictius, que ens obliguen excessivament amb les 
seues exigències. I justament entre aqueixes exigències està que el fet de disposar dels  
romanents importants com ara el PMS, o partides d’urbanitzacions que encara no s’han  
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desenvolupat, UA 11, Aigua Blanca IV, Canyades 7 i 8, tot aqueix tipus de qüestions 
ens llasten la qüestió de l’estabilitat pressupostària, amb independència que gastem més  
o menys. Perquè hem de gestionar,  de fet  ja s’ha explicat ací abans en explicar les 
modificacions  pressupostàries,  que  moltes  de  les  despeses  d’aqueixa  modificació 
corresponien a serveis que ja s’havien efectuat; ja s’havien efectuat fins i tot abans de  
l’arribada  d’aquesta  nova  corporació  i  dels  regidors  delegats.  I  les  factures  s’han 
d’atendre.”

 Sra. Ibiza Cots: “Jo ho faré molt més curtet. Dir-li Sra. Tomás que jo lamente no 
tindre la solució per al mosquit, ni tampoc per al mosquit tigre. Però la solució no és que 
la tinga jo, és que en aquest moment s’està debatent quina serà la solució. El fet de no 
tindre la solució no vol dir que no treballem, evidentment. Ja li dic també que la segona 
setmana  de  novembre  començarem  el  cicle  d’informació  a  través  de  diferents 
col·lectius. De fet ja hem començat en alguns col·lectius, aquells que considerem més 
vulnerables, com ara escoles, tercera edat. Hi ha un estudi, fins i tot la Universitat de 
València ja està intentant fer un estudi, sobretot del mosquit tigre, però no hi ha res  
concret. I les solucions passaran, vosté ho vorà, jo la convidaré a es xerrades, que vindrà 
la tècnica de salut pública de Gandia; passen per una conscienciació a nivell de ciutadà  
particular; sobretot pel que fa al mosquet tigre. La resta de mosquits, és cert que Oliva  
Nova té una gran quantitat d’aigua estancada, però ja li assegure que no és l’única part  
del territori. També passa per una part de neteja del nostre territori, i de no tindre les  
aigües com les tenim, que no estan el més netes possible, perquè estan aturades, perquè 
estan estancades, i ahí requereix un manteniment. Li dic que estem treballant sobretot 
per poder informar-nos bé de què és el que està passant, i sobretot perquè a nivell de 
mancomunitat  en  aquest  moment  estan,  exactament,  esperant  el  mateix  que  espera 
Oliva; és a dir, a vore com podem organitzar açò i poder programar aquest hivern per 
poder  previndre  cara  a  l’estiu.  Es  l’única  cosa  que  li  puc  dir.  Jo  també  estic  molt  
preocupada, de veritat, però no tinc la solució.”

 Sr.  alcalde: “Contestaré  algunes  preguntes  que  se  m’han  fet  directament.  Sra. 
Morell,  em  consta  que  l’han  informada  aquest  matí  de  com  estava  el  tema  de 
l’expedient,  o ha rebut certa informació;  intentaré contestar tot i  les limitacions que  
imposa  la  llei,  perquè  sap  vosté  que  els  expedients  disciplinaris,  el  contingut  dels 
expedients, no són públics, no tenen caràcter públic. Com ja li vaig indicar en el Ple  
anterior, a causa de l’acumulació de treball de l’inici de la legislatura, però sobretot amb  
la finalitat d’examinar detingudament el dit expedient, i totes les actuacions practicades 
per l’instructor al llarg de la fase de l’expedient, l’expedient va estar més de dos mesos 
al  meu despatx;  tenia molta feina  i  volia  revisar-ho bé,  i  volia  contrastar;  com que 
aquesta Alcaldia és l’òrgan, en general l’Alcaldia, en aquest moment ostentada per mi,  
competent per resoldre els expedients, tenia dubtes principalment sobre la negativa de  
l’instructor a realitzar noves proves testificals a l’afectat, sumat al fet que no es té en  
compte un acord plenari que és un fet administratiu important en aqueix expedient, i no 
es tenen en compte algunes de les al·legacions que jo, com a òrgan competent per a  
resoldre  aqueix  expedient,  considerava  que  no  era  una  actuació  massa  regular,  o 
simplement no estava d’acord. Per això vaig encarregar un informe jurídic, a l’aleshores 
secretari accidental, que va concloure la conveniència, com sospitava, de realitzar noves 
proves testificals, per a dotar tot el procés de majors garanties procedimentals. Així es 
va requerir a l’instructor el 29 de setembre; va haver problemes en la notificació, no per  
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l’Ajuntament  d’Oliva  sinó  pel  receptor,  i  no  va  rebre  fins  el  13  d’octubre  aquest  
requeriment; l’instructor va contestar que no li quedava temps material, perquè estava 
pròxima la caducitat; i extraoficialment sabem que tampoc està molt disposat a realitzar 
aqueixes  proves.  Per  tant,  efectivament  l’expedient  ha  caducat.  No  passa  res;  
l’expedient  es  declararà  la  caducitat,  i  es  reiniciarà;  es  posarà,  ja  li  dic,  un  altre 
instructor i per suposat se li donaran instruccions que es facen noves proves testificals  
perquè,  insistesc,  donen  les  màximes  garanties  a  tot  el  procediment  i  no  creen  
indefensió a l’afectat, ja que es tracta d’un tema seriós. Per tant l’expedient es reiniciarà,  
hi haurà un nou instructor i tot continuarà endavant. El Sr. Parra ha preguntat pel tema  
de les responsabilitats; ja ho vaig dir allí, en l’acte del govern respon, i li ho dic, s’ha 
iniciat  l’expedient  sobretot  per  demanar  responsabilitats  civils  en  el  tema  d’Aigua 
Blanca IV; de fet la setmana que ve tenim una primera reunió, una primera trobada, amb 
el despatx d’advocats que portarà el tema; són temes complicats però van endavant; no 
són temes que estiguen aturats, l’exigència de responsabilitats, com vaig dir. La Sra.  
Tomás m’ha preguntat pel tema dels guals; ha qüestionat el compliment de l’acord de  
govern. L’acord de govern diu concretament que se suspendrà el procés d’inspecció i  
que  es  redactarà  una  nova  ordenança.  En  aquest  moment  crec  que  en  la  Comissió  
d’Hisenda,  el  regidor  d’Hisenda  va  repartir;  m’indiquen  que  no  va  repartir;  doncs 
aquesta setmana repartiran ja la proposta d’ordenança perquè tinguen temps d’estudiar-
la.  S’ha estat  treballant  en això.  El  que volem és  recuperar,  ja  ho vaig dir  des  del 
començament, i ho torne a dir, volem recuperar la pau social que s’ha perdut en aquest 
tema; això no vol dir que anem a deixar de fer la nostra feina; però hem complit en 
l’acord, encara no, quan s’aprove l’ordenança, però estem en el sentit de complir aqueix  
acord,  perquè  el  pla  d’inspecció,  pel  que  fa  als  guals,  s’ha  suspés.  He  decretat  la 
suspensió del tema dels guals, en el pla d’inspecció, per a 2015. Per tant, estem en la 
línia de complir l’acord; s’ha suspés el tema dels guals, en el pla d’inspecció, per a 
2015, per decret. Aquest govern no ha realitzat cap expedient nou, ni cap inspecció 
nova, però òbviament una cosa és no iniciar expedients nous, i una altra cosa són els  
expedients  que  estaven  pendents,  que  tenen  un  instructor,  i  que  tenen  tècnics 
municipals; aproximadament són poc més de 50 expedients, iniciats abans que l’actual 
govern començara aquesta legislatura,  i  que es troben en diferents  fases d’execució. 
Aquesta Alcaldia s’ha trobat amb la negativa a la suspensió, tant de l’instructor com de 
la seua cap tècnica, perquè argumenten que no troben fonaments jurídics. És per això  
que aquesta Alcaldia ha encarregat a la mateixa defensa jurídica de l’ajuntament, que  
s’encarrega de defensar l’ajuntament en aqueixos processos que vosté ha dit que ja estan 
arribant, ha encarregat un informe complementari, un informe per si troba arguments 
jurídics per poder paralitzar aqueixos expedients que estan en marxa; en cas que siga  
afirmatiu  no  tinga  cap  dubte  que,  argumentat  jurídicament,  aqueixos  expedients  es 
paralitzaran; no tinga cap dubte. Jo crec que amb això hem contestat totes les preguntes 
i només queda donar-los les gràcies i alçar la sessió.”

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

 Vist i plau
El president
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