
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 02/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 DE GENER DE 2016.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.25 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
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

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.

Han excusat l’absència els regidors Sr. 

Forrat Estévez i Sr. Oltra Mestre.

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

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió 
ordinària de 26 de novembre de 2015, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes 
corresponent.

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

SEGON.-  DICTAMEN CI  D'HISENDA I  BÉNS MUNICIPALS.  RESOLUCIÓ 
D'AL·EGACIONS  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  DE 
L'IBI  I  PROPOSTA  DE  DEIXAR  SENSE  EFECTE  LA  MODIFICACIÓ  EN 
TRÀMIT.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de gener de 2016, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS A la MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
DE L'IBI I NO APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ EN TRÀMIT

Vistes  les  al·legacions  presentades  a  l'aprovació  de  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  
reguladora de l'impost sobre béns immobles pel Sr. Carlos Mengual Manzanares, portaveu del 
grup municipal socialista d'aquest Ajuntament (Núm. Reg 2016000001) en el sentit de canviar 
l'article 8, relatiu al “tipus de gravamen i quota” de l'apartat a) del 0,85% al 0,785% i de l'apartat  
b), del 0,85% al 0,6%, tal com es va aprovar en el Ple municipal de 2014, justificada per la falta  
de motius que justifiquen aquest increment a la vista de la situació econòmica que presenta la 
Hisenda municipal i per contra, la situació econòmica dels ciutadans com a conseqüència de la  
crisi actual.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  realitzada  el  dia  12  de  novembre  de  2015,  va  aprovar 
inicialment  la  modificació  de  l'Ordenança  per  al  2016,  previ  dictamen  de  la  comissió  
informativa corresponent.

En compliment  de la legislació vigent,  l'acord d'aprovació provisional  de  la  modificació de  
l'ordenança ha estat  exposat  al  públic mitjançant  edicte publicat  en el Butlletí  Oficial  de la  
Província, finalitzant el termini per presentar al·legacions el dia 2 de gener de 2016, primer dia 
hàbil, per una sèrie de circumstàncies àmpliament tractades i conegudes.

Vist  l'Informe de la Intervenció municipal,  de data 11 de gener de 2016,  que s'incorpora a  
l'expedient, en el qual es proposa la desestimació de l'al·legació formulada assenyalant que “els 
tipus de gravamen plantejats en la modificació de l'ordenança s'ajusten al que es disposa pel 
TRLRHL” i que “es va procedir a deixar sense efecte el Pla d'Ajust aprovat sobre la base del 
RDL 4/2012,  amb efectes  30 de març  de 2015,  sense que per  tant  es  trobe aquesta  entitat 
subjecta a aquest Pla”
 
Atés que per les circumstàncies assenyalades anteriorment, no ha estat possible la tramitació de 
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l'expedient per a la seua entrada en vigor en el 2016.

No obstant això, considerant la voluntat d'atendre les queixes manifestades pels agricultors per 
l'increment  en  l'IBI  de  naturalesa  rústica  proposat  i  considerant  que  és  intenció  d'aquesta 
Regidoria reduir el tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana pel 
2017, amb la finalitat de neutralitzar l'efecte derivat de l'increment de la base liquidable que 
resulta de la nova ponència de valors.

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. Álex Salort Rubio 
(representant d'Esquerra Unida, 1 vot) i l'abstenció de D. Salvador Llopis (representant del PP, 6  
vots)  i  de  Dª  Ana  Mª  Morell  Gómez  (representant  del  PSOE,  4  vots)  DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Carlos Mengual Manzanares, portaveu del 
grup municipal socialista d'aquest Ajuntament a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora 
de l'impost sobre béns immobles.

Segon.- Deixar sense efecte la tramitació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre béns immobles, i per tant no aprovar definitivament la modificació proposada de 
l'ordenança,

Tercer.- Notificar al reclamant el present acord i al Departament d'Intervenció-Tresoreria als  
efectes oportuns.”

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

 Sr.  Canet  Llidó: “Com ha  llegit  la  Sra.  secretària,  es  tracta  que  va  haver  una 
al·legació que es va presentar en temps i  forma a la  modificació de l’ordenança 
fiscal de l’IBI, i tocava resoldre l’al·legació, es resol en sentit desfavorable, però 
com que l’ordenança fiscal de l’IBI es va publicar en un termini que impedia que 
entrara en vigor a data 1 de gener de 2016, i per tant no entraria en vigor per a 
l’exercici 2016, i per a l’exercici 2017 es pressuposava canvis com a mínim en els 
tipus impositius, si més no també en altres qüestions, per la incorporació progressiva 
dels valors de la ponència cadastral que va entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 
2014, per aqueix motiu el que es planteja en la proposta d’acord és deixar sense 
efecte la modificació de l’ordenança que no va ser definitivament aprovada, i per 
tant no aprovar l’ordenança que serà objecte de modificació durant aquest exercici 
per  tal  que  amb  data  1  de  gener  de  2017  entre  en  vigor  la  que  s’aprovarà 
futurament.”

 Sr. Mengual Manzanares: “La veritat  que ens alegrem molt  i  ens congratulem 
molt d’aquesta retirada de l’ordenança fiscal, tant de l’IBI urbà com de l’IBI rústic. 
Entenem  perfectament  l’informe  de  la  interventora  on  desestima  les  nostres 
al·legacions, perquè simplement és un tràmit burocràtic legalista que planteja la Sra. 
interventora, que no entra a plantejar el tema moral o el tema polític de la nostra 
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al·legació. La situació dels nostres conciutadans ja és una situació de moltíssimes 
dificultats; les pressions econòmiques de les distintes administracions, i la situació 
de  crisi  els  deixa  abocats  a  una  situació  molt  greu.  Per  tant,  m’alegre  que 
reflexionen, que pensen, que una pujada impositiva no és interessant per als nostres 
conciutadans. Després, la situació econòmica que pateix Oliva és molt bona i molt 
interessant,  en  el  tema  de  l’administració  de  l’ajuntament  respecte  a  molts 
ajuntaments; evidentment voldríem tindre molts més diners, però a la fi passa com 
una casa, com bé diu sempre la meua companya Morell; si no hi ha diners per a 
vicis, no hi ha vicis. Demanar al govern, que així està en l’acord de governabilitat 
que vostés van signar, que ja que tenim cert temps, pràcticament un any, per poder 
realitzar aquestes modificacions de les ordenances, que facen partícips a l’oposició, 
però especialment que facen participar la ciutadania; que la ciutadania participe en 
la redacció de les ordenances; escolten-los, que els facen participar; no com aquesta 
vegada que no han tingut ni veu, ni vot. I després, demanar-li al Sr. Canet, que té un 
any per davant, a vore si aquesta vegada no arribem tard a la publicació.”

 Sr. Parra Salort: “De la  lectura de la Resolució sembla desprendre’s que és la 
Regidoria qui meditant els pros i contres d’aquesta pujada, té a bé, i cite textualment 
“deixar sense efecte la tramitació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de  l’IBI,  i  per  tant  no  aprovar  definitivament  la  modificació  proposada  de 
l’ordenança.”  I  tot  això a causa que ha considerat  la  voluntat  d’atendre aquelles 
queixes  manifestades  pels  llauradors.  Als regidors  d’aquest  partit  no ens  sembla 
correcta  la dita  raó que vostés argumenten,  encara que en el  fons de l’assumpte 
considerem que és la mesura més adequada, ja que permetrà no carregar més als 
llauradors  olivers,  que  prou  tenen  ja  en  els  efectes  de  les  campanyes  d’anys 
anteriors, i en els sobrecostos que estan suportant en aquesta. I dit açò, crec que és 
necessari agrair a qui realment ha sigut el motor d’aquest canvi, lògic i necessari, a 
qui ha lluitat perquè no es produïra aquest desficaci d’incrementar impostos a un 
dels sectors econòmics més febles i castigats; i aqueix motor no és ni més, ni menys, 
que  els  mateixos  llauradors  que  han eixit  al  carrer  a  fer  saber  a  aquest  govern 
municipal  que  la  mesura  que  es  pretenia  els  causaria  un  greu  perjudici,  a  les 
associacions  de  dones  agricultores,  com  Afamer  i  altres,  a  les  associacions 
d’agricultors,  AVA i altres,  i  a la resta dels partits  que no conformen el govern 
municipal, i sembla que algun membre del govern municipal que s’ha sentit més 
sensible.  Creiem  que  s’han  d’habilitar  altres  mesures  de  recaptació  de  fons  o 
d’impostos més equitatius, que permeten finançar les despeses i les inversions que 
fan falta i que són molt necessàries per a aquest poble, però no imposant la càrrega a 
qui en aquest moment ja se sent prou atabalat per la desfavorable evolució del sector 
agrari.”

 Sr. Canet Llidó: “Sense desmeréixer  tots  els motius  que han esgrimit  els  meus 
companys de corporació, jo recorde que el motiu principal de deixar sense efecte és 
que no entraria en vigor a data 1 de gener de 2016; és a dir, com que no tindria 
efecte  durant  l’exercici  2016,  òbviament  no  tenia  massa  sentit  continuar  en  la 
tramitació  que no entraria  en  vigor  en 2016,  i  sabem positivament  que  anava a 
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modificar-se en 2017. Això no lleva que tots els arguments que han esgrimit els 
meus companys tinguen part de raó, i cadascú considerarà que són més importants, 
o menys, d’acord amb el prisma amb què mira les coses. Simplement, esclarit això, 
dir que intentarem consensuar en la mesura del possible les coses; evidentment les 
pujades d’impostos  són difícils  de raonar, i  li  recorde al  Sr. Mengual que no ha 
hagut cap ordenança fiscal que s’haja portat a parlar amb la ciutadania; si més no, li 
puc recordar l’ordenança dels guals, l’ordenança de l’ocupació del domini públic, 
que es va presentar dins del període de la campanya electoral, que tampoc va estar 
consensuada justament amb aquells que demanaven que aqueixa pujada no tinguera 
lloc;  és  més,  quan  els  companys  del  govern  li  demanaven  que  hi  haguera  una 
reconsideració a qui feia les propostes, tan de bo en aquell moment haguera hagut 
algú  sensible  a  escoltar  aquelles  propostes  que  feien  els  mateixos  companys  de 
corporació, i la ciutadania en general.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Respecte  al  que  acaba  de  dir  el  Sr.  Canet;  jo  sóc 
d’història,  però  sempre  tirem  cap  al  passat.  Mire,  el  nostre  ciutadà,  el  ciutadà 
d’Oliva el que vol són respostes, i el que vol és solucions als seus problemes, i no 
que estem en el tu més, perquè vosté també era soci de govern i vosté també estava 
en la governabilitat, i en l’aprovació de les seues ordenances tampoc hi havia cap 
participació  ciutadana;  però  és  que  vosté  ho  té  en  l’acord  de  govern  de 
governabilitat. Vosté ho té en l’acord de govern, per tant crec que quan vosté signa 
amb  els  altres  grups  polítics  que  representen  el  govern  aquest  acord,  és  per  a 
respectar-lo; per tant, si vosté indica que en el tema de les ordenances s’ha de fer 
una auditoria pública i un consens, i el Sr. Salort jo crec que, moltes vegades ho hem 
parlat, hem de fer partícips a la ciutadania, jo és el que demane; després vosté faça el 
que crega convenient. I en el tema que simplement és una retirada, jo la veritat que 
en  la  resolució  hi  ha  un  punt  que  estic  molt  content,  i  és  “no  obstant  això, 
considerant  la  voluntat  d’atendre  les  queixes  manifestades  pels  agricultors  en  el 
tema de l’IBI de naturalesa rústica proposat, i considerant que és intenció d’aquesta 
Regidoria reduir el tipus impositiu sobre béns immobles de naturalesa urbana per a 
2017, amb la finalitat de neutralitzar l’efecte que es deriva de l’increment de la base 
liquidable que resulta de la nova ponència de valors.” Entenc que vosté el que vol 
fer és regular, igual que té en l’acord de governabilitat, un manteniment o fins i tot 
reducció dels impostos.”

 Sr.  Parra  Salort: “En  principi  s’està  parlant  de  proposar  a  la  ciutadania  la 
modificació d’ordenances, o consultar; jo crec que potser una solució més pràctica, 
o  més  convenient,  consensuar-les  amb  els  partits  de  l’oposició,  que  també 
representem una gran part  de la  ciutadania,  i  que sempre  hem estat  dispostos  a 
col·laborar  ai consensuar coses que siguen positives;  crec que podríem avançar i 
desbloquejar moltes coses que de vegades es queden bloquejades per diferència de 
criteris. Estem ací per treballar i sempre hem aportat la nostra voluntat de fer-ho. 
Crec  que  és  alguna cosa convenient  i  necessària,  que d’alguna forma vostés  ho 
tinguen també en compte.”
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 Sr. Canet Llidó: “Respecte a la intervenció del Sr. Parra, té vosté raó, ja m’ho ha 
dit  en  particular  en  acabar  alguna  comissió,  i  en  la  mesura  del  possible  serà 
d’aqueixa forma. Pel que fa a valorar les ordenances, els tipus impositius, etc. jo 
crec que això s¡ha de fer, però també s’ha de fer el fet de tindre en compte quina és 
la situació econòmica de l’ajuntament, i quina és la situació econòmica dels distints 
serveis que desenvolupa l’ajuntament, perquè no es tracta d’aprovar les coses i les 
xifres,  sense tindre en compte per a què són els diners que es recapten,  diners i 
impostos.  Per tant  jo crec que una reflexió  madura  al  voltant  de les  ordenances 
fiscals  implica  tindre  un  coneixement  acurat  de  quina  és  la  situació,  en  aquest 
moment,  de l’ajuntament, quina ha sigut la situació històrica de l’ajuntament,  els 
moments de dificultat que ha travessat i perquè s’han produït aqueixos moments de 
dificultat, i vore quines són les propostes per a endreçar això, tot sabent que, com 
moltes  vegades  hem  dit  en  aquest  plenari,  els  ajuntaments  patim  un 
infrafinançament  per  part  de les  altres  administracions,  especialment  per  part  de 
l’administració central. Els ajuntaments som les administracions que estem més a 
prop dels ciutadans, hem de donar més serveis als ciutadans, i no sempre tenim el 
finançament necessari per poder atendre totes aqueixes coses; i el finançament ha de 
vindre a través dels impostos. I en la mesura del possible així ho farem, i com ha dit 
el Sr. Mengual. Però òbviament no pot recriminar-me el Sr. Mengual que mire el 
passat, és que hem de mirar el passat; perquè vosté diu que sempre mire el passat, és 
que  al  futur  no  puc  mirar.  Al  futur  plantejarem  opcions  de  futur,  però  per  a 
contrastar hem de mirar l’històric, hem de mirar el passat; no podem fer-ho d’una 
altra forma. El que sembla és que vosté li molesta molt que miren el passat, i vosté 
forma part d’un grup que té un passat. És així, i així s’ha de tirar cap endavant.”

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

TERCER.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÈNS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL 
GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL  D’OLIVA  SOBRE  AJUDES  ALS 
AGRICULTORS D’OLIVA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de gener de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D’OLIVA D’AJUDA ALS 
AGRICULTORS D’OLIVA

Es somet  a  votació  la  moció  junt  a  les  esmenes  aprovades  i  el  text  esmenat  s’aprova  per  
UNANIMITAT de tots els membres.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La campanya citrícola, des de fa una dècada, està resultant nefasta per a la nostra agricultura i 
especialment per als nostres agricultors, com a conseqüència dels preus autènticament ruïnosos, 
que porten a la desaparició del cultiu de la taronja en el nostre terme municipal.
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Sabedors que moltes famílies d’Oliva tenen com a sustento econòmic, les seues explotacions  
agrícoles í a causa de la situació actual, veuran minvada la seua capacitat econòmica.

Açò, repercuteix de manera negativa a l’activitat econòmica del nostre municipi,  privant als  
ciutadans d’una millora de la qualitat de vida.

Derivat  de  tot  açò,  és  necessari  arbitrar  mecanismes  per  a  alleujar  en  la  mesura  que  siga  
possible, els costos pecuniaris a suportar pels agricultors per estos episodis, a més dels ingressos 
que no arribaran a produir-se per la pèrdua de la collita, tot això tenint en compte el caràcter  
majoritàriament agrícola de la ciutat d’Oliva.

En vista de la gravetat de la situació, es fa necessari exigir de les administracions pertinents i  
competents, es dicten mesures compensatòries que pal·lien en la mesura que es puga la desfeta 
econòmica  que  està  suportant  l’agricultura,  i  també,  dintre  de  les  nostres  competències,  
l’administració  local  ha  de  ajudar  als  nostres  agricultor,  i  pal·liar  en  la  nostra  capacitat,  a 
l’agricultura dels olivers.

Les distintes corporacions municipals sempre han anat conjuntes en la seua lluita per ajudar als 
nostres  agricultors,  i  no  va  ser  menys,  la  passada  legislatura,  on  es  varen  proposar  moltes 
propostes  i  mocions,  per  fer  front  a  aquesta  situació  de  crisi  agrícola,  sent  aprovades 
majoritàriament de forma unànime.

El passat 26 de gener del 2012, al plenari es va aprovar una moció per unanimitat, on amb el 
títol de  Mesures compensatòries per als agricultors, es presentava al Ministeri d’Economia i 
Hisenda, la rebaixa dels mòduls fiscals, així com l’exempció de l’IBI rústic del nostre terme  
municipal.

El passat 23 de febrer del 2012, es va presentar i aprovar per unanimitat, la moció denominada 
En  defensa  de  l’agricultura  valenciana,  on  es  sol·licitava  a  les  distintes  administracions 
l’establiment de preus mínims de referència o les subvencions per a la compra de productes per  
al cultiu de cítrics.

El 29 de novembre del 2012, demanem conjuntament a les companyies elèctriques la reducció 
de costos, el 28 de febrer del 2013, exigim la ratificació de la mesura difosa per CAECV sobre 
augments de la quota i taxes de manteniment de certificació ecològica, i el 25 de juliol de 2013, 
instem al Ministeri, que es recupere el suport públic al sistema d’assegurances, així com a la  
Conselleria, que mantinga les seubvencions sobre les assegurances.

El 30 de gener del 2014, aprovem per unanimitat,  la Moció contra l’última pujada del tipus  
impositiu de l’IVA corresponent al sector agrari, on s’exigeix a les distintes administracions, 
que es baixe com a mínim de nou, del 12 al 8 %, així com mesures compensatòries per als  
agricultors en el sentit d’anul·lar les conseqüències d’esta pujada.

El 24 d’abril del 2014, es porta a terme de forma conjunta la  Moció conjunta de tots sobre  
l’aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF a tots aquells ramaders i llauradors , o 
instem a l’aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF, així com l’exempció de l’IBI 
rústic, o els crèdits bonificats o moratòries en préstecs.
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Totes les declaracions als distints plenaris i mocions a l’anterior legislatura han anat encaminats 
a  la  defensa  dels  nostres  agricultors,  i  instant  a  les  distintes  administracions  a  ajudar 
l’agricultura  valenciana  i  olivera.  Per  tant,  també  des  de  l’administració  local  i  les  seues 
competències, hem d’ajudar i compensar les dificultats econòmiques que pateixen els nostres 
agricultors i les seues famílies. Si exigim a les distintes administracions, l’exempció de l’IBI  
rústic,  i  les  distintes  traves  a  l’agricultura,  també  hem  de  mantindre  aquesta  línea  en  les 
competències locals.

Per tot allò exposat el Grup Socialista Municipal d’Oliva presenta en el Ple de l’Ajuntament  
d’Oliva per al seu debat i aprovació, les següents PROPOSTES D’ACORD

1- Adquirir el compromís de modificar, per a l’exercici 2017, ell tipus impositiu de l’IBI rústic, 
fixant aquest en el 0,60%.

2- Adquirir el compromís de destinar l’increment de recaptació que es produïsca en l’import de 
l’IBI rústic a mesures i actuacions en el camp oliver. Mesures i actuacions que es plantejaran i  
consensuaran amb el Consell Local Agrari.

3- Demanar al Ministeri d’Hisenda i Andministracions Públiques la modificació del TRLLRHL 
i totes aquelles lleis que tinguen efecte a la regulació corresponent,  per a incloure un canvi  
normatiu que possibilite la discriminació entre les parcel·les estrictament rústiques i aquelles 
que tinguen construccions d’ús no vinculat a l’explotació rústica, que acabe amb els greuges 
comparatius.

4-  Traslladar  aquest  acord  al  Ministeri  d’Economia,  Hisenda i  Agricultura,  Alimentació,  al  
Consell Local Agrari d’Oliva i a les distintes organitzacions agràries oliveres.”

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

 Sr. Mengual Manzanares: “El tema de la moció anava en dos línies fonamentals; 
la  primera  és  l’ajuda  a  l’agricultura,  el  fet  de  no  pressionar  encara  més, 
impositivament, l’agricultura i dels nostres agricultors, que tots som conscients i ho 
veiem diàriament com moltes famílies del sector agrícola pateixen una situació molt 
desfavorable.  L’agricultura  a  Oliva  està  patint  una  crisi  econòmica  molt  greu, 
segurament  siga  el  sector  econòmic  de  major  repercussió  que  ha  tingut  la  crisi 
econòmica a Oliva, i sempre ha sigut el motor de la nostra ciutat; i hem d’intentar, 
aquesta corporació, i els governants d’aquets municipi, recolzar-la i no posar-li més 
través a la seua economia. I l’altre punt que hem plantejat en aquesta moció era que 
en el tema de la defensa de l’agricultura, igual que en la carretera, igual que en el 
tren, sempre hem anat junts; tota la corporació ha votat sempre de forma unànime 
tots els plantejaments que s’han fet per defensar l’agricultura, des de reducció de 
l’IVA fins  a  exempció  de  l’IBI  rústic.  Per  això  em sorprenia  l’actitud  d’aquest 
govern a l’hora d’una pujada indiscriminada, impositiva per als nostres agricultors. 
Agraesc el recolzament que finalment,  i  pensem que per alguna reflexió d’algun 
polític del govern, heu tingut el govern ací a Oliva. La veritat que és d’agrair la nova 
perspectiva  o  les  noves  idees  que  heu  plantejat.  Nosaltres,  evidentment,  vam 
acceptar, vam acompanyar la Sra. Morell que és qui està en aquesta comissió, les 
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esmenes; perquè evidentment volem que tota la corporació vaja de la mà en aquesta 
temàtica. L’únic és que jo continue pensant, a pesar de l’esmena d’eliminació, que 
s’accepta perquè volem anar tots de la mà, i el nostre grup continuem pensant que 
l’increment de l’IBI rústic un 55% era trair els nostre agricultors. I després, en les 
esmenes de modificació i d’addició, que també estan incloses dins d’aquesta moció, 
el que sí que us demane és que quan poseu adquirir el compromís siga real, siga així  
i  no siga un paper mullat  com és l’acord de governabilitat.  I  Sr. Canet,  en això 
també em sent orgullós del passat i del meu grup.”

 Sr.  Salzar  Cuadrado: “Evidentment  crec  que  aquest  govern  té  la  sensibilitat 
necessària per a en casos de poder modificar o voler rectificar en algun moment 
poder-ho fer;  i  així  ho hem demostrat.  Som conscients,  sempre  ho hem sigut,  i 
continuarem sent, i si és possible continuarem anant tots junts en temes tan sensibles 
com aquest. Evidentment, l’agricultura a Oliva, i no només a Oliva, fora d’Oliva, 
per  tota  la  Comunitat  Valenciana,  i  al  territori  espanyol,  però  sobretot  ací  a  la 
Comunitat Valenciana, està patint les conseqüències d’una crisi que s’arrossega des 
de molts anys, sobretot pel que fa als preus, que no donen ni per cobrir les despeses; 
aqueix és el principal problema que té l’agricultura hui en dia; sobretot la destinada 
a  la  citricultura.  No  ajuda,  no  ajudava  en  aquest  cas,  una  pujada,  encara  que 
estiguera justificat  el motiu, que tot allò que trauria aniria destinat íntegrament a 
l’agricultura local.  Torne a dir  el mateix; crec que hem donat mostres  d’aqueixa 
sensibilitat, i d’estar a la necessitat real dels agricultors, i per tant hem sigut capaços 
de modificar mínimament aqueix IBI rústic, tan sols un nou per cent, però amb el 
condicionant  que aqueixos diners,  aqueixa diferència  anirà destinada íntegrament 
també al camp oliver. Per tant estem parlant de poder recaptar un poc més per poder 
invertir  més,  també.  I  evidentment  tot  això  no  és  només  tasca  local,  d’ací  dels 
representants  municipals,  també  hem  de  demanar-li,  com  demana  la  moció,  al 
Ministeri  d’Hisenda  que  canvie  la  llei  que  discrimina  totalment  el  que  és  una 
parcel·la rústica del que és una parcel·la rústica ocupada per una construcció; és el 
quid de la qüestió i evidentment hem d’anar ahí, i  tots  junts com es proposa en 
aquesta  moció.  Per  tant  parlem  d’una  situació  difícil,  complicada,  intentarem 
millorar-la en el possible, amb les possibilitats que tenim, i també intentant, des de 
la nostra veu, canviar aqueixes lleis que d’una forma o altra discriminen si cap més 
la  situació  econòmica  del  camp  i  també  de  l’ajuntament;  i  sobretot  que  unes 
persones es beneficien i altres no se’n beneficien per culpa d’aquesta situació. Es va 
presentar la moció, es van presentar les esmenes corresponents i continuarem anant 
de la mà,  i  per suposat des de Gent d’Oliva recolzarem la moció amb l’esmena 
proposada.”

 Sr. Salort Rubio: “Ara que aprovarem aquest document el que cal és que abans de 
seure’ns a tractar el tema de l’agricultura, que és un sector molt important, hem de 
reflexionar,  hem d’analitzar certs aspectes, hem de mirar com podem esmenar el 
tema dels robatoris, que sembla que hi ha una mitja solució en camí i que ha nascut 
del mateix Consell Agrari; també hem de solventar el problema que es té al camp, 
d’entre altres les empreses que trauen grans beneficis, i els intermediaris, que alhora 
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fan el  mateix,  respecte  al  xicotet  productor;  també,  perquè no, plantejar-nos una 
millora, ja que tenim un producte que actualment està massa poc distingit respecte a 
la qualitat que té. Un problema que també hem de millorar, perquè si no acabarà 
passant-nos factura, és el tema dels aqüífers; actualment, amb l’ús dels pesticides, 
ens estem carregant el nostre medi ambient, i això és un problema que sense deixar 
anar avant l’hem de solventar. També un dels problemes que ens plantegem des del 
nostre grup, des d’Esquerra Unida del País Valencià  és aprofitar  els  residus que 
actualment deixen els camps, es cultius, i que creiem que mitjançant un aprofitament 
podria convertir-se en una font d’energia, aprofitar els nostres recursos, i, perquè no 
dir-ho,  també  crear  una font  de  treball  estable  si  ho aprofitem de  la  forma  que 
creiem que podem aprofitar-ho. Per tant, a banda de tocar el tema de l’IBI rústic 
hauríem d’analitzar aquestos elements que he dit ara, i molts altres que se’ns poden 
escapar, de cara a crear una solució vertadera i no basada únicament en uns tipus 
impositius sinó en una millora de la nostra agricultura.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo  estic  desvanit  d’escoltar  tota  la  corporació.  Crec  que 
aquestes manifestacions a favor de l’agricultura no és la primera vegada que es fan; 
crec que les hem escoltades 40.000 vegades en aquesta corporació; el sector agrari 
és molt important, les taronges són molt importants; però, sincerament, no faré cap 
discurs, ni plantejaré res de la moció, teniu el nostre suport. L’única cosa que puc dir 
és que la Delegació d’Agricultura més que discursos, anem a gestionar i treballar per 
coses concretes, aigua, seguretat, camins, coses que durant molts anys s’han dit en 
aquest  plenari,  i  per  desgràcia  després  no  s’han  fet  efectives;  i  el  treballador 
agricultor les ha trobat a faltar sempre. Per tant no diré res més. Anem a treballar. 
D’ací uns anys el llaurador que valore la delegació què ha fet, l’equip de govern què 
ha fet, i que veja el que s’ha fet abans i el que s’està fent ara.”

 Sr. Canet Llidó: “Primer explicar un poc l’històric del dictamen que arriba ara a 
votació  a  aquest  plenari;  perquè encara que és una moció  que presenta  el  Grup 
Socialista, aquesta moció va estar dictaminada prèviament en comissió informativa, 
i a la comissió informativa es van presentar una série d’al·legacions, en un document 
únic,  però  que  eren  distintes  al·legacions,  a  les  quals  ha  fet  referència  el  Sr. 
Mengual, que es van plantejar pels grups municipals del govern, i es van votar per 
unanimitat totes les esmenes, i la moció amb les esmenes introduïdes també es va 
dictaminar per consens i per tant arriba a plenari com un dictamen que ja porten 
incorporades les esmenes, i a un parell ha fet referència el Sr. Mengual. Dit això, 
també voldria matisar alguna cosa que s’ha dit en l’exposició, i no és exactament 
certa; ha dit que sempre hem anat de la mà, tots els grups polítics; depén, hem anat 
de la mà per a totes aquelles coses que figuren en la redacció d’aquesta moció, 
efectivament; però on no hem anat de la mà era en la votació del tipus impositiu de 
l’IBI per aplicar-lo l’1 de gener de 2014, el Grup Popular en aquell moment no va 
votar a favor del que suposava un increment de l’IBI rústic, del tipus impositiu, d’un 
67%; en aquell moment, el Grup Popular no va anar de la mà, perquè entenia que no 
ho havia de fer així. I per aqueix motiu es planteja l’esmena de supressió, perquè 
queden aquelles coses que realment sí que ha dit vosté abans; on ha anat tota la 
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corporació de la mà.  I feta la matisació,  l’aclariment,  simplement  voldria  acabar 
recordant que en el tipus impositiu de l’IBI rústic no només estem parlant d’aquella 
gent que té una terra per a treballar-la o fer-ne un ús agrícola; el problema que hi ha 
en l’IBI rústic és que de cada tres euros que es tributen dins de l’IBI rústica, dos 
euros corresponen no a parcel·les destinades a una finalitat agrícola, sinó a parcel·les 
destinades a la finalitat d’ús residencial, encara que siga de segona residència, i això 
genera un greuge comparatiu. La moció pretén eixir al pas del greuge comparatiu 
que es planteja, tot proposant i demanant al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, la modificació d’un text legal, i de totes aquelles lleis que puguen tindre 
efecte perquè tornem a una situació com la que vam tindre fins a 31 de desembre de 
2013; abans que entrara en vigor la nova ponència de valors cadastrals, que va entrar 
el dia 1 de gener de 2014. Però bé, aqueix és un problema que continua estant ahí. 
La proposta que es va fer anteriorment era igualar els dos tipus impositius, per tal 
que el greuge comparatiu desapareguera, i que el sobrecost que suposaria això al 
camp oliver, anara destinat al camp oliver a través d’inversions que es consensuaren 
amb el Consell Local Agrari. Era una proposta que tindria els seus mèrits i els seus 
defectes. Ara se’n planteja una altra, una vegada reconsiderat, però no hem d’oblidar 
que continuem tenint ahí el problema que de cada tres euros que es tributen en l’IBI 
rústic,  dos  corresponen a  gent  que  tributa  no per  tarongers  o  per  altre  tipus  de 
cultius,  sinó  per  un  ús  residencial,  i  a  sobre  un  ús  residencial  que  no  ha  estat 
obtingut a través de la preceptiva llicència municipal.”

 Sr. Parra Salort: “Nosaltres considerem que qualsevol mesura que siga positiva per 
al llaurador d’Oliva, no només beneficia al mateix llaurador, perquè la renda que ell 
obté, d’alguna forma, repercuteix a altres sectors. Per tant demanar un benefici a un 
sector, indirectament beneficia la resta. I per això considerem que aquestes peticions 
no només portar-les al govern municipal, que farà o atendrà aquelles que estiguen en 
la seua mà, sinó també aportar-les al govern central, al govern autonòmic, i fins i tot 
al govern europeu. Crec que hi ha moltes mesures que no pot atendre el govern 
municipal,  temes  d’IVA,  d’ajudes  específiques,  etc.  per  tant  totes  aqueixes 
sol·licituds, la pressió, l’hem de fer i dur-les als organismes que correspon. Per altra 
banda, nosaltres no estem en contra de les actuacions, com m’ha paregut entendre, 
de la Regidoria d’Agricultura; com diu el Sr. Blai estan per a treballar; per suposat 
que estan per a treballar; i com li he dit al Sr. Canet també li dic a vosté, nosaltres 
estem oberts, crec que li ho he dit en alguna ocasió, a parlar. Crec que tenim idees 
tots i podrien ser positives per al sector i per a la Regidoria. I respecte al tema que 
s’ha parlat,  dels disseminats. Nosaltres creiem que s’ha de regular d’alguna altra 
forma aqueixes parcel·les a efectes tributaris, que es consideren rústiques però que 
inclouen edificacions habitables. Entenem que aquest tipus d’edificació o de situació 
beneficia a aquells que es troben en aqueixa situació, i perjudiquen realment als qui 
són propietaris de parcel·les de cultiu. S’hauria de modificar la dita normativa, i que 
les  parcel·les  que  s’entenen  cultivades  assumiren,  en  el  supòsit  que  no  es  puga 
declarar exemptes del pagament de l’impost,  beneficiar-les com ja hem dit en el 
tema  dels  llauradors;  que  es  facen uns  pagaments  mínims.  I  aquelles  que tenen 
incloses construccions, per la part que no supose de cultiu, uns pagaments com a 
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urbana o com a  residencial.  Creiem que aquesta  situació  a  Oliva es  endèmica  i 
hauria de solventar-se amb voluntat política, i establir que cada parcel·la faça front 
als pagament dels Impostos sobre Béns Immobles, segons al que es destina la dita 
parcel·la.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Sr. Salort, estic totalment d’acord amb vosté que hi ha 
moltíssimes tasques a realitzar a l’agricultura, i totes les iniciatives i propostes que 
vosté realitze, o el seu grup, o la seua assemblea, o qualsevol membre del govern, 
nosaltres les recolzarem sempre que siga positiva per a l’agricultura. Fins i tot, tenen 
vostés, malauradament no està el regidor d’Agricultura, però en el nostre programa 
electoral, el nostre programa polític hi ha idees que pot utilitzar aquest govern, i 
nosaltres  ajudar,  com ara el  segell  de qualitat,  o  el  segell  d’excel·lència  per  als 
comerços que utilitzen productes d’Oliva. Qualsevol idea nosaltres podem ajudar; 
fins  i  tot  parlar  amb  la  persona  que  es  va  encarregar  de  l’elaboració  d’aquest 
programa,  en  matèria  agrícola,  i  reunir-nos  i  tractar  qualsevol  tema.  Sr.  Peiró, 
l’anterior  corporació  jo  crec  que  es  van realitzar  distintes  facetes  en  l’àmbit  de 
l’agricultura, com ara la guia conduce, o el banc de les terres; però clar, que vosté 
em diga que el que vol fer aquest govern per a benefici de l’agricultura és pujar els 
impostos,  la  veritat  que  aquesta  proposta  que  ha  sigut  la  primera  que  vosté  ha 
realitzat en matèria agrícola, jo crec que és, com a mínim, decebedor. I Sr. Canet, té 
vosté raó; evidentment  el  tema dels disseminats  és un problema,  però el  que no 
podem permetre o podem plantejar és que paguen els agricultors perquè uns altres 
estan en una zona residencial. Per això la idea d’aquesta moció, i per això el fet de 
plantejar  a  les  distintes  administracions  que  es  regule  bé  la  legislació.  De totes 
formes, no sé si ja ho han vist, però ho poden vore; l’Ajuntament d’Ontinyent crec 
que està també perseguint el tema dels disseminats i el tema de les cases en situació 
rústica;  facen  una  ullada,  a  vore  si  els  pot  ajudar.  I  encara  més,  l’Ajuntament 
d’Ontinyent persegueix els disseminats i a sobre abaixa el deu per cent l’IBI.”

 Sr. Canet Llidó: “Novament una matisació. Els disseminats es poden identificar, i 
es pot regularitzar la seua situació; justament aqueixa és una de les mesures del nou 
pla d’inspecció que tindrà aquest ajuntament, perquè és un dels principals que cal, 
identificar aquelles vivendes que estan existents i que no estan cadastrades. Això no 
és un invent de l’Ajuntament d’Ontinyent; el que és estrany és que no estem fent-ho 
ací, atesa la quantitat de vivendes que tenim en aqueixa situació. Però fins i tot així, 
i això també és un aclariment per al que ha dit el Sr. Parra, no és una competència  
municipal que aqueixes vivendes que estan en sòl que no és urbà tributen com a sòl 
urbà, o amb un tipus impositiu de sòl urbà això no és una competència municipal.  
Això va ser així fins que els ajuntaments, i en aquest cas el nostre, van regularitzar a 
través d’una ponència de valors totes les vivendes. A partir d’aqueix moment –les 
que  estaven  en  sòl  rústic  parle–  aqueixes  vivendes  entraven  a  tributar  amb  la 
consideració de rústic, amb el tipus impositiu d’IBI rústic, i amb els coeficients de 
valor de sòl de l’IBI rústic.  Això no és una qüestió que decideix l’ajuntament  a 
través de les seues ordenances fiscals; és una qüestió que ve per un imperatiu d’una 
llei de rang superior; per això demanem en el punt tercer que això canvie. Però bé, 
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ho demanarem i probablement d’ací a un any ens trobem en la mateixa situació, 
perquè no és una cosa que depenga de nosaltres; i continuarà havent aqueix greuge 
comparatiu.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer dir-li al Sr. Canet que el que no podem fer és 
un greuge comparatiu als agricultors. Simplement reiterar-me en el que he dit al 
començament,  agrair  a  tots  els  membres  d’aquesta  corporació  el  recolzament 
d’aquesta moció. El Grup Socialista sempre que soga per ajudar la nostra economia i 
els nostres agricultors, farem la defensa de les idees que pensem que siguen més 
justes per als nostres agricultors, i per a l’economia global del nostre municipi. I en 
la línia que li havia comentat al Sr. Salort, hi ha moltes idees a fer, moltes propostes 
que es poden realitzar, moltes exigències a les distintes administracions; pe`ro per 
favor, no pugen els impostos de forma discriminada als agricultors.”

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

QUART.-  DICTAMEN CI D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL 
GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  POPULAR,  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de gener de 2016, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR D’OLIVA PER A MODIFICAR L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

És somet a votació la moció i s’aprova per UNANIMITAT de tots els membres.

Vicente Parra Salort,  regidor i  portaveu del Grup Partit  Popular,  a l'Ajuntament d'Oliva,  a  
l'empara  del  que  disposen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  Decret  2568/1986,  pel  qual  
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i  
d'acord amb el qual estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, eleva al  
Plenari la següent MOCIÓ per al seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I.- Introducció: 
Discapacitat i  persona amb discapacitat són els termes acceptats internacionalment per als qui 
tenen “dèficits, limitacions en l'activitat i restriccions en la participació” (RD 1856/2009, de 4 
de  desembre).  [El  de “restriccions  en  la  participació”  ve  així  en  el  reial  decret,  sense més 
aclariments.] El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, tal com 
van proclamar les Nacions Unides en 1992.
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A Espanya l'ús de “persona amb discapacitat” és  obligat en els textos normatius des de l'1 de 
gener de 2007 (Disposició addicional vuitena. Terminologia. Llei 39/2006, de 14 de desembre). 
Se substitueixen així els termes  minusvàlid i  persona amb minusvalidesa, que l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va decidir abandonar en 2001, per la seua “connotació pejorativa”. 
Discapacitat és també el terme triat per l'Assemblea General de l'ONU en el Primer Tractat 
Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovat en 2006. Queda molt enrere 
la norma que suprimia per als textos de l'administració els termes  subnormalidad i  subnormal 
(RD  348/1986,  de  10  de  febrer).  Aquests  termes  se  substituïen,  en  aquell  moment,  per  
minusvalidesa i persona amb minusvalidesa.

II.-  La  “Llei  39/2006,  de  14  de  desembre,  en  la  seua  Disposició  addicional  vuitena. 
Terminologia.  Estableix  que  “Les  referències  que  en  els  textos  normatius  s'efectuen  a 
«minusvàlids»  i  a  «persones  amb  minusvalidesa»,  s'entendran  realitzades  a  «persones  amb 
discapacitat».  A partir  de  l'entrada en  vigor  de  la  present  Llei,  les  disposicions normatives 
elaborades per les Administracions Públiques utilitzaran els termes «persona amb discapacitat» 
o «persones amb discapacitat» per denominar-les.”

Per la seua banda, el Reial Decret 1414/2006, d'1 de desembre, disposa:
“Article 1. Consideració de persones amb discapacitat.
1. De conformitat amb el previst en l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat  
d'oportunitats,  no  discriminació  i  accessibilitat  universal  de  les  persones  amb  discapacitat, 
tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals se'ls haja reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

2. Es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent:
a)  Els  pensionistes  de  la  Seguretat  Social  que  tinguen reconeguda  una  pensió  d'incapacitat 
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
b) Els pensionistes de Classes Passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de 
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Article 2. Acreditació del grau de discapacitat.
1. A l'efecte del que es disposa en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, el grau de discapacitat 
igual al 33 per cent s'acreditarà mitjançant els següents documents:
a) Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
b) Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de  
pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c) Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una 
pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
A  aquests  efectes,  en  cap  cas  serà  exigible  resolució  o  certificat  de  l'IMSERSO  o  òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de discapacitat igual al  
33 per cent dels pensionistes al fet que es fa referència en els paràgrafs a) i b) de l'article 1.2 
d'aquest reial decret.”

L’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, estableix:
”ARTICLE 3º.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estaran exempts d'aquest impost:
……
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals  
s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguen aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts 
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per  persones  amb  discapacitat  com  als  destinats  als  seus  transport.  A  aquests  efectes  es  
considera persona amb discapacitat qui tinga aquesta condició legal en grau igual o superior al  
33 per 100. 
Per poder gaudir de l'exempció a què es refereix l'apartat anterior, els interessats han d'aportar el  
certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan competent, així com justificar la destinació del  
vehicle,  per la qual  cosa s'adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel  titular  del  
vehicle on s'especificarà si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat  
al previst en l'article 194 de la Llei General Tributària, raó per la qual s'iniciarà el procediment  
sancionador  de  conformitat  amb  l'Ordenança  general  de  gestió,  inspecció  i  recaptació  dels 
ingressos de dret públic. 

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que siguen  
beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament.
…….
3.  No serà  necessari  que la  persona interessada aporte  certificat  de  la  discapacitat,  o  altres  
documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut 
puga consultar i verificar telemàticament les dades declarades i conste el consentiment de la 
persona interessat perquè es realitze aquesta consulta.”

III.-  En virtut  de  la  legislació vigent,  es  pot  observar  que “Ordenança  fiscal  reguladora de 
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica”, contradiu el que es disposa en el “Reial decret  
1414/2006, d'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat  
a l'efecte de la Llei 51/2003,  de 2 de desembre,  d'Igualtat  d'oportunitats,  no discriminació i 
accessibilitat  universal  de  les  persones  amb discapacitat”,  i  per  la  “Llei  39/2006,  de 14 de 
desembre,  de  Promoció  de  l'Autonomia  Personal  i  Atenció  a  les  persones  en  situació  de 
dependència”,  ja  que  l'ordenança  fa  al·lusió  al  fet  que  s'ha  d'aportar  un  “certificat  de 
minusvalidesa”,  quan  queda  clarament  demostrat  que  a  Espanya  el  terme  “persona  amb 
discapacitat” és d'ús obligat en els textos normatius des de l'1 de gener de 2007, i el certificat 
emès per l'INSERSO es denomina “certificat de discapacitat” des d'abans que es redactara la 
modificació actual ordenança.

Aquest error pot ser un símptoma de falta de sensibilització cap a les persones amb algun tipus 
de discapacitat. Persones i ciutadans als quals s'ha de protegir, apreciar i respectar moltíssim, 
facilitant-los  la  seua  relació  amb  les  administracions  públiques,  i  principalment  amb 
l'Ajuntament.

Aquest fet, s'agreuja en imposar al subjecte l'obligació d'aportar un “certificat de minusvalidesa” 
que en l'actualitat es denomina “certificat de discapacitat”, el període de sol·licitud i recepció  
del qual requereix una mitjana de dos anys, dilantant així el temps de tramitació de l'exempció.

És  per  tot  això  que  el  Grup  Partit  Popular  a  l'Ajuntament  d'Oliva  presenta  les  següents  
PROPOSTES D'ACORD

Primer.- Que s'adapte el text de l'apartat g) del punt 1 de l'Article 3r de l'Ordenança Fiscal  
Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, conforme a Llei 39/2006, de 14 de 
desembre,  i  se  substituesca  el  terme  “certificat  de  minusvalidesa”  pel  de  “certificat  de  
discapacitat”. 
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Segon.- Que tal com s'estableix a l'apartat 1 de l'Article 2 del Reial decret 1414/2006, d'1 de 
desembre, per a la sol·licitud i concessió de l'exempció de l'Impost que ens ocupa, no s'exigesca 
resolució o certificat de l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent  
per acreditar el grau de minusvalidesa igual al 33 per cent dels pensionistes, quan el subjecte  
passiu dispose i així ho acredite de la preceptiva Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o 
gran invalidesa.”

El Sr. Alcalde presenta una esmena verbal al punt primer del dictamen, de manera que 
la seu redacció siga: “Iniciar expedient perquè s'adapte el text de l'apartat g) del punt 1 
de l'Article 3r de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica,  conforme a  Llei  39/2006,  de  14  de  desembre,  i  se  substituesca  el  terme 
“certificat  de  minusvalidesa”  pel  de  “certificat  de  discapacitat”,  que  s'aprova  per 
unanimitat dels assistents.

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

 Sr.  Parra  Salort: “La  modificació  que  proposem de  l’ordenança  reguladora  de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, fa referència a aquelles persones que 
sofreixen la discapacitat. La normativa estableix que discapacitat és aquella persona 
que té dèficits o limitacions en l’activitat i restriccions en la participació; el terme 
persona amb discapacitat està establert com a obligatori en els textos normatius fins 
a 2007. la normativa estableix que són persones amb discapacitat aquelles que se’ls 
haja reconegut un grau de discapacitat fins al 33%, i el reconeixement l’atorguen els 
tribunals i els organismes de la Seguretat Social. La forma d’acreditació front als 
organismes públics que ho requereixen és mitjançant la resolució de l’INSERSO, o 
la  resolució  de  l’INSS,  que  reconega  la  condició  de  persona  amb  discapacitat. 
L’ordenança municipal reguladora d’aquest impost de vehicles de tracció mecànica 
estableix  l’exempció  de  l’impost  per  a  aquells  vehicles  matriculats  a  noms  de 
persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu; però alhora aportar el certificat de 
minusvalidesa emés per l’òrgan competent. És evident per tant que el text recollit 
per  l’ordenança  municipal  no  ha  modificat  el  terme  de  minusvalidesa  per 
discapacitat, que és obligatori en els textos normatius, com hem dit, des de 2007. 
D’altra  banda,  la  dita  normativa  municipal  requereix  que  s’aporte  el  denominat 
certificat  de minusvalidesa,  la  tramitació  del  qual  és  excessivament  llarga,  i  pot 
arribar  fins  a  dos  anys  de  demora.  Per  tant,  i  segons el  que  hem comentat  ací,  
nosaltres sol·licitem que s’adapte el text de la normativa municipal i es modifique 
amb el terme correcte de discapacitat; i que per a sol·licitar la concessió d’exempció 
d’aquest  impost  no  es  requeresca  el  certificat  de  l’INSERSO  i  siga  suficient 
l’acreditació  que  facilita  l’INNS,  que  reconeix  la  condició  de  pensionista  per 
discapacitat  amb  el  grau  corresponent.  Simplement  és  per  facilitar  a  aquetes 
persones la tramitació de l’exempció de l’impost.”
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 Sr.  Canet  Llidó: “Simplement  una  matisació.  Ja  ho  vam  dir  en  al  comissió 
informativa quan vam dictaminar aquestes mocions, que van passar; i això val per a 
aquesta i per a la següent. El que es planteja és l’inici d’un expedient de modificació 
d’aquest  text  de  l’ordenança,  que  com  a  mínim  aqueixa  modificació  recull  les 
propostes que planteja el Grup Popular a través de les mocions. Vam adoptar, en 
aquest  cas  aquest  regidor  delegat  va  adoptar  el  compromís,  de  presentar  el  text 
modificat en un termini raonable a la resta de membres de la comissió, amb aquestos 
canvis introduïts, perquè una vegada que estem modificant l’ordenança modifiquem 
aquest aspecte i tots aquells altres que puguem trobar que considerem que siguen 
objecte d’una modificació. Simplement volia fer l’aclariment.”

Sotmesa  a  votació  les  propostes  d'acord  amb  incorporació  de  l'esmena,  el  Ple  de 
l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

Primer.- Iniciar expedient perquè s'adapte el text de l'apartat g) del punt 1 de l'Article 
3r de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
conforme a Llei 39/2006, de 14 de desembre, i se substituesca el terme “certificat de 
minusvalidesa” pel de “certificat de discapacitat”.

Segon.- Que tal com s'estableix a l'apartat 1 de l'Article 2 del Reial decret 1414/2006, 
d'1 de desembre, per a la sol·licitud i concessió de l'exempció de l'Impost que ens ocupa, 
no s'exigesca resolució o certificat de l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat 
autònoma corresponent per acreditar el grau de minusvalidesa igual al 33 per cent dels 
pensionistes,  quan  el  subjecte  passiu  dispose,  i  així  ho  acredite,  de  la  preceptiva 
Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de 
pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.”

Tercer.-  Donar  trasllat  a  Intervenció  Municipal  perquè  en  prenguen  coneixement  i 
efectes oportuns.

CINQUÉ.- DICTAMEN CI D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL 
GRUP  MUNICIPAL  PARTIT  POPULAR,  SOBRE  LA  CONCESSIÓ 
D'EFECTES RETROACTIUS A L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de gener de 2016, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR D’OLIVA PER A LA CONCESSIÓ D'EFECTES 
RETROACTIUS  A  l'EXEMPCIÓ  DE  L’IMPOST  DE  VEHICLES  DE  TRACCIÓ 
MECÀNICA

És somet a votació la moció i s’aprova per UNANIMITAT de tots els membres.
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Vicente Parra Salort, portaveu i regidor del Partit Popular, a l'Ajuntament d'Oliva, a l'empara 
del  que  disposen els  articles  91.4 i  97.3 del  Reial  decret  2568/1986,  pel  qual  s'aprova  el  
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i d'acord amb 
el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, eleva al Plenari la  
següent MOCIÓ per al seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 96 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula el període impositiu i la meritació de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica:

El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels 
vehicles.  En aquest  cas  el  període  impositiu  començarà  el  dia  en  què  es  produeix  aquesta 
adquisició.

L'impost es reporta el primer dia del període impositiu.

L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera  
adquisició o baixa definitiva del vehicle. Així mateix, l'article 94 estableix que són subjectes 
passius  del  citat  impost,  la  persona  al  nom de  la  qual  conste  el  vehicle  en  el  permís  de 
circulació.

Per l'exposat als apartats anteriors, l'òrgan de gestió tributària solament pot exigir l'Impost sobre  
Vehicles de Tracció Mecànica a les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix  
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, al nom de la qual conste el vehicle en el permís de  
circulació a la data de la meritació de l'impost, és a dir al titular del vehicle a aquesta data,  
sempre que no estiga exempt del pagament de l'impost.

Conforme al que es disposa en el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre,  General Tributària,  la data de la meritació determina les circumstàncies 
rellevants per a la configuració de l'obligació tributària, tret que la llei de cada tribut dispose una  
altra cosa.

D'acord amb la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 93 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estan exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,  
els següents supòsits:

1r. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l'apartat A de l'annex 
II  del  Reglament  General  de  Vehicles,  aprovat  pel  Reial  decret  2822/1998,  de 23 de 
desembre.
2n.  Així  mateix,  estan  exempts  els  vehicles  matriculats  a  nom  de  persones  amb 
discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen 
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als 
destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes 
passius  beneficiaris  de  les  mateixes  per  més  d'un  vehicle  simultàniament.  Es  consideraran 
persones amb discapacitat, a tals efectes, els qui tinguen aquesta condició legal en grau igual o  
superior al 33%.
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Respecte al primer supòsit, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la  
lletra A de l'annex II del Reglament General de Vehicles, l'exempció del pagament de l'Impost  
sobre Vehicles de Tracció Mecànica té eficàcia per se, objectivament, encara que per a la seua 
aplicació es precisa instar la seua concessió, concessió que serà atorgada mentre es tracte de 
vehicle  per  a  persones  de  mobilitat  reduïda  a  què  es  refereix  la  lletra  A de  l'annex II  de  
l'esmentat reglament.

Respecte al segon supòsit, els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu 
ús  exclusiu,  l'exempció  del  pagament  de  l'Impost  sobre  Vehicles  de  Tracció  Mecànica  té 
eficàcia  condicionada  a  la  seua  concessió  per  l'òrgan  gestor  corresponent,  concessió  que 
s'obtindrà prèvia sol·licitud amb la qual s'aportarà certificat de la discapacitat emès per l'òrgan 
competent i es justificarà la destinació del vehicle davant l'Ajuntament de la imposició, en els 
termes que aquest establesca en la corresponent ordenança fiscal.

Declarada l'exempció per l'Administració municipal,  s'expedirà un document que acredite la  
seua concessió als efectes pertinents.

La concessió de l'exempció prevista en la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 93 del text refós  
podrà  tenir  efectes  sobre  els  períodes  impositius  no  prescrits  en  els  quals  l'exempció  fóra  
aplicable, sempre que en l'acte administratiu de concessió resulte provada la concurrència dels  
requisits per a la seua aplicació a les dates de meritació corresponents a aquests períodes.

En aquest sentit, cal tenir present l'article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix:

Excepcionalment,  podrà  atorgar-se  eficàcia  retroactiva  als  actes  quan  es  dicten  en  
substitució  d'actes  anul·lats,  i,  així  mateix,  quan  produeixen  efectes  favorables  a 
l'interessat,  sempre  que els  supòsits  de  fet  necessaris  existiren ja en la data a què es  
retrotraiga  l'eficàcia  de  l'acte  i  aquesta  no  lesione  drets  o  interessos  legítims  d'altres  
persones.

Efectivament,  l'acte  administratiu  de  concessió  d'exempció  podrà  atorgar-se  amb  eficàcia 
retroactiva  quan  produesca  efectes  favorables  a  l'interessat,  sempre  que  els  supòsits  de  fet 
necessaris existiren ja en la data al fet que es retrotraiga l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesione 
drets o interessos legítims d'altres persones; en el nostre supòsit d'exempció, el vehicle ha de 
trobar-se,  a  la  data  de  la  meritació  de  l'impost,  matriculat  a  nom  de  persona  amb  una 
discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent i per al seu ús exclusiu.

En  el  supòsit  de  beneficis  fiscals  de  caràcter  pregat  en  l'àmbit  dels  tributs  locals,  aquests 
beneficis es gaudeixen, sempre que concórreguen els requisits legalment fixats per a la seua  
aplicació, durant el període que la pròpia Llei tributària assenyale, tot i que se sol·licitara el seu 
reconeixement en un moment posterior al temps en què va poder començar el seu gaudi, tot això 
sense perjudici dels efectes de la prescripció. El dret a l'aplicació dels beneficis fiscals es genera 
des que es donen les condicions necessàries per al seu gaudi i no des que se sol·liciten, de  
manera  que,  si  la  sol·licitud  s'efectua  després  de  la  data  en  què  es  produeixen  aquestes  
condicions, el  reconeixement del benefici fiscal tindrà eficàcia retroactiva a aquest moment, 
sense perjudici, com s'ha comentat, dels efectes de la prescripció.
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En relació amb la qüestió de l'aplicació de l'exempció de la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 93 a  
períodes impositius no prescrits anteriors a la sol·licitud de l'exempció, cal assenyalar que cal 
que en la pròpia sol·licitud s'inste el seu reconeixement, per als períodes impositius en què fóra  
aplicable,  havent-se  d'aportar  prova  suficient  del  compliment  dels  requisits  per  a  la  seua 
concessió amb efectes  retroactius,  i  amb independència  que s'haja  satisfet  el  deute  tributari 
corresponent.

Atenent a l'exposat amb anterioritat, es conclou que el subjecte passiu té dret al fet que se li 
reconega amb efectes retroactius l'exempció prevista en la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 93  
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte al període impositiu no 
prescrit  sempre  que ho sol·licite expressament  i  aporte a l'òrgan de gestió  competent  prova 
suficient del compliment dels requisits esmentats.
 
És per tot això que el Partit Popular d'Oliva presenta la següent PROPOSTA D’ACORD

Que  es  modifique  l'ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA reconeixent expressament que el subjecte passiu que 
sol·licite l'exempció de l'impost en virtut de l'establert en l'apartat g), del punt 1, de l'article 3r  
de l'actual ordenança municipal, tindrà dret a la devolució íntegra de les quantitats satisfetes 
per aquest impost respecte als períodes impositius no prescrits, sempre que així ho sol·licite  
expressament  i  aporte  a  l'òrgan  de  gestió  competent  prova  suficient  del  compliment  dels  
requisits esmentats.”

El  Sr.  Alcalde  presenta  una  esmena  verbal  a  la  proposta  d'acord  del  dictamen,  de 
manera  que  la  seua  redacció  siga:  “Iniciar  expedient  perquè  es  modifique 
l'ORDENANÇA  FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST  SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ  MECÀNICA  reconeixent  expressament  que  el  subjecte  passiu  que 
sol·licite l'exempció de l'impost en virtut de l'establert en l'apartat g), del punt 1, de 
l'article 3r de l'actual ordenança municipal, tindrà dret a la devolució íntegra de les  
quantitats  satisfetes per aquest impost  respecte als períodes impositius no prescrits,  
sempre que així ho sol·licite expressament i aporte a l'òrgan de gestió competent prova 
suficient del compliment dels requisits esmentats”, que s'aprova per unanimitat dels  
assistents.

Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr. Parra Salort: “És una sol·licitud que va un poc d’acord amb la que hem parlat 
abans.  La  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals  estableix  que  estan  exempts  del 
pagament  de  l’impost  de  vehicles  de  tracció  mecànica,  aquells  vehicles  per  a 
persones de mobilitat reduïda, o aquells vehicles matriculats a nom persones amb 
discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció per a persones de mobilitat 
reduïda té eficàcia per si mateix, mentre que per a vehicles matriculats a nom de 
persones amb discapacitat cal que es demane per al discapacitat perquè es produesca 
l’exempció. L’exempció la concedirà l’òrgan gestor, quan la instància de sol·licitud 
s’aporte  certificat  de  discapacitat  emés  per  l’òrgan  competent,  i  es  justifique  la 
destinació  del  vehicle.  Aquesta  exempció,  podrà  tindre  efectes  sobre  aquells 
períodes no prescrits en què es puguera aplicar l’exempció, sempre que es prove que 
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en aqueixos períodes es compleixen els requisits exigits per tindre l’exempció, i en 
la sol·licitud que es presenta es demane l’exempció per als dits períodes. Tenint en 
compte que el subjecte passiu té dret que se li reconega el dret a l’exempció amb 
efectes retroactius, respecte als períodes no prescrits, hauria de ser prova suficient 
per a l’òrgan de gestió competent el compliment dels requisits esmentats. I el que 
nosaltres proposem és que s’inicie l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora  d’aquest  impost,  i  es  reconega  expressament  que  el  qui  sol·licite 
l’exempció  d’aquest  impost  tinga  dret  a  la  devolució  íntegra  de  les  quantitats 
satisfetes per aquest impost pels anys no prescrits i en els quals es complesca els 
requisits establerts per a l’exempció.”

Sotmesa a votació la proposta d'acord amb incorporació de l'esmena, l'Ajuntament Ple, 
per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

Primer.-  Iniciar  l'expedient  perquè  es  modifique  l'ORDENANÇA  FISCAL 
REGULADORA DE L'IMPOST  SOBRE VEHICLES  DE TRACCIÓ  MECÀNICA 
reconeixent expressament que el subjecte passiu que sol·licite l'exempció de l'impost  
en virtut de l'establert en l'apartat g), del punt 1, de l'article 3r de l'actual ordenança  
municipal,  tindrà  dret  a  la  devolució  íntegra  de  les  quantitats  satisfetes  per  aquest  
impost  respecte  als  períodes  impositius  no  prescrits,  sempre  que  així  ho  sol·licite  
expressament i aporte a l'òrgan de gestió competent prova suficient del compliment  
dels requisits esmentats.

Segon.-  Donar  trasllat  a  Intervenció  Municipal  perquè  en  prenguen  coneixement  i 
efectes oportuns.

SISÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
DAVANT EL RISC D’INUNDACIONS D’OLIVA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 25 de gener 
de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“1) Dictamen Pla d’actuació municipal davant el risc d’Inundacions d’Oliva.

Pel Sr. President es dóna compte de la proposta per a l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal  
davant del Risc d’inundacions d’Oliva (PAMRI-Oliva), indicant que aquest Pla a estat elaborat 
per  la  empresa  PMEnginyeria  i  a  participat  en  la  seua  elaboració  la  Sra.  Sara  Perales 
Momparler, així mateix una vegada elaborat s’ha remes a la Direcció General de l’Agència de 
Seguretat i Resposta a les Emergències, als efectes de que feren les observacions que consideren 
oportunes, per tal d’incorporar-les al Pla.

Pel Sr. Juan Ramon Porta, exposa que el municipi d’Oliva, esta obligat a la redacció del Pla 
d’actuació municipal front al risc d’inundacions, i que aquest a s’ha treballat en aquest últim 
any,  fa  una  explicació  sobre  les  principals  característiques  així  com  de  les  modificacions 
introduïdes.
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Vist l’informe emes pel Sr. Juan Ramon Porta Sancho de 21/01/2015, i l’informe de la Sra. Sara 
Perales Momparler de 20/01/2016.

Els membres de la comissió previ estudi i amb els vots ponderats favorables dels Srs. David 
Gonzàlez Martínez (5/21),  Blai  Peiro Sanchis  (4/21),  Alejandro Salort  Rubio (1/21),  i  José 
Salazar Cuadrado (1/21) i amb les abstencions dels Srs. Salvador Llopis Ibiza (6/21) i Carlos  
Mengual Manzanares (4/21), dictaminen favorablement el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment el “Pla d’Actuació Municipal davant el risc d’inundacions 
d’Oliva”.

Segon.- Sotmetre  a  informació  publica  i  audiència  dels  interessats  pel  termini  de  20  dies, 
mitjançant publicació d’anunci d’aprovació provisional, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Valencia i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, dins dels quals els interessats podran 
examinar  l’expedient  que  es  troba  en  el  departament  de  Gestió,  Disciplina  Urbanística  i  
Protecció Civil, als efectes de presentar les reclamacions que consideren oportunes.

Tercer.- Considerar-lo definitivament aprovat, en cas de no haver-se presentat reclamacions o 
suggeriments durant el termini d’exposició pública.

Quart.- Sol·licitar a la Comissió Provincial de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana la  
homologació.

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

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

 Sr. alcalde: “El Pla  d’Actuació  Municipal  davant  el  risc d’Inundacions  d’Oliva, 
com vostés saben, té com a finalitat principal aconseguir la màxima protecció per a 
les persones, per als béns, i per al medi ambient, que puguen resultar afectats per les 
conseqüències  de  les  inundacions  en  el  nostre  terme  municipal.  Per  a  aqueixa 
finalitat s’estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del 
nostre municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de 
risc d’emergència greu. Els objectius generals del PAMRI són preveure l’estructura 
organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions a 
Oliva, determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els seus 
nivells  en  les  diferents  zones  del  terme  municipal,  i  delimitar  les  àrees  segons 
possibles  requeriments  d’intervenció,  especificar  els  procediments  d’informació  i 
d’alerta a la població, desenvolupar els catàleg dels mitjans i recursos disponibles en 
el  municipi,  i  els  mecanismes per  a la seua permanent  actualització.  El  pla serà 
d’aplicació en situació de preemergencia o emergència per inundacions que tinga 
lloc  dins  del  nostre  terme municipal,  i  en cas  que  se superen  els  recursos  i  els 
mitjans  que  es  preveuen  en  el  pla,  se  sol·licitarà  la  mobilització  dels  mitjans  i 
recursos previstos en el Pla Especial davant el Risc d’Inundacions a la Comunitat 
Valenciana.  El  PAMRI  d’Oliva  ha  estat  elaborat  per  un  equip  d’enginyers  i 
enginyeres  especialistes,  concretament  per  l’empresa  PME Ingenieria,  que  es  va 
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contractar  a  l’efecte  el  3  de  novembre  de  2014,  en  base  a  l’informe  del  tècnic 
municipal Juan R. Porta que ha coordinar i ha supervisat els treballs de redacció; tot 
i  que  en  els  treballs  de  redacció  ha  participat  moltíssima  més  gent,  i  ha  hagut 
múltiples  reunions  de  treball,  com  ara  membres  de  CECOPAL,  tècnics  de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  bombers,  cossos  i  forces  de seguretat,  tant  locals  com de 
l’estat,  associacions  de voluntaris,  i  també els  tècnics  de la  Direcció General  de 
Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències  de  la  Comunitat  Valenciana.  Com 
s’especifica en la normativa i el marc legal que regula aquestos plans, i que són 
d’aplicació, correspon als municipis la elaboració, l’aprovació i la implementació 
dels  plans  d’emergència  front  als  diferents  riscos  que  afecten  els  seus  termes 
municipals.  A Oliva  el  precedent  més  immediat  que tenim al  PAMRI és  el  Pla 
Territorial Front a Emergències, un pla més d’àmbit general, no només afecta les 
inundacions,  que  el  va  aprovar  el  Ple  en 1994.  El  PAMRI l’ha  d’homologar  la 
Direcció General de Seguretat i Resposta a les Emergències, concretament per la 
Comissió de Protecció Civil; per això, com estableix la llei, per a la seua elaboració 
s’ha  seguit  una  metodologia  que  indica  la  normativa  autonòmica,  la  normativa 
estatal  i les diferents directives europees. El document,  com tenen vostés, consta 
d’un apartat bàsicament d’anàlisi del risc, amb la descripció de a geomorfologia i la 
geologia del terme, la caracterització de les avingudes, i la resposta del sistema i les 
seues conseqüències, estimació qualitativa i quantitativa del risc, identificació dels 
punts  crítics  de  vigilància;  també  en  forma  part  un  apartat  d’estructura  i 
organització,  amb  l’esquema  organitzatiu,  el  director  del  pla,  les  funcions  del 
director  tècnic,  comité  assessor,  unitats  bàsiques  d’actuació,  voluntariat,  etc.  una 
altra  part  que  parla  de  l’operativitat  del  pla  amb  la  predicció  dels  fenòmens 
meteorològics  greus,  amb  la  notificació,  amb  la  classificació  de  les  diferents 
actuacions,  procediments,  etc.  i  com  no,  la  fase  d’implantació  del  pla,  que  és 
probablement la més important, i que a mesura que vaja implantant-se anirà nodrint 
el pla de major informació, anirà contrastant-lo amb la realitat, i anirà millorant-se el 
pla. Dir que els mapes de riscos i els estudis d’inundabilitat que s’han utilitzat són 
els  més  recents,  que  a  més  tenen  el  major  detall,  i  que  es  van  elaborar  a 
conseqüència de les obres de laminació i drenatge de la rambla de la Gallinera, unes 
obres que com ja és conegut estan a mitges, pendents de construcció de la presa, i 
que mentre l’estat no diga el contrari, és a dir no resolga el contrari, aqueixa presa 
està per construir. De totes formes, després de fer les consultes oportunes el més 
correcte era utilitzar aqueix últim estudi d’inundabilitat i de riscos, i això és el que 
s’ha fet en el pla. En cas que el ministeri resolguera no construir la presa o alguna 
cosa diferent, òbviament s’hauria de modificar el pla. De totes formes el pla és un 
document viu que, insistesc, anirà modificant-se a mesura que s’implemente i es 
contraste amb la realitat. Dir que és un document important destinat a millorar la 
seguretat  de  les  persones  com he  dit  al  principi;  i  volia  agrair  a  l’equip  tècnic, 
encapçalat per Juan Ramon Porta, que ha estat treballant. El document bàsicament té 
un caràcter tècnic, no caràcter polític; són els tècnics els qui han estat treballant, i tot 
i que els documents són millorables esperem que aquest pla siga una ferramenta 
útil.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que vosté ja ho ha dit tot, que ha fet una explicació 
extensa del que significa aquest pla contra el risc d’inundacions del nostre municipi. 
Evidentment, han sigut moltes les persones que s’han implicat, diversos col·lectius, 
forces de seguretat de l’estat, i la part tècnica municipal, i els grups polítics que han 
participat en les diverses reunions que hem tingut al respecte, han possibilitat que 
hui tinguem un pla d’actuació que no és altra cosa que un protocol per poder actuar 
davant de qualsevol possibilitat de risc al nostre municipi. Bé s’ha dit també que 
Oliva per les seues característiques climàtiques, de morfologia del seu municipi i la 
seua orografia, i per l’experiència que tenim, és un municipi que ha sigut propens, 
en  moments  puntuals,  a  tindre  situacions  molt  complicades;  no  cal  patir  dels 
episodis de pluges torrencials que hem patit els anys passats. Evidentment calia un 
pla  d’actuació  d’aquestes  característiques  per  poder  actuar  amb  celeritat  i  de  la 
millor  forma  possible,  optimitzar  al  màxim els  recursos  municipals,  econòmics, 
tècnics  i  humans,  per  poder  fer  front  a  qualsevol  eventualitat  d’aquestes 
característiques.  I tot  això està perfectament plasmat,  en col·laboració amb altres 
col·lectius,  com he dit,  aliens a l’ajuntament.  Està perfectament  plasmat  a través 
d’aquest document. Pensem que serà de gran ajuda. Tan de bo no haguérem d’usar-
lo mai, senyal que no hauríem patit cap conseqüència meteorològica, però crec que 
hem d’estar  preparats  a  conseqüència  dels  històrics  i  de  les  característiques  del 
nostre  municipi.  És  un  bon  pas,  un  bon  punt  per  a  poder  coordinar,  acoblar 
ràpidament tot, i actuar de la millor forma possible. I com no pot ser d’altra forma, 
hem de votar a favor d’aquest pla. Felicitar a tota la gent que ha participat en la seua 
redacció, i per tant pense que disposem d’una ferramenta, o la disposarem prompte, 
ferramenta molt important per poder actuar en casos de necessitat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament, crec que vosté ja ho ha explicat perfectament el que 
és  el  PAMRI,  crec  que  s’ha  fet  una  tasca  important  des  del  Departament 
d’Urbanisme i els tècnics municipals que han coordinat la tasca; i únicament dir que 
el pla és un pla viu, i obert. Implica que diàriament, o anualment, o semestralment,  
s’ha d’incorporar coses, se n’han de llevar, s’ha de millorar, i això crec que és una 
tasca de cara el futur de tots els membres de la corporació, estiguem en el govern o 
no.  Per  tant  crec  que  aqueixa  serà  la  tasca  important,  mantindre’l  viu,  obert  i 
operatiu. No serveix de res aprovar un pla hui si es queda després damunt d’una 
taula i no s’actualitza a mesura que van eixint les necessitats.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Felicitar  primer  als  tècnics  del  Departament 
d’Urbanisme, que han portat a terme la coordinació d’aquest pla. Simplement volia 
comentar dues coses; nosaltres en la Comissió de Governació ens vam abstindre, 
perquè volien saber algunes coses d’aquest pla, i la veritat crec que és un pla que era 
més que necessari per al nostre municipi, i és un pla que crec que està molt ben 
elaborat;  simplement  traslladar  a  l’equip  de  govern,  perquè  és  l’actual  i  és  qui 
portarà a terme en aquestos tres anys i mig almenys el tema del pla, que es treballe  
en la consideració de municipi amb alt risc d’inundabilitat; i després, evidentment és 
un pla viu i obert, on s’han de fer distintes modificacions, també vorem com acaba 
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el tema de la presa i com acaba el que acaba d’encetar en el tema d’Aquamed, però 
el que també demanem al govern, que és el govern actual, és que porte a terme 
aquest pla i els requisits que són necessaris.”

 Sr.  Morera  Romaguera: “Aquest  pla  d’actuacions  contra  inundacions,  cal 
ressenyar que Oliva i el seu terme, està considerat dins de la Comunitat Valenciana 
amb un nivell  mitjà-alt  referent al  risc d’inundabilitat.  En la història d’Oliva cal 
ressenyar  novembre de 1987, on es van recollir  el  817 litres,  que es va inundar 
pràcticament la major part del terme d’Oliva, i la platja, i des d’ací va eixir un punt 
de  partida  on  tots  els  governs  locals  han  intentat  buscar  solucions.  Ressenyar 
mitjançant les anàlisis dels risc d’inundacions en 2011-2012 l’obertura del riu de la 
Gallinera;  l’estudi  d’inundabilitat  aprovat  en  2014,  el  Pla  d’Actuacions  del  Risc 
d’Inundacions  presentat  en  2015,  i  ara  aprovarem  aquest  Pla  d’Actuacions  que 
queda, a l’espera de recollir suggeriments durant vint dies, i posteriorment passarà a 
l’administració autonòmica per a la seua aprovació i homologació definitiva. Agrair 
al tècnic municipal Juan Ramon Porta, i a totes els tècnics i altres col·lectius que han 
col·laborat perquè aquest pla anara endavant. El Grup Popular votarem favorable.”

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

SETÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  BENESTAR  SOCIAL.  ADHESIÓ  DE 
L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  ALS  ACORDS  DE  COL·LABORACIÓ  DE  LA 
CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI  AMB  LES  EMPRESES  SUBMINISTRADORES  D’ENERGIA 
(ENDESA,  GAS  NATURAL  FENOSA,  IBERDROLA)  PER  EVITAR  LA 
SUSPENSIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT  D’ENERGIA  PER  RAÓ  DE  LA 
POBRESA ENERGÈTICA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 25 de 
gener de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“SEGON.- DICTAMEN, SI S’ESCAU, ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA ALS 
ACORDS  DE  COL·LABORACIÓ  DE  LA  CONSELLERIA  D’HABITATGE,  OBRES 
PUBLIQUES  I  VERTEBRACIÓ  DEL  TERRITORI  AMB  L’ES  EMPRESES 
SUBMINISTRADORES  D’ENERGIA  (ENDESA,  GAS  NATURAL  FENOSA, 
IBERDROLA)  PER  EVITAR  LA  SUSPENSIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA PER RAÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA.

Per part del President de la Comissió, Alejandro Salort s’informa als membres de la Comissió  
dels acords de col·laboració de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori  amb  les  empreses  subministradores  d’energia  per  evitar  la  suspensió  del 
subministrament d’energia per raó de pobresa energètica.
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Seguidament  es  dona  compte  de  l’ordre  3/2015,  de  23  de  desembre,  de  la  Conselleria 
d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per evitar la pobresa energètica en llars en risc  
d’exclusió social i la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.

Considerant que seran beneficiaris d’aquesta subvenció les persones i unitats familiars en risc 
d’exclusió social mitjançant l’Ajuntament i per tal d’agilitzar la tramitació d’aquestes ajudes.

Es  proposa  a  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Benestar  Social  que  dictamine 
favorablement el següent:

PRIMER.-  Dictaminar favorablement sobre l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva als acords de 
col·laboració de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb les 
empreses subministradores d’energia per evitar la suspensió del subministrament d’energia per 
raó de pobresa energètica.

SEGON.- Que es trasllade el present Dictamen a la consideració del Ple de l’Ajuntament.

TERCER.- Que es comunique a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del  
Territori la decisió adoptada pel Ple de l’Ajuntament, als efectes legals oportuns.

La  Comissió  Municipal  Informativa  de  Benestar  Social,  amb  els  vots  favorables  de:  Sr. 
Alejandro  Salort,  Sra.  Rosana  Miñana  (5  vots  ponderats),  Sra.  Yolanda  Pastor  (4  vots 
ponderats), Sra. Rosa Maria Soria (4 vots ponderats) i l’abstenció del Sr. Salvador Llopis (6 
vots ponderats) per majoria, dictamina favorablement i de conformitat la proposta elevant-la al  
Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”

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

 Sr. Salort Rubio: “Com ja vaig comentar als companys i companyes en la comissió 
que presidesc, aquesta ordre on s’inclouen aquestes ajudes no fa més que intentar 
pal·liar  la  difícil  situació  d’aquelles  persones  que  més  ho  necessiten,  aquelles 
persones damnificades per la desigualtat que genera aquest sistema per se. Per tant 
calia per part de l’administració pública adherir-nos i col·laborar amb aquesta ajuda 
que ha eixit, en certa forma molt ràpida, des de la Generalitat. Aportarem el nostre 
gra d’arena i ajudarem a normalitzar la situació d’aquelles famílies que pitjor ho 
estan passant en aquest temps tan difícil. M’alegra que tota la corporació caminem 
en la mateixa línia, i espere que aquesta ajuda puga servir per a poder millorar la 
situació dels conciutadans d’Oliva.”

 Sra. Morell  Gómez: “Primer dir-li al Sr. Salort i  a tot l’equip de govern que el 
Partit Socialista votarà a favor. També ens agradaria aprofitar, des del meu grup per 
felicitar la Conselleria d’Habitatge, perquè crec que s’ha notat un canvi de govern 
autonòmic, que ha fet que isquen mesures com aquestes, o també la mesura que va 
eixir  que qualsevol  xiquet  valencià  tinga els  llibres de text  subvencionats  per  la 
conselleria i per l’ajuntament. Per tant per a nosaltres és motiu de satisfacció; les 
mesures que hui arriben ací, nosaltres també donarem el recolzament. Però també és 
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cert que aquest compromís no és només vindre i alçar la mà sinó que l’Ajuntament 
d’Oliva té molta feina per fer; no només és aportar el nostra gra d’arena sinó que 
nosaltres hem de fer molta feina per a tramitar les sol·licituds. M’agradaria haver 
tractat més a fons el tema en la Comissió de Serveis Socials, però com que es va 
convocar divendres, a les tres i mitja per a dilluns a les deu, no vam tindre temps per 
a  poder  plantejar  totes  les  qüestions,  però crec  que tampoc  hi  ha  problema,  Sr. 
Salort, si li plantegem ací una série de dubtes sobretot, llegint un poc la guia, ens ha 
eixit el dubte de quin mecanisme, si es crearà alguna mecanisme específic per part 
de  la  Delegació  de  Benestar  Social,  algun  mecanisme  de  tramitació  d’aquest 
procediment, perquè ja ho he dit, l’ajuntament ha de tramitar totes les sol·licituds, 
tota la documentació, les declaracions de responsabilitat, i també ha d’emetre tots 
els informes. M’agradaria saber si es farà algun mecanisme especial o es tractarà 
cada sol·licitud com es tramita qualsevol ajuda d’emergència.”

 Sra. Miñana Morell: “Primer de tot felicitar al Departament de Benestar Social, 
perquè aquesta ordre va eixir el 31 de desembre, i hui a 28 de gener ja hi ha molta 
feina feta, que després sé segur que Àlex ens contarà tots els dubtes que tinguem, bé 
durant el plenari bé durant tota la setmana. El primer és que aquesta ordre va nàixer 
des  de  la  Conselleria  d’Habitatge  i  l’han  posada  en  funcionament  des  del 
Departament de Benestar Social, aleshores no és la conselleria on habitualment es 
treballa, i per tant és normal que hi haja aqueixos dubtes. Pense que l’ajuntament i la 
Delegació de Benestar Social  posarem tots els  mitjans possibles perquè aqueixes 
famílies  estiguen  ateses  i  per  suposat  no  córreguen  el  risc  que  se’ls  talle  el 
subministrament.”

 Sr. Parra Salort: “Nosaltres considerem que aquestes mesures de recolzament a 
famílies que estan en situació complexa i difícil són necessàries i convenients. És 
d’agrair la feina feta tant per part de la conselleria, com les diferents Regidories en 
les quals recaurà la feina de regularitzar totes les sol·licituds aquestes. Com les altres 
Regidories  que  atenen  el  Benestar  Social,  que  facen  un  tràmit  ràpid,  senzill,  i 
còmode, perquè normalment serà gent que no té una gran facilitat de fer tràmits, i 
crec que la millor forma seria que foren tràmits senzills, ràpids i que es puga atendre 
ràpidament  aquestes  necessitats.  D’alguna  forma  considerem  també  que  és  una 
mesura necessària per a, des del nostre punt de vista, regularitzar el tema, la situació 
que existeix d’impagaments o de presa de llum o d’energia elèctrica d’alguna forma 
un poc indiscriminat.”

 Sr. Salort Rubio: “El primer que m’agradaria  matisar  és que la comissió es va 
convocar en temps i forma; també es va convocar en temps i forma l’extraordinària i 
urgent, per tal de donar l’últim vistiplau que se sol dir, i l’aprovació de l’adhesió a 
aquest  conveni.  Pel  que  fa  als  tràmits,  hem iniciat  els  procediments  interns  del 
departament,  per  a  assegurar  la  major  agilitat  possible,  i  que  el  personal  que 
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destinarem ací ho farà amb la major brevetat possible, i també tindrem en compte 
altres organitzacions de cara a difondre aquesta ajuda que ens ha vingut com bé han 
comentat els menys companys gràcies a la Conselleria d’Habitatge, per poder donar-
li  la  major  publicitat  i  atendre  al  major  nombre  de  famílies  en  el  menor  temps 
possible.”

 Sr. alcalde: “El Sr. Salort no voldrà dir-ho, perquè encara no ho tenim tancat, però 
hem estat reunits amb la regidora de Personal, per fer un sistema semblant al de la 
Xarxa Llibres; el sistema de Xarxa Llibres la regidora d’Educació, Sra. Pastor i la 
regidora de Personal van muntar un dispositiu temporal d’auxiliars administratius en 
funció de les previsions, que tenien atencions ací per tal que això es tramitara de la 
millor forma possible. El Sr. Salort, la regidora de Personal i jo mateix hem tingut 
una reunió amb els tècnics del Departament de Benestar Social i estem esperant una 
primera  valoració  per  tal  de reforçar  temporalment  el  departament,  si  cal,  per  a 
poder  tramitar  amb  la  major  agilitat  possible  i  donar  un  millor  servei  i  poder 
difondre  tota  la  informació  perquè  aquestes  famílies  puguen  tramitar  el  més 
breument  possible,  i  amb les  majors  facilitats  possibles  d’assessorament  aquesta 
subvenció.”

 Sra. Morell Gómez: “No em quede molt tranquil·la, la veritat, i explicaré per què. 
Quan he mirat la guia, i els terminis, donen tres mesos des de la publicació; es va 
publicar el dia 31 de desembre, per tant a finals de març s’ha acabat el termini per a 
presentar les sol·licituds. Això és preocupant, estem a finals de gener. I sobretot em 
preocupa perquè ja han anat vàries persones a demanar cita per poder-ho tramitar i 
els han donat la cita a l’abril. A l’abril ja estan fora de termini i no podran acollir-se 
a les ajudes. Per això inistesc moltíssim; la premura és prioritària; tenen fins a març.  
I l’última que arriba a l’ajuntament pot quedar-se sense fons. Per tant s’ha de tindre 
molta cura, que a finals de març acaba el termini per presentar les sol·licituds i no 
podem estar donant visita i cita en Benestar Social a aquestes persones per al mes 
d’abril. Per tant demane que es tinga en compte. I per aportar alguna idea positiva 
des del nostre grup, ens agradaria dir-li al Sr. Salort que l’ajuntament va aprovar ja 
en 2014 una línia de subvencions per poder fer front a les plusvàlues, a aquelles 
famílies que havien perdut les seues vivendes. Ho dic perquè es pot usar aqueixa 
base de dades, buscar les famílies, posar-se en contacte amb les famílies, perquè 
poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes, perquè els recorde que són per a famílies 
que han vist que han perdut les seues vivendes a través d’una dació en pagament, 
d’una  execució  hipotecària  i  que  tenen  algun  lloguer  social  concertat.  Per  això 
propose que facen ús d’aquesta base de dades. Ho demane al  govern, per favor. 
Benestar Social és prioritari. Demane agilitat.”

 Sr. Salort Rubio: “Matisar una cosa. Aquestes persones que van vindre no se’ls va 
donar el tracte perquè encara no ens havíem adherit. Agrair completament que tots 
els grups polítics, en especial el Grup Socialista d’Oliva, estiga per la labor de tirar 
endavant un problema que ens afecta a tots. Siga quin siga el nostre color polític, la 
fam no entén de partits polítics, i crec que ací hem d’estar tots en el mateix carro.”
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 Sr. alcalde: “Òbviament és una qüestió d’humanitat, no de partits polítics, i per tant 
jo crec que no cap un altre vot que no siga el favorable. Tindrem en compte totes les 
aportacions,  i  com ja  li  he dit  estem preparant  un equip  de  reforç  per  donar  la 
màxima agilitat possible a les famílies usuàries.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 

PRIMER.- L’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Oliva  als  acords  de  col·laboració  de  la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb les empreses 
subministradores d’energia per evitar  la suspensió del subministrament d’energia per 
raó de pobresa energètica.

SEGON.- Traslladar certificat de l’acord a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, als efectes legals oportuns.

TERCER.- Comunicar aquest acord als Departaments de Benestar Social, i Intervenció 
Municipals als efectes oportuns.

VUITÈ.- DICTAMEN CI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. DECLARAR LA 
CONFORMITAT  DEL  PROJECTE  DENOMINAT  “COL·LECTOR  VIA  DE 
RONDA  DE  LA  PLATJA  D'OLIVA,  MILLORA  I  REFORÇ  DEL  FERM, 
SEGONA FASE”.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 20 
de gener de 2016, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“DESPATX EXTRAORDINARI. DECLARAR LA CONFORMITAT DEL PROJECTE 
DENOMINAT  “COL·LECTOR  VIA  DE  RONDA  DE  LA  PLATJA  D'OLIVA 
(VALÈNCIA) MILLORA I REFORÇ DEL FERM. 2ª FASE”. 

Prèvia  la  corresponent  declaració d'urgència formulada  sobre  la  base del  que es  disposa en 
l'article 91 del RD 2568/86, de 28 de novembre que formula la Presidència de la Comissió i que 
és acceptada pels membres de la mateixa, es procedeix seguidament a la inclusió en l'Ordre del  
Dia del present punt.

Per la Presidència s'informa de l'escrit remés per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,  
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de data 17 de desembre de 2015, referit a la tramitació 
del  Projecte  denominat  “COL·LECTOR  VIA  DE  RONDA  DE  LA  PLATJA  D'OLIVA 
(VALÈNCIA)  MILLORA I REFORÇ DEL FERM. FASE 2n.”,  sol·licitant  de l'Ajuntament 
l'adopció de determinats acords i remissió de documentació, necessària per a la contractació i 
execució d'aquestes obres. 
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Es dóna compte, igualment, de l'informe emés amb data 19 de gener de 2016 per l'Arquitecte 
Municipal  i  Arquitecte  Tècnic  Municipal,  en  sentit  favorable  a  les  solucions  constructives 
contemplades en el Projecte Tècnic per al tram de la Via de Ronda comprès entre el Cami  
Canyaes i la Plaça d'Europa.

En  conseqüència,  per  la  Presidència  es  proposa  que  la  Comissió  Informativa,  previ 
pronunciament  sobre la urgència d'aquestes actuacions i  la  seua inclusió en l'Ordre del  Dia 
d'aquest tema, dictamine en el sentit d'elevar al Ple de l'Ajuntament la proposta d'acord en els  
termes  requerits  per  la  Conselleria  Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i 
Desenvolupament Rural.

Sotmesa a votació la proposta de declaració d'urgència i la inclusió d'aquest punt en l'Ordre del  
Dia de la present sessió, la Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus membres presents,  
així ho acorda.

Quant al contingut de la proposta, la Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus membres  
presents,  la  dictamina  favorablement  i  eleva  a  l'Ajuntament  Ple  la  següent  PROPOSTA 
D'ACORD:

PRIMER.-  Declarar  la conformitat  de l'Ajuntament  d'Oliva amb el Projecte COL·LECTOR 
VIA DE RONDA DE LA PLATJA D'OLIVA (VALÈNCIA)  MILLORA I  REFORÇ DEL 
FERM.  FASE  2n.”,  que  es  tramita  per  la  Conselleria  Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, i que té un pressupost total de 241.930’68 euros.

SEGON.-  Sol·licitar  a  la  Conselleria  Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i 
Desenvolupament Rural l'execució de les obres del referit Projecte, com més aviat millor tenint 
en compte les dificultats que per a tal execució suposaria l'inici de la temporada estival a partir 
dels mesos de juny i , especialment, juliol.

TERCER.-  Autoritzar  a  la  Conselleria  Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i 
Desenvolupament Rural l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres.

QUART.- Comprometre's l'Ajuntament d'Oliva, a partir de la data de recepció de les obres per 
part de la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al 
manteniment  i  conservació  de  les  obres,  sense  perjudici  que  el  lliurament  es  formalitze  
posteriorment mitjançant la subscripció d'una Acta per part d'ambdues Administracions.

CINQUÉ.-. Remetre certificació del present acord a la Conselleria Agricultura, Medi ambient,  
Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural,  juntament  amb  la  resta  de  la  documentació 
administrativa que s'interessa.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr.  alcalde: “Com ja  vaig  informar  el  plenari  passat,  a  conseqüència  d’una 
pregunta,  crec que en el  torn de precs i  preguntes,  les  obres de reparació  de la 
segona fase de la Via de Ronda es van endarrerir a la primavera de 2016; el director 
general, en fer la visita a finals d’octubre va anunciar que es farien tots els esforços 
necessaris i que probablement podria començar a finals d’any, però això finalment 
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no ha estat possible; ho vaig explicar, aquesta obra es finançava amb romanents, és a 
dir  amb un sobrant del  pressupost  de la mateixa  Conselleria  d’Agricultura,  d’on 
depén la Direcció General de l’Aigua, però aqueix romanent s’havia de gastar abans 
del 15 de desembre de 2015, això volia dir que les obres haurien d’estar adjudicades 
i contractades abans del 15 de desembre de 2015; això finalment no va ser possible, 
principalment perquè des de la mateixa conselleria no van tindre el projecte amb el 
temps  suficient  per  a  això,  a  més  nosaltres  estàvem  molt  interessats  a  poder 
participar, la qual cosa no havíem pogut fer en ocasions anteriors, que els nostres 
tècnics  pogueren  participar  fent  suggeriments  i  reunir-se  amb  els  tècnics  de  la 
conselleria, per tal que no tornaren a produir-se situacions de desconeixença del que 
era la Via de Ronda i el terreny que s’havia produït en ocasions anteriors. Per tot  
això han tingut lloc una série de reunions entre els mesos de desembre de 2015 i 
gener  de  2016,  entre  els  enginyers  de  al  conselleria,  de  la  Direcció  General  de 
l’Aigua, i tècnics municipals, principalment per tractar alguns problemes i alguns 
suggeriments de millora, i sobretot el problema, com ja vaig dir, de Cavallet de Mar, 
que té un problema que es pot solucionar a través de les obres d’aquesta segona fase. 
Això  ja  s’ha  fet  i  ara  estem  esperant  la  incorporació  de  romanents  des  de  la 
Conselleria  d’Hisenda,  des  de  la  Secretaria  Autonòmica  d’Hisenda  i  Direcció 
General de Pressupostos ens han dit que aqueixos romanents s’incorporaran a finals 
de febrer; està previst que el sobrant s’incorpore al pressupost de la Generalitat de 
2016; per tant,  des de primers de març ja serà possible la tramitació,  és a dir la 
contractació  d’aquestes  obres.  Pel  seu  import,  ja  que  són  pràcticament  200.000 
euros, més IVA, serà un procediment ràpid, en el sentit que serà un procediment 
conegut, o a els regidors coneixen, com a negociat sense publicitat; i això ens fa 
considerar que al llarg del mes de març tindrem les obres adjudicades. Això vol dir 
que només passe Pasqua, Setmana Santa, per tal que no intercedesca en temporada 
alta,  tindrà lloc l’inici  de les obres;  i a primers de juny,  les obres probablement 
estaran acabades, per a no intercedir en la temporada alta de l’estiu. Per a tot això fa 
falta, com ja vaig explicar en el Ple de desembre, que declarem la conformitat amb 
el projecte, tenim l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal m ja que ha 
participat, autoritzar la conselleria per a l’ocupació dels terrenys, òbviament perquè 
puga dir a terme les obres, i  comprometre’ns al manteniment una vegada hàgem 
recepcionat  les  obres.  Ara  només  queda  aquest  tràmit,  i  a  partir  d’ahí  que 
s’incorporen  els  romanents,  poder  contractar  aqueixa  obra,  i  per  fi  traure’ns  de 
damunt un problema que arrosseguem, desgraciadament, els últims anys i que patim 
sobretot els veïns i aquells que ens visiten.”

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

Pàgina: 31



AJUNTAMENT D’OLIVA

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

NOVÉ.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 3606/15 AL NÚM. 
3738/15, I DEL NÚM. 0001/16 AL NÚM. 0146/16.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia,  des del Decret núm. 3.606/15, de 16 de 
desembre de 2015, fins el Decret núm. 3.738/15, de 30 de desembre de 2015; i del núm. 
0001/16, de 5 de gener de 2016, fins el Decret núm. 0146, de 20 de gener de 2016.

La corporació queda assabentada.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Mengual Manzanares: “El primer punt que voldria traslladar és el tema que 
ja és el quart o cinqué plenari on, la veritat, el nombre de punts i llevant el tema de 
les mocions, pràcticament és molt escàs. Nosaltres tenim a sensació que el plenari és 
el reflex del treball que es porta a terme pels distints regidors del govern, i aquest 
reflex per a nosaltres és negatiu; el que demanem o preguem és que planifiquen, o 
treballen més, i porten més coses a les comissions, perquè si ho fan amagat, que 
dubte, aquest és l’organisme públic i de participació on podem tindre tots veu i vot. 
Després un segon punt, per a la Sra. Pastor, el tema de la Xara Llibres. Algunes 
famílies  han  vingut  preguntant  que  els  havien  assegurat  que  a  finals  de  gener 
tindrien les devolucions, és per a vore si d’ací a dos dies ho rebran, o si ha hagut un 
error i van a tornar-ho ja passat, o si aquestes persones m’han enganyat a mi i no 
se’ls va traslladar aquesta informació. La tercera és per a la Sra. Miñana, sobre la 
neteja.  Com no tenim torn de rèplica  en aquest  de precs i  preguntes,  no em va 
respondre a cap pregunta que li vaig fer en el tema de la neteja; em va dir que no es 
podia cobrir amb la col·laboració social, clar que no; però el que li vaig dir és que a 
31 de desembre acabava col·laboradors social, per tant hi tenia menys gent per a 
netejar els edificis públics; a sobre ha apostat de forma molt bona, Sra. Pastor, per 
obrir els edificis públics per exemple a les bandes de cornetes i tambors, per tant 
necessitem, supose, més neteja. A l’ajuntament, en aquest moment, la parella que 
neteja l’ajuntament i l’Almàssera, hi ha una persona de baixa, tampoc s’està suplint. 
Vosté va dir que no era amb caràcter urgent quan en la borsa posa clarament que és 
amb caràcter urgent. I després el que em sorprén és que el Col·legi Lluís Vives el 
contracte va acabar en juny i hem continuat fins a desembre; i em van traslladar que 
potser es renovava, o no; si es va acabar en juny, com ho hem fet fins a desembre? 
Per tant m’agradaria saber si l’aposta és per l’externalització i que es diga de forma 
clara. Després al Sr. Caner, o al Sr. González que crec que ho va traslladar, van 
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parlar que el pressupost estaria finalitzat i aprovat en el mes de gener; si vol també 
tirem de passat, però són vostés els qui van traslladar que en el mes de gener estaria 
el pressupost aprovat; volem saber com està la situació, i ens agradaria també que 
ens el traslladaren amb temps per poder treballar conjuntament amb el govern. I 
l’última és per al Sr. Salort. Mire, no pot ser, Sr. Salort. La situació de Benestar 
Social és molt greu; les famílies, crec que hi hem parlat en el punt anterior, estan en 
temps molt  complicats,  la gent passa fam, les famílies no poden pagar la llum i 
l’aigua; i vosté amb les ajudes d’emergència li han sobrat 11.000 euros. Sr. Salort, 
11.000 euros que vosté  té  en les ajudes d’emergència  i  no ha utilitzat.  Famílies  
senceres vénen al meu despatx, al de vosté, al de Salazar, al del Sr. Peiró, al de tots,  
demanant ajuda, i vosté sempre acusa la conselleria, acusa la burocràcia, però en 
ajudes socials no ha gastat els 100.000 euros que tenia; li han sobrat 11.000 euros.”

 Sr. alcalde: “Sr. Mengual, se n’ha passat un minut. Faça el prec o la pregunta, 
que ja ha quedat clar.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Sr. Salort,  per favor, agafe vosté seriosament la 
Regidoria  de Benestar  Socials.  No li  poden sobrar  11.000 euros en ajudes a les 
famílies més desfavorides d’aquest municipi.”

 Sr. Parra Salort: “En el Ple de 2 de juliol de 2015 es va dir que els regidors que 
assumesquen responsabilitats i que treballen tindran sou, i els qui no, el poble no té 
per  què  pagar  el  dit  sou.  El  regidor  que  treballe  que  cobre,  qui  no  tinga 
responsabilitat, ni assumesca gestió, no. I es va rematar dient que ho sentien molt, 
que era un plantejament de política. En aqueix mateix plenari se li va contestar que 
el que demanem els partits de l’oposició no és un sou per a tots. Crec que portem 
prou mesos de govern municipal, i des de l’oposició treballant i dir; a les proves em 
remet. A dia de hui, la majoria de les coses que es porten als plenaris són mocions  
aportades pels partits de l’oposició, com en el cas de hui, i en altres que el meu 
company  Sr.  Mengual  acaba  de  comentar.  Hi  ha  Plens  en  què  la  majoria 
d’assumptes  són  esmenes  o  mocions  de  l’oposició.  Vull  dir  amb  tot  això  que 
l’oposició està treballant per aconseguir un objectiu, que és que s’aconseguesca un 
poble el millor possible. Les millores que es puguen obtndre, i volem preguntar si 
aquesta  forma  de  fer  política  continuaran  mantenint-la  o  van  a  donar  el  que  es 
considera  de  justícia,  que  són  recursos  perquè  puguem  treballar  els  partits  de 
l’oposició d’una forma digna.”

 Sr.  Llopis Ibiza: “En les  rodalies  dels  col·legis  d’Oliva estan per  pintar  els 
passos de vianants, és un tema que afecta els xiquets i els avis, que molts d’ells 
porten els néts a escola. Vull pregar-los que el més urgentment es posen a pintar-los, 
i hauria preferit vore’ls pintats abans que els despatxos dels polítics. Un altre tema 
és els arbres del passeig Alcalde Juan Sancho i Pare Antoni Salelles estan per podar, 
tenen pensat fer-los una repassada? Ja que estem parlant del centre d’Oliva i la vista 
que crea vore els arbres d’aqeusta forma és vergonyosa; fa uns anys es van netejar 
les branques finetes, els arbres arribaven aleshores al tercer pis; ara els veïns dels 
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quarts i els cinqués ja ens diuen que quasi poden donar-los la mà. La meua última 
pregunta, o prec, és al Sr. Salort, és per què un tema que vam estar d’acord tots els  
grups polítics, com és el canvi de local del repartiment d’aliments; li recorde que 
paguem 600 euros de lloguer, més llum i aigua, total per repartir un dia al mes el 
menjar  que  ens  dóna el  banc  d’aliments.  Té  pensat,  Sr.  Salort,  modificar  d’una 
vegada el lloc perquè una necessitat bàsica com és el repartiment d’aliments no ens 
coste aqueixos diners? Ja que és per plorar pensar l’aliment bàsic que es pot comprar 
amb els diners que estem gastant.”

 Sr.  Robles  Serrano: “Per  a  cultura.  Fa més  de  dos  anys  aquest  ajuntament 
adquireix,  mitjançant  un  contracte  verbal  unes  butaques  de  segona  mà,  a  una 
localitat veïna que rebutja per estar en mal ús i canviar-les per unes noves. Se’ns va 
dir quer no s’havien pagat, que mitjançant el contracte verbal, si no s’utilitzaven pel 
seu mal  estat  es tornarien.  Després d’escoltar  la ciutadania,  que no vol aqueixes 
butaques de segona mà, suposem que després de tant de temps aqueixes butaques 
s’hauran tornat, i no s’hauran pagat els 14.000 euros que suposadament s’acorden en 
el contracte verbal.”

 Sra. Pous Marí: “Per a obres i Serveis. Hem pogut comprovar que molts dels 
contenidors es troben en mal estat, sense tapes i plens de brutícia. I voldríem saber si 
ho tenen en compte i si hi ha intenció d’arreglar-los o de canviar-los. Estem parlant 
d’un tema de salubritat pública, i per tant no ens val que ens tornen a dir que estan 
preparant una nova contracta del fem, perquè ja fa anys que està en pròrroga, i passa 
el  temps  i  no  veiem  solucions.  Repetim  que  sent  un  tema  de  salubritat  els 
contenidors haurien d’estar en les condicions adequades. I per suposat també, en 
referència a la seua neteja.”

 Sra.  Pastor  Bolo: “Primer,  jo  ara  recordaré  unes  paraules  que  la  nostra 
companya Ana Morell ha dit; es nota que la conselleria, el govern de la conselleria,  
està canviant en les polítiques. D’acord. Les idees són bones, però les formes no es 
pot treballar així. Per què? Anem a la Xarxa Llibres. Nosaltres en octubre anem a 
una reunió amb el secretari autonòmic i la persona encarregada de fer el programa 
de Xarxa Llibres. Allí estàvem regidors, tècnics, interventors, de tota la comunitat; 
preguntes moltes,  respostes, cap. L’Ajuntament d’Oliva es va adherir  a la Xarxa 
Llibres sense saber el programa com era, sense saber com es podia entrar; però clar, 
és de justícia que els nostres xiquets tinguen els llibres gratuïts. Per això l’esforç de 
l’ajuntament, 200.000 euros de l’ajuntament, 200.000 de la conselleria i 200.000 de 
la diputació. Comencem a rebre papers i a desxifrar nosaltres l’ordre. És trist però és 
així. Posem el departament en marxa; crec que ho vam fer bé. No va haver cues, la 
gent va respondre bé, les AMPA i direccions van col·laborar, i aprofite per agrair 
públicament el treball  que es va fer. Dit això, el segon pas era el  pagament.  Els 
diners estan, Educació ha passat tota la informació, xiquet per xiquet, hores i hores 
de feina; però la interventora està present, no podem continuar, el programa dóna 
una errada i no podem pagar. Els diners estan, i si dic alguna cosa que no és certa la 
interventora que em corresgesca. Tan de bo haguérem pogut pagar; està tot preparat. 
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Entrem a una casella, no llig i les dades no es poden agarrar, amb la qual cosa, ahí  
estem. Vam dir que pagaríem abans d’acabar l’any passat, i no va poder ser. la gent 
cridava, cosa normal, perquè això va ser el compromís nostre pensant que tot anava 
bé. Gener s’està acabant, i no cobraran; demà és divendres i s’acaba diumenge el 
mes. Jo ho sent molt, però la feina està feta; no podem tirar endavant. Hem cridat a 
València; portem des de divendres passat cridant; no tenim altra solució que esperar. 
Trasllade-ho a la gent que vinga. Jo entenc la preocupació de la gent. Dit això, passe 
al tema de la neteja. Serà un poc llarg Sr. alcalde. Jo vull deixar clar el tema de la 
neteja  de  l’empresa,  de  col·legis,  perquè  açò  és  un  rebombori  de  bosses,  si  la 
regidora  de Personal  m’ho permet,  jo  faré  la  primera  intervenció  en el  tema  de 
neteja. Quan jo entre de regidora d’Educació a l’ajuntament el primer que faig és 
donar una volta per tots els centres escolars de la nostra ciutat. La sorpresa és la falta 
de neteja en els centres escolars. Seiem a l’almàssera i faig una redistribució del 
personal que tenim en aqueix moment a l’ajuntament. Què passa? Que no cobrim, 
que es queda un centre sense personal. Això parlem de finals de juny, només entre 
de regidora. Mire el que s’estava fent; ací hi havia una empresa privada, que la Sra. 
Ana firmava les factures, que anava a Palau. Jo no me n’amague, la feina està feta. 
Març,  2.000 euros,  abril  2.900 euros,  abril  3.000 euros,  maig  4.600 euros,  juny 
5.111 euros; hores Lluís Vives, 2.200 euros. Això és el primer semestre de 2015. 
Automàticament jo busque diners per a continuar netejant. No hi ha diners, però puc 
aconseguir 7.000 euros per fer un contracte;  aquesta feina no tenia contracte.  Jo 
demane diners, aconseguesc 7.000 euros i fem un decret de l’Alcaldia per a dos 
mesos. Juliol no es neteja el centre, perquè a l’estiu estan tancats, amb la qual cosa 
ens estalviem un mes, i fem un contracte, per a dos mesos, agost i setembre, que 
puja  IVA  inclós  7.460  euros.  Aqueix  és  el  contracte  menor  que  hi  ha.  L’únic 
contracte que té de neteja Lluís Vives. Ací el tenim i després li’l passe. Ja està firmat 
pel Sr. alcalde i té vigor a partir de 21 de juliol de 2015; l’import, li torne a repetir,  
agost i setembre 7.460 euros. perquè no tenia més diners per a fer un altre contracte; 
però el mesos passen i s’ha de netejar. Faig una modificació pressupostària, li  la 
demane al Sr. regidor d’Hisenda, que ve al plenari, però tarda dos mesos a passar; i  
allí ho posava, en la relació de la modificació pressupostària posava neteja centres 
escolars, per acabar l’any; no en tinc altra, l’escola s’ha de netejar, aqueixa i una 
altra. Arriba gener, any nou i pressupost nou; i és molt fàcil, jo faig una petició des 
del  Departament  d’Educació  a  l’Alcaldia,  perquè  vist  el  problema  i  no  es  pot 
contractar, s’ha de netejar; aleshores el Sr. alcalde firma una providència perquè el 
Departament  d’Educació  i  el  de  Contractació  es  posen  a  treballar  per  a  fer  un 
contracte. Però li he de dir que aquesta regidora continuarà netejant amb contracte o 
sense contracte;  perquè mentre  jo estiga ací assegura no vindrà cap informe que 
pose “segons consta en aquest informe, s’han observat deficiències en edificis que 
caldria solucionar, perquè representen un alt risc per a la salut, tant de l’alumnat 
com de la persona que treballa allí.” Any 2014. Li sonarà d’alguna cosa. Crec que 
aquest govern açò no ho consentirà més. Això és treballar. Sí; any 2014. Jo porte sis 
mesos ací asseguda. Aquesta regidora, igual com tots, treballen. I el resultat el té 
vosté  al  carrer.  S’ha  de  netejar.  I  aquest  informe  no  tornarà  a  vindre  a  aquest 
ajuntament. Crec que he contestat a tot.”
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 Sra. Miñana Morell: “Jo estic segura que no hi ha cap persona a l’ajuntament 
amb més interès de contractar gent que jo. Això ho poden tindre per segur. El que 
passa és que com vaig explicar l’altra vegada, que a la millor la resposta no li va 
agradar, però és la veritat, és que estem subjectes a una Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat que no ens deixa ampliar la plantilla momentàniament; això és així, i 
així no hi ha forma, de moment, d’ampliar més coses; i sobretot de personal. Primer, 
hem començat a treballar amb la nova Relació de Llocs de Treball i plantilla, on per 
suposat estem mirant de quina forma podem incloure més gent per poder treballar i 
sobretot per poder esmenar els errors. La baixa que hi ha en la persona que està 
netejant a l’ajuntament, que és l’única baixa i està de baixa des de dimarts, o de 
dilluns,  i  no està de baixa des de fa no sé quant sinó des de dilluns,  o dimarts,  
s’incorporarà una persona el dia 1. Costa un poc de tramitar les coses i els papers 
per a posar-se; aleshores hi ha una persona. A pesar de no poder contractar gent per 
a neteja, sí que vam fer, a través del pla d’ocupació, contractar gent de mantenidors 
d’edificis,  que  sí  que  estan  fent  totes  aqueixes  feines  que  vosté,  Sr.  Mengual, 
comentava dels nous espais que hem obert i que estan en funcionament; sí que hi ha 
una gent que els neteja que són aquestes noves persones que són els mantenidors 
d’edificis que hem contractat en el pla d’ocupació; i estan fent aqueixa feina, amb la 
qual cosa els edificis sí que es netegen. I em preguntava la urgència de la borsa. Jo, 
potser m’equivoque però sempre he entès que la borsa es va crear de caràcter urgent, 
no que la borsa siga urgent. Una cosa és que es convoque una borsa de forma urgent, 
perquè hi havia unes necessitats en aquell moment, que hui no estan; aleshores es va 
crear una borsa urgentment. Aleshores, que es convoque la borsa urgentment no vol 
dir  que  hem  de  contractar  urgentment,  perquè  això  no  pot  ser,  no  hi  ha  una 
contractació  urgent.  Encara  que  la  borsa  siga  de  caràcter  urgent  no  és  per  a 
contractar gent urgentment, es contracta seguint el procés de contractació, amb els 
informes i amb el que pertoque. Jo crec que he contestat més o menys el que em 
preguntaven.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo  contestaré  per  la  Regidoria  d’Obres  i  Serveis  i 
Agricultura, que pertany al meu grup municipal. S’ha parlat del tema dels passos de 
vianants de les escoles. Van a pintar-se.; però ja li dic que quan vam arribar no hi  
havia  diners  ni  per  a  pintura,  però  ara  van  a  pintar-se,  fa  quinze  dies  que  els 
pressupost està en vigor, almenys el prorrogat; quinze dies. Va a pintar-se, tranquil. 
Sí, perquè el veig molt  preocupat,  però sembla que és ara. Segon, els arbres del 
passeig, s’ha buscat tres pressupostos per fer la neteja i començaran la setmana que 
ve. També estiga tranquil; ho tenim en compte. Fa quinze dies que el pressupost ha 
entrat  en  vigor,  el  prorrogat.  No  podem anar  més  de  pressa,  ni  volem fer  cap 
il·legalitat; però van a netejar-se ara, que estem a 28 de gener i el pressupost es va 
prorrogar ja sap quan. Pel que fa al tema dels contenidors, sí que li dic a la Sra. Pous 
que té tota la raó del món, per suposat. El contracte de la neteja del fem fa quatre o 
cinc  anys  que  s’està  prorrogant;  efectivament  té  tota  la  raó;  és  així.  En  aqueix 
contracte, algú que el va aprovar i que el va dissenyar, va plantejar una forma de 
contenidors i uns dies de neteja dels contenidors. Quan tu vas a l’empresa i dius que 
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netege els contenidors, et diu que li van firmar un contracte que deia que l’havia de 
netejar cada no sé quan de tremps; aqueix és el resultat d’aqueix plec de condicions; 
li dic que estem a 28 de gener i el plec de condicions de la nova recollida de fem ja 
està sobre la mesa i està preparat per passar a comissió prompte, si no és a més 
tardar quinze dies,  i  també entrarà en vigor la nova concessió.  I ahí,  una de les 
condicions que aquest equip de govern ha plantejat és que els contenidors s’han de 
netejar, i  que l’empresa,  quan firmem nosaltres, com vostés van firmar en el seu 
moment, ha de saber que ha de netejar els contenidors, no cada quinze dies. Per tant, 
li dic que té tota la raó, i estem preparant-ho, s’està treballant. Per una de les coses  
que comentava el Sr. Mengual, i no vull allargar-me més, en els ordres del dia del 
Ple, és una competència de l’Alcaldia, ho sabem tots, però li dic que hi ha molts 
regidors ací en aquestos bancs que tenim firma i prenem acords tots els dies, molts, 
però cords de gestió; gestió que li repetesc moltes vegades que ens lleva moltíssim 
temps, o posem molt de temps a tapar els forats que algú va deixar no fa massa 
temps.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo comence, com ja vaig dir en el plenari anterior també, en 
l’apartat de precs i preguntes, en la contestació de l’apartat de precs i preguntes. El 
Sr. Mengual pretén plantejar una imatge catastrofista de la gestió de l’ajuntament, i 
ho fa intentant comparar els punts que passen per l’ordre del dia del plenari amb la 
gestió o l’activitat que es fa durant un mes a l’ajuntament, a l’administració local. Ja 
han contestat algun dels meus companys al respecte, ara ho acaba de fer el Sr. Peiró, 
però jo torne a dir que l’ordre del dia del plenari no és el reflex real del que passa, o  
de la gestió que realment es fa a una administració. I ho dic en eles dos sentits., 
podem repassar les actes del plenari i podríem vore plenaris amb molts punts de 
l’ordre del  dia,  i  que si  després  férem el  seguiment  d’aqueixos  punts  voríem la 
gestió que s’ha fet de tants punts a l’ordre del dia; i en canvi podem vore plenaris  
molt buits, aparentment, de continguts, però que tenen una transcendència molt gran 
per a la població, i un d’aqueixos és justament el de hui. Jo en el plenari de hui,  
simplement amb el punt vuit em conformaria, me n’aniria a casa satisfet. És a dir, si 
a cada plenari que venim ací tinguérem la comprovació,  la certesa que tenim un 
projecte d’una administració exterior a la nostra, que soluciona un problema que fa 
anys que arrosseguem, un per plenari, ma n’anava content a casa. Un per plenari. 
Però és que si això no fóra prou, el que ve al punt vuit de l’ordre del dia de hui,  
podríem parlar  de  la  modificació  de  la  ribera  del  mar  delk  sector  5.  Si  aqueix 
problema,  que s’ha gestionat  durant  aquestos  últims  mesos,  i  concretament  ve a 
trobar solució en aquest mes de gener, i  no ve al plenari,  però ha tingut solució 
aquest mes de gener, jo ja me n’aniria content a casa, encara que no vinguera al 
plenari, si cada més solucionàrem alguna cosa d’aqueix calibre. O com puga ser, per 
exemple,  tindre la certesa que la tramitació de l’enllaç sud d’aquesta ciutat,  amb 
tanta  falta  que  fa,  tindrà  una  tramitació  simplificada,  una  tramitació  ambiental 
simplificada, i tindre la certesa que tits els informes de tots el organismes que han 
d’avalar que aqueixa tramitació ve simplificada i no dos anys de tramitació, si això 
tinguérem la certesa que cada mes passa això, encara qeu no vinguera cap punt a 
l’ordre del dia, jo em donaria per satisfet. És a dir, que no és un reflex real l’ordre 
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del dia dels plenaris de la gestió que es fa a un ajuntament; i com a ostra un botó, i el 
tenim justament en aquest mes de gener, no cal anar-nos-en molt lluny. I per arribar 
al  que hi ha la punt vuit  hi  ha moltes  hores de gestió  del mes de gener,  del de  
desembre, del de novembre i del d’octubre, per part d’alguns membres del govern, i 
dels tècnics municipals, per suposat. I a més li recorde al Sr. Mengual, i també li ho 
vaig dir  l’altre  dia,  que ara s’escandalitza  del  que abans era  habitual;  el  plenari 
passat li vaig posar una mostra amb la convocatòria de les Comissions d’Hisenda, 
però és que ara mateix vosté ha comenta que si en el mes de gener havia d’estar el  
pressupost;  sí,  és cert  que en el  mes de gener havia d’estar el  pressupost,  i  està 
treballant-se  en  això.  Però  jo  em  sorprenc  que  s’escandalitze,  perquè  l’àrea 
d’Hisenda que ha estat gestionant el seu grup municipal durant anys, no ha hagut 
cap  de  pressupost  que  s’haja  presentat  abans  del  mes  d’abril;  cap.  I  ara 
s’escandalitza del que ha sigut sempre habitual. No ho entenc. Ho dic per allò de la 
imatge catastrofista que intenta estendre ací. I finalment acabe, a petició d’un prec 
d’un particular, que és un poc inusual, dir en referència al tràmit d’audiència del 
modificat del projecte d’Aigua Blanca IV, reconèixer que ha hagut una discrepància 
entre la publicació al DOCV i la notificació particular als propietaris, i per a evitar 
que  no  hi  haja  temps  suficient  per  a  formular  les  esmenes  i  al·legacions  que 
consideren  oportunes,  que  s’admetrà  com  a  inici  del  termini,  evidentment,  la 
notificació individualitzada, com arribe; tot i que advertesc que ja s’està treballant 
en  la  contestació  d’algunes  d’elles,  com  les  que  ha  plantejat  l’antiga  direcció 
facultativa EMIN.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer contestaré allò referent a la nau del banc d’aliments; 
primer matisar que en l’anterior legislatura, la meua antecessora Paqui López, ja va 
estar mirant sense encert, a pesar de l’esforç, molts locals i no en va trobar cap que 
el puguera substituir; durant aquesta legislatura el procés de búsqueda ha estrebat en 
un local, però lamentablement no s’ha pogut trobar el propietari, ja que no figurava, 
i ni tan sols estava en aquest país. S’està col·laborant amb el company, assessor del 
grup  Projecte  Ciutadans  d’Oliva,  Enrique  Parra,  per  intentar  trobar,  dins  de  les 
nostres  possibilitats  un  altre  local,  que  està  pendent  de  vore  si  reuneix  el 
requeriments  necessaris.  I  dir  que  el  repartiment,  mentre  estiga  el  voluntariat 
necessari es repartirà dues vegades al mes, i no una com es feia abans, per tal de 
donar més celeritat al que és un servei que es donava de molt bona forma i agraesc 
que s’encetara aquest procés del banc solidari. I parlant del que ha fet esment el Sr. 
Mengual, no és justificable tornar 11.000, a pesar d’haver aconseguit una ajuda de la 
diputació de 15.000 euros, continua sense ser justificable. Ell mateix pot parlar amb 
la meua antecessora, Paqui López, que corroborarà la frustració que sentim tant el 
regidor que li parla com es meues companyes i els meus companys, ja que és un 
departament  difícil  de  portar;  és  un  departament  que  es  triba  actualment 
sobrecarregat, que té molta més demanda que oferta, i com ha comentat la meua 
companys  està  greument  afectat  per  una  llei  de  racionalització,  que  impedeix 
contractar més personal de cara a gestionar,  que és el  que ens fa falta,  gestionar 
millor  aquestos  documents.  Qui  entra  per  les  portes  de Benestar  Social  són uns 
usuaris  que  se’ls  demana  que  aporten  una  documentació,  per  això  som 
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l’administració,  i  crec que a mi  em decep personalment  haver de demanar  tanta 
documentació, a persones que tenen una série de problemes i no necessiten tindren 
més  pel  que  fa  a  trobar  la  documentació.  Dir  que  durant  aquest  any  2015, 
especialment a finals  de l’exercici,  es va cridar gent que anteriorment no havien 
pogut portar tots els documents perquè esmenaren els documents que els faltaven i 
poder  accedir  a  l’ajuda.  També m’agradaria  donar la  cara  pel  meu departament, 
Benestar  Social  és  un  departament,  supose  que  al  que  fa  referència  vosté  Sr. 
Mengual és l’àrea de Serveis Socials; el Departament de Benestar Social és molt 
més  ample  que  aquesta  àrea,  tenim  tècnics  de  la  Dona,  de  SEAFI,  de  servei 
d’atenció a domicili, que a pesar d’estar ofegats per la demanda, una demanada que 
és massa alta per al que poden ofertar, estan donant-ho tot dia a dia i esperem que 
prompte, des de Personal, se’ns puga donar l’ajuda que necessitem, i poder dur a 
terme tot el plantejament que creiem necessari per a portar endavant el plantejament 
que tenim ací, des del govern, respecte a Benestar Social.”

 Sr. alcalde: “Per què s’ha sentit vosté al·ludit,  Sr. Llopis? Si li ha contestat.  
Perquè li ha dit tranquil? En el debat això es pot produir; ni l’ha insultat, ni li ha fet  
cap al·lusió. Simplement li ha dit tranquil, però li ha contestat el Sr. Peiró. Jo no 
considere. Sap que jo tinc la competència de moderar el Ple. Sap que si ha hagut 
al·lusions, sobretot arran de l’últim plenari, al·lusions justificades done el torn per 
al·lusions; però en el  seu cas, quan li  ha dit  tranquil,  no considere que siga una 
al·lusió  per  contestar.  Falta  algunes  preguntes;  algunes  d’elles  que  es  feien  a 
l’Alcaldia ja s’han contestat, com el tema dels ordres del dia del Ple, Sr. Mengual; jo 
no sé, repasse la llei i diga vosté quins són els assumptes que són competència del  
Ple i quins no. Per tant al plenari arriben els assumptes que són competència del Ple. 
Moltíssims altres assumptes que no són competència del Ple passen per altres òrgans 
resolutius, com ara la Junta de Govern Local, l’Alcaldia o les tinences d’Alcaldia, i 
com ja li ha explicat el meu company,  nosaltres fem això, complim estrictament 
amb  la  llei;  alguna  plenaris  vindran  més  atapeïts  de  punts;  hi  ha  plenaris 
extraordinaris, per exemple el document de la DUSI no ha pogut vindre a aquest 
plenari perquè no hi havia temps i va vindre en un plenari extraordinari; però bé, al 
plenari arriben els assumptes que són competència del Ple, i jo també considere que 
no reflecteix tota la feina que es fa al llarg del mes a tot l’ajuntament. Després, Sr. 
Robles, el tema de les butaques; ha dit vosté que la ciutadania no les vol; jo no ho 
sé. Això ho dirà vosté, que la ciutadania no les vol; vosté haurà escoltat alguna gent 
que no les vol, però hi ha gent que li sembla bé que aquest ajuntament s’estalvie 
molts diners en la compra de material de segona mà. De totes formes estiga vosté 
tranquil, que insistesc, no s’ha pagat els 14.000 euros per les butaques; les butaques 
no s`han pagat. Insistesc, no s’han pagat. En aquest moment estem valorant si en el 
nou pressupost convé que entren o que no entren. De totes formes, des de fa molt de 
temps, el propietari de les butaques sap que les butaques són seues i les té a la seua 
disposició per fer el que vulga; ha preferit esperar-se per vore si tenen cabuda en els 
pròxims pressupostos, i és una elecció seua. No hi ha cap contracte, no tenim cap 
obligació de pagar, i les butaques no estan pagades en aqueix sentit.  Per tant, es 
valorarà si entren en el pròxim pressupost, i el regidor de Cultura valorarà si són 
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aptes  o no aptes;  però no s’ha pagat  cap  euro d’aqueixes  butaques.  Bàsicament 
aqueixes eren les preguntes que s’havien fet a l’Alcaldia. Sí que m’agradaria, abans 
d’acabar, informar a la corporació, el meu company Vicent Canet ja ha dit alguna 
cosa, hui en el diari  Levante ix un anunci oficial  que es publicarà probablement 
demà en el Butlletí Oficial de al Província, o com a molt tard es publicarà dilluns; 
però hui en Levante ix a informació pública l’expedient de modificació del límit 
interior de la zona de servitud de protecció en el tram de la costa corresponent al 
Sector  5  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana  d’Oliva,  inclós  en  la  delimitació 
compresa entre les eixides de les séquies d’Alfadalí i del Vedat, exceptuant la zona 
de càmping, aprovada la delimitació el 15 de juny de 2010. Ho signa el cap de las 
Demarcació de Costes a València, Vicent Ibarra, i és una magnífica notícia, com 
s’ha dit ací, perquè és un tema en el qual les diferents corporacions hem estat units i 
hem estat lluitant moltíssim per tal que els propietaris del Sector 5, que en el seu dia  
van cedir molts metres, al voltant de 17.000 metres, davant per ampliar la zona de 
protecció,  van  vore  com  en  aqueixa  delimitació  de  2010  es  veien  afectats 
negativament, i les parcel·les de primera línia es veien afectades per estar dins de la 
servitud. Portem molt de temps treballant en això; al llarg d’aquestos sis mesos he 
treballat incansablement amb el cap de la Demarcació de Costes, i també amb la 
subdirectora general  de Sostenibilitat  de la Costa i  del Mar, i  finalment  ha estat 
possible  aquesta  publicació.  L’informe  de  l’Ajuntament  d’Oliva  passarà 
pròximament per comissió,  serà favorable,  sabem que l’informe de Costes, de la 
conselleria és favorable, el Sr. Ignacio Gil que és el responsable l’ha fet favorable i 
per tant, a partir de la publicació en el BOP hi haurà un mes per poder presentar 
al·legacions.  Si  no  hi  ah  al·legacions  la  directora  general  ho  aprovarà,  la  nova 
delimitació, que permetrà que aqueixes parcel·les perden la servitud que tenen, la 
càrrega de servitud, una servitud injusta, ho hem acordat ací en moltes ocasions la 
corporació. Per tant és un fet molt important. Costes sempre s’havia negat, ni tan 
sols ha iniciat l’expedient. S’ha iniciat l’expedient, i hui ha eixit en el diari Levante, 
i demà o probablement dilluns eixirà en el Butlletí Oficial de la Província, i estem a 
un  mes  llarg  que  aqueixa  situació  d’injustícia  se  solvente.  Els  informe  perquè 
estiguen atents al Butlletí Oficial de la Província. Els passaré la informació, però és 
una bona notícia per al nostre municipi.”

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

Pàgina: 40


	Acta núm. 02/2016

