
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 11/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 2 DE JULIOL DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.05 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO

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

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

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACCTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART 

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

DAVID  GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren  la  totalitat  de 

l’Ajuntament,  per  dur  a  terme 

sessió extraordinària i pública.

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

Abans de començar a desenvolupar l’ordre del dia, es produeixen les manifestacions 
que tot seguit s’indica:

 Sr. alcalde: “Abans de començar amb l’ordre del dia, per a aquells portaveus que 
s’incorporen, recordar-los que hi ha dos torns d’intervencions; la primera de cinc 
minuts, i la segona de tres minuts. L’ordre en què intervindran els portaveus és de 
menor a major; per tant, el primer a intervindre si vol fer ús de la paraula serà el 
portaveu de Gent d’Oliva, el segon el portaveu d’Esquerra Unida del País Valencià-
Acord Ciutadà, el tercer Projecte Oliva Ciutadans d’Oliva, el quart Grup Socialista, 
el  cinqué  Compromís  per  Oliva,  i  el  finalment  el  portaveu  del  Partit  Popular. 
Aquells portaveus que vulguen la paraula la demanen i els la donaré.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Abans  d’entrar  en  l’ordre  del  dia  vull  fer  un 
aclariment. Des del Grup Socialista volíem donar les gràcies al Sr. Pepe Llorens, al 
Sr. Enrique Orquín, a la Sra. Chelo Escrivá, al Sr. Vicent Llopis, al Sr. Felipe Oltra, 
al  Sr.  Vicent  Monzonís i  al  Sr.  Salvador  Fuster.  Tots  ells  màxims representants 
d’aquesta  institució;  i  revisant  totes  les  actes  dels  plenaris  de  la  composició  i 
formació  de  la  corporació  van  mantenir  els  eixos  democràtics,  salvaguardant 
l’essència del període posterior a la transició. Hui vosté, Sr. González, trenca d’arrel 
aquestes  postures,  i  la  seua  primera  decisió  ha  sigut,  per  primera  vegada  en  la 
història, no escoltar la nostra posició del lloc on volíem seure’ns, i no era més que 
on sempre ha estat ubicat el Partit Socialista al llarg de la meua memòria, a través 
d’una providència d’Alcaldia, i encara que en la normativa pose que el Sr. president 
ha d’escoltar  els portaveus i  pot considerar,  com s’ha fet  sempre,  que segons el 
resultat electorals escollirien el lloc on seure en aquesta institució, ha imposat amb 
l’excusa de la facilitat del recompte o funcionament, el nostre grup en aquest lloc 
que  mai  havien  estat  els  nostres  antecessors.  Mals  temps  corren  per  a  la 
democràcia.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement acollir-nos a les paraules que ha fet el portaveu del 
Grup Socialista.”
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 Sr.  alcalde: “Vosté  ha  demanat  que  li  arribara  per  escrit.  Per  suposat  que  l’he 
escoltat; he escoltat tots els portaveus de tots els grups polítics. Els portaveus dels 
grups  polítics  del  govern  m’han  demanat  estar  junts,  per  una  qüestió  òbvia  de 
racionalitat,  per  una  qüestió  òbvia  de  poder  comentar  assumptes,  perquè  són el 
mateix govern. I per tant, en primer lloc, els ho vaig comunicar en una Junta de 
Portaveus, i en segon lloc també els he donat un informe de la Secretaria General 
que diu que l’alcalde està facultat,  després d’escoltar  tots  els portaveus,  i  els he 
escoltat per suposat, a tots, a prendre una decisió en aquest sentit, que pot anar en 
diverses qüestions. Efectivament pot anar en relació als vots obtinguts per les forces 
polítiques, però també pot anar en relació a criteris de racionalització i del fet que el 
govern estiga junt. Per tant, aqueixa és la decisió que s’ha pres; per suposat que he 
escoltat a tots els portaveus. Escoltar no vol dir que haja de fer-los cas. Per tant no 
considere que aquesta decisió vaja contra cap principi democràtic; el president del 
Ple està facultat per llei, així ho tenen en l’informe de la secretària general. Vosté ha 
demanat que se li comunicara per escrit i així ha sigut, se li ha comunicat amb una 
providència  que  és  la  forma  en  què  el  secretari  accidental  ha  considerat  més 
oportuna,  i  per  tant  aquest  alcalde  no  considera  que  s’haja  trencat  cap  principi 
democràtic.”

PRIMER.-  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  DETERMINACIÓ  DE  LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE

Constituïda la nova corporació, en sessió extraordinària realitzada el dia 13 de juny de 2015, a 
conseqüència de les eleccions locals del dia 24 de maig del 2015. Procedeix determinar el règim 
de realització de les sessions ordinàries del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 38 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

A l’efecte, l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, estableix la periodicitat mínima 
de la realització de les sessions ordinàries del Ple en atenció de la població del Municipi, per la  
qual cosa, com que aquesta població és de 26.782 habitants, procedeix realitzar sessió cada mes.

Per  tot  això,  de  conformitat  amb el  que disposa l’article  38 del  Reglament  d’Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 
28  de  novembre,  en  concordança  amb  el  règim  de  periodicitat  de  les  sessions  plenàries 
ordinàries imposada per l’article 46.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  
del  Règim  Local,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció  del  següent 
ACORD:
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PRIMER.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim dijous 
de cada mes, en primera convocatòria, i dos dies naturals després en segona convocatòria a la 
mateixa hora, amb el següent horari:

- D’octubre a març, a les dinou hores i trenta minuts (19.30 hores).
- D’abril a setembre, a les vint hores (20.00 hores).

SEGON.- Durant els mesos d’agost no es realitzaran sessions ordinàries.

TERCER.- Facultar  l’alcalde,  per iniciativa  pròpia  o a instància  dels  portaveus dels  Grups  
Polítics, per causa justificada, a variar la data de realització de la sessió ordinària, avançant o 
retardant el dia i hora de realització en un interval màxim de 3 dies, inclús encara que el nou dia 
fixat  no  estiga  comprés  en  el  mes  corresponent  a  aquell,  conservant  la  sessió  el  caràcter 
d’ordinària.

QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, perquè en prengueu coneixement i 
tinga els efectes que corresponguen.”

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

 Sr. alcalde:  “Aquesta proposta és similar, semblant, a les que han vingut al llarg 
dels últims anys en les sessions d’organització de l’ajuntament;  sí que hi ha una 
novetat, com ha llegit el secretari accidental, que és el punt tercer, facultar l’alcalde 
a iniciativa pròpia o dels grups polítics, per causa justificada,  a variar la data de 
realització de la sessió ordinària, avançant o retardant el dia i hora de la realització, 
amb un interval màxim de tres dies, anteriors o posteriors.”

 Sr. Parra Salort: “El que volem dir és que la norma reguladora de les bases de 
Règim  Local,  en  el  seu  article  46.2  estableix  una  periodicitat  mínima  de  la 
realització de les sessions ordinàries del Ple, en atenció a la població del municipi; a 
Oliva li correspon per la seua població major de 20.000 habitants una sessió al mes. 
Entenem que complir les dites normes constitueix una garantia de validesa dels actes 
i acords adoptats, i un dret constitucional de participació política dels membres de la 
corporació  respecte  de  l’efectiva  presa  de  decisions  municipals;  els  dits  drets 
s’exerceixen mitjançant la presència i participació activa en aquestes sessions, tot 
exercint la facultat de control sobre la resta d’òrgans municipals. En el cas que el 
mes d’agost, com s’indica en la proposta de fixació del règim de sessions del Ple, no 
es realitzara la dita sessió, a més d’entendre que estaria incomplint allò establert per 
la llei anteriorment esmentada, estaríem limitant els drets de participació política en 
la  presa  de  decisions  i  menyscaptant  la  gestió  dels  assumptes  municipals,  en 
produir-se retards  en la  seus  resolució.  No obstant  això,  com que la  potestat  de 
convocar els dits Plens correspon a l’alcalde, sota la seua responsabilitat escau el fet 
de retardar o agilitar la dita gestió.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament dir que efectivament, com diu el portaveu del Partit 
Popular, és cert que la normativa estableix la periodicitat mensual; per part d’aquest 
grup  municipal  no  hi  ha  cap  problema  que  es  puga  ampliar  al  mes  d’agost; 
curiosament, en els últims vuit o dotze anys, el grup municipal que ha governat, tant 
el PP com el Partit Socialista, han pres aqueixa decisió a pesar que la llei estava 
també en vigor en aquell moment; però aquest grup municipal no té cap obstacle a 
plantejar que en agost també es puga realitzar.”

 Sr.  alcalde: “És  la  primera  sessió;  els  demane  per  favor  que  respecten  el  torn 
d’intervenció, i els recorde que van de menor a major. Com que aquest és el primer 
punt, no ho tindré en consideració, però facen el favor que en demanar el torn que 
siga de menor a major.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que no tenia intenció d’intervindre; però si 
és una proposta del Partit Popular, que ho diga que vol que en el mes d’agost es 
realitze sessió ordinària.  Per part  de Gent d’Oliva no tindríem cap problema,  en 
absolut. Evidentment xoca que jo porte dotze anys de regidor i és la primera vegada 
que es proposa; però de qualsevol forma em sembla perfecte; no és que no vulga que 
es faça sessió ordinària en el mes d’agost. Però evidentment, crec que temps han 
tingut per poder decidir durant els anys que han governant; no ho han fet, regular 
que el mes d’agost es realitze sessió ordinària, i per tant, encara que siga tard, si és 
una  proposta  benvinguda  siga  i  per  suposat  que  per  part  de  Gent  d’Oliva  la 
recolzarem.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement incidir en el que ja han comentat alguns companys; 
si és una proposta del Partit Popular, per part del Grup Compromís tampoc hi ha cap 
inconvenient a incorporar l’esmena a la proposta; d’alguna forma, en la Junta de 
Portaveus  que  vam tindre  prèvia  a  la  preparació  del  plenari,  recorde  que  el  Sr. 
alcalde  ja  ho  va  comentar,  que  la  legislació  deia  això,  però  que  havia  estat 
tradicional  en  l’Ajuntament  d’Oliva  al  llarg  dels  últims  anys,  jo  no  recorde 
exactament  quants,  seguir  la  dinàmica  de  no  establir  en  el  mes  d’agost  un  Ple 
ordinari,  encara  que  moltes  vegades  s’han  fet  plenaris  extraordinaris  en  el  mes 
d’agost, per aprovar pressupostos o si ha fet falta per a qualsevol cosa. Però que 
d’entrada, legislatura rere legislatura sempre s’havia establert  aqueixa periodicitat 
que excloïa  el  mes  d’agost  dins de la  periodicitat.  Si és  una proposta  del  Partit 
Popular, per part de Compromís no hi ha cap inconvenient com ja va assenyalar 
l’alcalde en la Junta de Portaveus prèvia.”

 Sr. Parra Salort: “Efectivament és una proposta del Partit Popular. Entenem que 
està dins de la legalitat; per això s’estableix així en la llei. El que considerem és que 
si d’aquesta forma es pot agilitzar la gestió del govern de l’Ajuntament d’Oliva, ho 
proposem per la nostra part. De totes formes, és decisió del Sr. alcalde que es facen 
o que no es facen els dits Plens.” 
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 Sr. alcalde: “No hi ha cap problema; ho vaig dir en la Junta de Portaveus. Aqueixa 
mateix intervenció que ha fet el Sr. Parra la vaig fer jo allà, i els vaig dir que per part 
de  l’Alcaldia  no  hi  havia  cap  inconvenient  a  realitzar  sessions  en  agost.  Vaig 
explicar per què pense que ha sigut una tradició al llarg dels últims anys, sobretot 
perquè és un mes on més de la meitat dels funcionaris solen estar de vacances, molts 
d’ells tècnics, per a repassar els ordres del dia; però de totes formes no hi ha cap 
inconvenient; i ja avance que l’Alcaldia presenta una esmena a la mateixa proposta, 
de supressió del punt segon, i amb això entenc que es realitzarà una sessió tots els 
mesos, inclós el mes d’agost. Hauríem de votar primer l’esmena i després el punt; si 
no és que vol, Sr. Parra, que siga una proposta del Partit Popular. l’Alcaldia no té 
cap problema. Vol que es vote l’esmena com a esmena del Partit Popular? Aleshores 
passem a votar l’esmena que presenta el Grup Popular de supressió del punt segon, 
que diu que durant els mesos d’agost no es realitzaran sessions ordinàries.”

Vist  que  el  Grup Municipal  Partido  Popular  presenta  una esmena,  que consisteix  a 
eliminar el punt segon, és a dir que en els mesos d’agost sí que es realitzaran sessions 
ordinàries.

Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Partit Popular en el sentit de suprimir 
el  punta  segon  de  la  proposta  de  l’Alcaldia,  el  Ple  de  l’Ajuntament  l’aprova  per 
unanimitat.

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

Primer.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim 
dijous de cada mes,  en primera  convocatòria,  i  dos dies  naturals  després en segona 
convocatòria a la mateixa hora, amb el següent horari:

• D’octubre a març, a les dinou hores i trenta minuts (19.30 hores).
• D’abril a setembre, a les vint hores (20.00 hores).

Segon.- Facultar l’alcalde, per iniciativa pròpia o a instància dels portaveus dels Grups 
Polítics,  per  causa  justificada,  a  variar  la  data  de  realització  de  la  sessió  ordinària, 
avançant o retardant el dia i hora de realització en un interval màxim de 3 dies, inclús 
encara  que  el  nou  dia  fixat  no  estiga  comprés  en  el  mes  corresponent  a  aquell,  
conservant la sessió el caràcter d’ordinària.

Tercer.- Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  perquè  en  prengueu 
coneixement i tinga els efectes que corresponguen.
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SEGON.-  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  COMISSIONS 
INFORMATIVES  PERMANENTS,  NOMBRE,  COMPOSICIÓ  I 
DENOMINACIÓ.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

L’article  38.B del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  entitats 
locals,  requereix la  determinació  del  nombre,  denominació,  atribucions i  composició de les 
comissions Informatives Permanents que, si és el cas, s’hagen de constituir en la corporació 
municipal que resulta de les eleccions locals realitzades el dia 24 de maig del 2015.

Atés el que preveu l’article 20 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de  
Règim Local, i en els articles 29, 38 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat mitjançant Reial Decret 2.568/1986, de 28 
de novembre, i normes concordants i generals d’aplicació.

Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER.-  Crear  en  aquest  ajuntament,  amb  les  atribucions  i  facultats  que  en  cada  cas 
s’indiquen, les següents comissions informatives permanents:

1.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS,  que  uneix  la 
condició de la preceptiva Comissió Especial de Comptes, l’objecte i comeses de la qual seran 
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a economia i hisenda de 
l’entitat.  També  podrà  informar  aquells  assumptes  de  la  mateixa  naturalesa  que,  sent 
competència pròpia de la Presidència de la corporació (o de la Junta de Govern Local), se li  
sotmeten per expressa decisió d’aquestos. 

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

Els seus assumptes són:
• Pressupostos i les bases d’execució
• Plans econòmico-financers
• Propostes financeres.
• Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
• Recaptació voluntària i executiva.
• Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria.
• Inventari del Patrimoni Municipal
• Ordenances fiscals municipals.
• Aprovació subvencions i convenis
• Ingressos i despeses.
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,  l’objecte i comeses 
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Pla General i normes urbanístiques.
• Disciplina urbanística.
• Plans de conservació del casc antic.
• Rehabilitació d’habitatges.
• Foment construcció d’habitatges de protecció oficial.
• Espais verds
• Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental.
• Conservació del patrimoni històric-artístic.
• Servei d’arqueologia
• Aigua potable
• Aigües residuals.
• Clavegueram
• Serveis  d’ús  públic:  Cementiri,  Recollida  de fems,  depuradora,  neteja viària,  canera 

municipal.
• Programes  de  protecció  d’espais  d’interés  mediambiental,  i  de  recuperació  d’espais 

degradats.
• Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus.

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

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ,  l’objecte i comeses de la qual seran 
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Cens de població i habitatge.
• Padró d’habitants i cens electoral.
• Plantilla de personal i relació de llocs de treball.
• Retribucions del personal.
• Bases per a l’accés a l’administració pública local.
• Informatització dels serveis municipals.
• Modernització de l’Administració
• Jutjat de Pau
• Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament.
• Seguretat pública
• Junta Local de Protecció Civil.
• Circulació urbana i interurbana.
• Manteniment i noves atribucions a l’Oficina d’Atenció i Informació a la Ciutadania
• Mesures de transparència

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Governació realitzarà 
sessió  ordinària  una  vegada  al  mes,  en  la  data  i  hora  que  establesca  la  Presidència  de  la  
Comissió,  que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la 
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
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4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL,  l’objecte i comeses de la qual 
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Voluntariat Social.
• Ajudes econòmiques.
• Política d’ajudes socials.
• Servei d’ajuda a domicili
• Programes globals d’integració de la dona.
• Protecció de menors.
• Serveis d’ajuda a la família
• Llar de Jubilats i Gent Gran
• Política d’Igualtat
• Participació Ciutadana i centres de participació ciutadana
• Integració social educativa i laboral dels minusvàlids.
• Eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
• Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans.
• PER.
• Campanyes de vacunació humana i d’animals.
• Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
• Salubritat general de les aigües.
• Potabilització de les aigües de consum humà.
• Indicadors de salut comunitària.
• Control del servei de Canera
• Convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament

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

5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS, l’objecte i comeses 
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Oficina d’informació Juvenil
• Consell Local de la Joventut.
• Programes d’oci alternatiu.
• Centres Joves.
• Serveis Esportius Municipals.
• Associacionisme esportiu.
• Esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
• Instal·lacions esportives.
• Convenis i subvencions esportives, culturals i festives.
• Centres culturals
• Activitats culturals.
• Associacions musicals.
• Denominació de places i carrers.
• Protocols, honors i distincions.

Pàgina: 9



AJUNTAMENT D’OLIVA

• Comité d’Agermanament amb Sisteron i relacions amb altres ciutats europees
• Arxius i publicacions municipals.
• Biblioteques i sales de lectura.
• Escolarització.
• Manteniment de centres docents públics.
• Transport escolar
• Educació permanent d’adults
• Beques escolars.
• Gabinet Psicopedagògic Municipal.
• Escola Infantil “El caragol” i “La Taronja”.
• Museus.
• Festes
• Promoció de l’ús del Valencià

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

6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC, l’objecte i comeses de la qual 
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats, ..
• Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials.
• Tramitació de projectes d’activitat.
• Guals
• AFIC 
• OMIC.
• Fira del Motor i altres de caràcter comercial
• Oficines Municipals de Turisme.
• Consell Local de Turisme
• Consell Local Agrari.
• Mercats i venda ambulant.
• Promoció dels polígons industrials.
• Formació per a la inserció laboral i accions destinades a la millora de l’ocupació.
• Convenis amb l’INEM i el SERVEF 

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

SEGON.- 
1.- En totes les comissions informatives hi haurà un representant de cada un dels grups polítics 
municipals, i s’aplicarà , el sistema de vot ponderat.

2.- L’adscripció concreta dels membres de la corporació que hagen de formar part de cada una 
de les esmentades comissions, en representació de cada grup polític, es realitzarà mitjançant  
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escrit del seu portaveu dirigit a l’Alcaldia Presidència i del qual es donarà compte al Ple. Podrà  
designar-se, de la mateixa manera, un o diversos suplents de cada titular. 

TERCER.-  El  president  de  la  corporació  és  el  president  nat  de  totes  les  comissions 
Informatives, si bé, podrà delegar la seua Presidència efectiva en qualsevol dels seus membres, 
a proposta de la mateixa comissió, després de la corresponent elecció realitzada en el seu si, en  
la  qual  es  proposarà  la  designació  de  president  titular  i  els  suplents  que  es  tinguen  per 
convenients.”

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

 Sr.  alcalde: “Explicaré  primer  alguns  canvis  i  obrim  el  primer  torn 
d’intervencions.”

 Sr. Parra Salort: “És una esmena respecte a aquest punt.”

 Sr. alcalde: “Té la paraula, Sr. Parra.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement que voldríem que la convocatòria de les comissions 
fóra per les  vesprades,  ja que els  regidors,  almenys  d’aquest  partit,  realitzen  les 
seues tasques durant el matí.”

 Sr. alcalde: “Sr. Parra, en principi escoltarem la resta de portaveus. L’Alcaldia no té 
problema. Com diu la mateixa proposta, dins de cada comissió és quan s’acorda la 
data i l’hora de realització, i per tant allí es pot proposar i acordar. No hi ha cap 
problema que siga un criteri general que conste ja en l’acord del Ple. M’agradaria 
escoltar també la resta de portaveus si no tenen cap problema.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment que no, no tenim cap problema d’acceptar 
l’esmena que presenta el Partit Popular. Jo entenc perfectament la postura del Partit 
Popular en aquest cas, perquè jo l’he patida durant nou anys. He hagut de complir 
les meues obligacions en la meua tasca, la meua feina, la meua professió, i acudir a 
les comissions que es realitzaven pel matí o a migdia. Per tant, jo això ho he patit i 
ho  he  acceptat,  i  no  m’he  queixat  mai.  Evidentment,  si  a  la  fi  es  tracta  de  no 
perjudicar, o perjudicar el menys possible a aquell que té una professió i l’ha de 
compatibilitzar amb les seues obligacions municipal, per la meua part no seré jo qui 
diga  que  no.  evidentment,  per  la  nostra  part,  Gent  d’Oliva,  estem  disposats  a 
acceptar que aqueixes comissions informatives es realitzen per les vesprades.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Ciutadans d’Oliva som partidaris que siga la mateixa 
comissió i la Presidència de cada comissió, segons les singularitats dels membres 
que la componen, qui decidesca la periodicitat; sobretot el tema de l’horari. Pensem 
efectivament en els responsables polítics que acudeixen a aqueixes reunions; tots 
sabem que les comissions es fan a última hora del matí, al voltant de la una i mitja o 
dues, per tant és un horari que molts regidors que hem estat en l’oposició, deixant 

Pàgina: 11



AJUNTAMENT D’OLIVA

part alguna vegada una vegada hem acabat la feina, i després tornar.  Per tant és 
flexible a l’hora de poder establir l’horari. I sobretot és molt important, i crec que 
cada comissió haurà de determinar-ho, pensant també que en aqueixes comissions hi 
ha funcionaris, secretaris, i departaments que estan treballant de matí, i que en un 
moment  determinat  fa  falta  que  donen  suport  a  aqueixa  comissió,  i  s’hauria 
d’articular  la  forma que pugueren estar  presents  o no.  per tant  jo  considere que 
l’opció de deixar que cada comissió i la seua Presidència decidesca seria la més 
correcta.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres simplement preguntar si és una esmena, si a 
la fi s’ha de votar, i afegir-nos al que ha dit el Partit Popular. Una o una i mitja 
potser sí, per la teua feina potser sí, però altres a la millor no. Sí que ens agradaria 
que tingueren la consideració d’estar per la vesprada per poder fer la comissió i que 
puguem estar presents.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Per  part  de  Compromís  tampoc  hi  ha  cap  inconvenient  que 
s’establesca  amb  caràcter  general  que  siga  per  la  vesprada;  cap  inconvenient. 
Probablement el que ha dit el company de corporació, Sr. Peiró, sigael més encertat; 
cada membre de les comissions, cada comissió està conformada per unes persones 
que tenen unes circumstàncies concretes, i probablement fóra més interessant que en 
cada comissió s’establira l’horari que a tots els ve millor; però amb caràcter general 
no tenim cap inconvenient que siga per la vesprada. Cap inconvenient.”

 Sr. alcalde: “Sr. Parra, considerem que és una esmena que ha presentat vosté. El 
que han dit  els  portaveus és que efectivament,  a l’inici  de cada comissió se sol 
aprovar  la data,  l’hora de realització;  i  allí  el  vot és ponderat,  exactament  en la 
mateixa proporció que la que té el plenari; per tant és una qüestió que es pot donar al 
si de les comissions, o si vosté manté una esmena de caràcter general perquè conste 
coma un punt general de totes les comssions, passem a la votació de l’esmena.”

 Sr.  Parra  Salort: “Considere  que  és  una  esmena  verbal  que  fem,  perquè 
considerem que qualsevol dels regidors, encara que tinga feina o no la tinga, a la una 
i  mitja  és  un poc complicat  poder  assistir  i  tornar  als  punts  de treball.  Per  tant 
considerem que és una esmena que s’hauria de portar a cap.”

 Sr. alcalde: “El que li  deia, per esclarir,  és que cada comissió es pot produir la 
votació en els mateixos  termes que ara;  però bé,  si és una esmena i es presenta 
l’haurem de votar.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “És  amb  caràcter  general,  per  la  vesprada;  però  cada 
comissió podrà decidir l’horari, o votem que és per la vesprada només; i a partir de 
quina hora es considera vesprada.”

 Sr. alcalde: “Si prospera l’esmena del Partit Popular, l’esmena diu que amb caràcter 
general  es  realitzen  de  vesprada.  Per  tant,  dins  de  cada  comissió  s’hauria  de 
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determinar aqueix horari de la vesprada i el dia. Pel que fa a l’horari ja hauria de ser  
necessàriament  de vesprada,  encara que el  determine  cada  comissió.  Entenc que 
l’esmena va en aqueix sentit.”

El Sr. alcalde concedeix un recés de dos minuts, sent les 20.25 h. 

Passats els dos minuts, sent les 20.27 h, es reprén la sessió en el mateix punt on s’havia 
deixat anteriorment.

 Sr. alcalde: “Procedirem en primer lloc a la votació de l’esmena; encara que siga 
verbal, si no he entés malament, perquè parlem sempre de les sessions ordinàries, no 
de les extraordinàries, afegir un punt quart, en aquest sentit, que diria “Amb caràcter 
general les sessions ordinàries de totes les comissions informatives es realitzaran en 
horari  de vesprada.”  Així  quedaria  l’esmena que votarem,  que presenta el  Partit 
Popular.” 

Vist  que  el  Grup Municipal  Partido  Popular  presenta  una esmena,  que consisteix  a 
incorporar un punt quart que diga “Amb caràcter general les sessions ordinàries de totes 
les comissions informatives es realitzaran en horari de vesprada.”

Sotmesa a votació l’esmena per tal d’afegir el punt quart, s’aprova per majoria, amb tretze vots 
favorables (6 vots del Grup PP, 5 vots del Grup Compromís per Oliva, 1 vot del Grup EUPV-
Acord Ciutadà,  i  1  vot  del  Grup Gent  d’Oliva)  i  vuit  abstencions (4 abstencions del  Grup 
Socialista i 4 abstencions del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva).

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement reiterar el que estàvem comentant i l’argument que hem 
donat al començament. Considerem que les comissions informatives permanents és el lloc 
idoni  per  tal  d’establir  els  horaris  i  la  periodicitat,  veient  les  característiques  i  les 
circumstàncies personal de cadascun dels regidors que conformen aqueixa comissió. Per 
tant, en aquest cas, nosaltres serem coherents amb la nostra proposta i ens abstenim; no és 
un tema d’estar en contra de res, però considerem que l’altra opció era més raonable.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Simplement  aquesta  intervenció  és  per  esclarir  la  nostra 
postura en aquest punt, el punt cinc i sis ens abstindrem, perquè pensem que és una decisió 
presa pel govern. Evidentment ho faríem d’una altra forma, però la respectem i esperem a  
resultats per poder indicar quina és la decisió per a nosaltres.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb tretze vots favorables (6 vots del Grup PP, 5 vots del  
Grup Compromís  per  Oliva,  1  vot  del  Grup EUPV-Acord  Ciutadà,  i  1  vot  del  Grup Gent 
d’Oliva) i vuit abstencions (4 abstencions del Grup Socialista i 4 abstencions del Grup Projecte 
Ciutadans d’Oliva), acorda:
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Primer.-  Crear en aquest ajuntament, amb les atribucions i facultats que en cada cas 
s’indiquen, les següents comissions informatives permanents:

1.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS,  que  uneix  la 
condició de la preceptiva Comissió Especial de Comptes, l’objecte i comeses de la qual seran 
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a economia i hisenda de 
l’entitat.  També  podrà  informar  aquells  assumptes  de  la  mateixa  naturalesa  que,  sent 
competència pròpia de la Presidència de la corporació (o de la Junta de Govern Local), se li  
sotmeten per expressa decisió d’aquestos. 

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

Els seus assumptes són:
• Pressupostos i les bases d’execució
• Plans econòmico-financers
• Propostes financeres.
• Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
• Recaptació voluntària i executiva.
• Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria.
• Inventari del Patrimoni Municipal
• Ordenances fiscals municipals.
• Aprovació subvencions i convenis
• Ingressos i despeses.

2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,  l’objecte i comeses 
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Pla General i normes urbanístiques.
• Disciplina urbanística.
• Plans de conservació del casc antic.
• Rehabilitació d’habitatges.
• Foment construcció d’habitatges de protecció oficial.
• Espais verds
• Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental.
• Conservació del patrimoni històric-artístic.
• Servei d’arqueologia
• Aigua potable
• Aigües residuals.
• Clavegueram
• Serveis  d’ús  públic:  Cementiri,  Recollida  de fems,  depuradora,  neteja  viària, 

canera municipal.
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• Programes  de  protecció  d’espais  d’interés  mediambiental,  i  de  recuperació 
d’espais degradats.

• Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus.

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

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ,  l’objecte i comeses de la qual seran 
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Cens de població i habitatge.
• Padró d’habitants i cens electoral.
• Plantilla de personal i relació de llocs de treball.
• Retribucions del personal.
• Bases per a l’accés a l’administració pública local.
• Informatització dels serveis municipals.
• Modernització de l’Administració
• Jutjat de Pau
• Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament.
• Seguretat pública
• Junta Local de Protecció Civil.
• Circulació urbana i interurbana.
• Manteniment  i  noves  atribucions  a  l’Oficina  d’Atenció  i  Infromació  a  la 

Ciutadania
• Mesures de transparència

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

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL,  l’objecte i comeses de la qual 
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Voluntariat Social.
• Ajudes econòmiques.
• Política d’ajudes socials.
• Servei d’ajuda a domicili
• Programes globals d’integració de la dona.
• Protecció de menors.
• Serveis d’ajuda a la família
• Llar de Jubilats i Gent Gran
• Política d’Igualtat
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• Participació Ciutadana i centres de participació ciutadana
• Integració social educativa i laboral dels minusvàlids.
• Eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
• Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans.
• PER.
• Campanyes de vacunació humana i d’animals.
• Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
• Salubritat general de les aigües.
• Potabilització de les aigües de consum humà.
• Indicadors de salut comunitària.
• Control del servei de Canera
• Convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament

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

5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS, l’objecte i comeses 
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Oficina d’informació Juvenil
• Consell Local de la Joventut.
• Programes d’oci alternatiu.
• Centres Joves.
• Serveis Esportius Municipals.
• Associacionisme esportiu.
• Esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
• Instal·lacions esportives.
• Convenis i subvencions esportives, culturals i festives.
• Centres culturals
• Activitats culturals.
• Associacions musicals.
• Denominació de places i carrers.
• Protocols, honors i distincions.
• Comité d’Agermanament amb Sisteron i relacions amb altres ciutats europees
• Arxius i publicacions municipals.
• Biblioteques i sales de lectura.
• Escolarització.
• Manteniment de centres docents públics.
• Transport escolar
• Educació permanent d’adults
• Beques escolars.
• Gabinet Psicopedagògic Municipal.
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• Escola Infantil “El caragol” i “La Taronja”.
• Museus.
• Festes
• Promoció de l’ús del Valencià

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

6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC, l’objecte i comeses de la qual 
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:

• Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats, ..
• Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials.
• Tramitació de projectes d’activitat.
• Guals
• AFIC 
• OMIC.
• Fira del Motor i altres de caràcter comercial
• Oficines Municipals de Turisme.
• Consell Local de Turisme
• Consell Local Agrari.
• Mercats i venda ambulant.
• Promoció dels polígons industrials.
• Formació per a la inserció laboral i accions destinades a la millora de l’ocupació.
• Convenis amb l’INEM i el SERVEF 

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

Segon.- 
1.- En totes les comissions informatives hi haurà un representant de cada un dels grups 
polítics municipals, i s’aplicarà , el sistema de vot ponderat.

2.-  L’adscripció concreta dels membres de la corporació que hagen de formar part de 
cada  una  de  les  esmentades  comissions,  en  representació  de  cada  grup  polític,  es 
realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit a l’Alcaldia Presidència i del qual es 
donarà compte al Ple. Podrà designar-se, de la mateixa manera, un o diversos suplents 
de cada titular. 

Tercer.-  El  president  de  la  corporació  és  el  president  nat  de  totes  les  comissions 
Informatives, si bé, podrà delegar la seua Presidència efectiva en qualsevol dels seus 
membres,  a  proposta  de  la  mateixa  comissió,  després  de  la  corresponent  elecció 
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realitzada en el seu si, en la qual es proposarà la designació de president titular i els 
suplents que es tinguen per convenients.

Quart.-  Amb  caràcter  general  les  sessions  ordinàries  de  totes  les  comissions 
informatives es realitzaran en horari de vesprada. 

TERCER.-  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  AVOCACIÓ  DE 
COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

L’article 23 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, disposa que correspon a la Junta de  
Govern Local l’assistència de l’Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions, així com les que 
aquest òrgan o un altre òrgan municipal puga delegar-li o li atribuesquen les lleis.

La corporació anterior,  a proposta de l’Alcaldia, en sessió de data 14 de juliol de 2011, va  
acordar:

“Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les competències atribuïdes 
al Ple en les matèries següents:

I. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa en els procediments incoats  
contra l’Ajuntament.

II. La petició de subvencions a altres organismes, si exigeixen l’aprovació del Ple.

Segon.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i dins 
dels límits d’aquesta delegació, i no seran susceptibles de ser delegades a favor de cap altre  
òrgan.”

Amb la finalitat de garantir la publicitat dels acords que en aquesta matèria es puguen adoptar, i  
a  la vista  de la de sentència del  Tribunal  Constitucional,  de  data  26 de setembre  de 2013,  
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament:

Primer.- Avocar les competències delegades en la Junta de Govern Local, en la sessió de data 
14 de juliol de 2011, i deixar sense efectes les competències delegades pel Ple de l’Ajuntament.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Junta de Govern Local, als diferents serveis municipals, i  
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de València.”

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

 Sr. alcalde: “Aquesta proposta ve a conseqüència dels canvis en el funcionament de 
la Junta de Govern local que els quatre grups polítics que conformen el govern han 
acordat, en el sentit que aquesta Junta de Govern Local es limite estrictament a allò 
que preveu l’article 23 de la Llei de reguladora de Règim Local, que és l’assistència 
a l’Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions, de forma que siga un òrgan de 
caràcter consultiu, on l’equip de govern procedesca al debat i la presa de decisions 
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de qüestions del govern. La Junta de Govern Local no tindrà caràcter resolutori, per 
aquest punt i pel que vindrà després, ja que segons la llei, les competències que té la 
Junta de Govern Local li les atribueix o confereix el Ple per delegació, o l’Alcaldia 
per delegació; i per tant el que es proposa és que les competències que tenia la Junta 
de Govern local  fins ara,  que són les  que ha dit  el  secretari,  delegades  del  Ple, 
retornen al Ple. Això sí; totes les competències que abans tenia la Junta de Govern 
Local que retornen al Ple, o retornen a l’Alcaldia, passaran dictamen previ per les 
comissions informatives pertinents. Amb aquesta proposta es donarà compliment, 
com diu el mateix punt, a la sentència de 26 de setembre de 2013, que determina que 
els debats i les votacions, en les Juntes de Govern Local, d’aquelles qüestions que 
siguen delegades pel Ple haurien de ser públiques. A hores d’ara no ho eren, i per 
tant en retornar al Ple, si s’aprova aquesta proposta, sí que serien públiques. Per tant, 
la  Junta  de  Govern  Local  quedaran  com un  òrgan  on  els  membres  del  govern 
debatran sobre temes com ara dels barris, a través de les tinences d’Alcaldia que es 
crearan en un futur sobre problemes importants dels  barris, i  no tindran caràcter 
resolutori,  sinó  que  serà  un  caràcter  consultiu  i  d’assessorament  en  aquelles 
qüestions de govern. Totes les decisions que impliquen resolucions en aqueixa Junta 
de  Govern  Local  passaran  sempre  al  dictamen  de  les  comissions  informatives 
pertinents,  on  els  diferents  grups  polítics  podran  debatre,  fer  propostes,  o  fer 
suggeriments.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Pense que la proposta que fa l’Alcaldia és molt encertada, 
i  a més incideix en l’esperit  purament democràtic que vol configurar aquest nou 
govern de l’Ajuntament d’Oliva. A més, dóna participació i transparència, sobretot 
transparència, de cara a molts temes que fins ara es tractaven dins de la Junta de 
Govern Local, i  pel seu caràcter privatiu, molta gent no es podia assabentar dels 
temes que es tractaven dins de la Junta de Govern Local. Ací aqueixos temes es 
tractaran en aquest Ple, on estem tots representats, cadascun dels regidors que el 
conformem, i per tant davant la gent, davant del públic, perquè sàpiguen què és el 
que  s’està  tractant,  i  en  quines  condicions  es  tracta  qualsevol  tema  dels  que  es 
tractaven fins ara en la Junta de Govern Local, com he dit, a porta tancada. Per tant 
pensem que és una decisió molt encertada, i efectivament incideix una vegada més 
en  la  transparència  i  en  la  qualitat  democràtica  que  requereix  un  govern  de les 
característiques del que s’ha format.”

 Sr. Salort Rubio: “Tant l’alcalde com el meu company de corporació, José Salazar, 
ja ho han deixat prou clar, es tracta d’agarrar les competències que estaven fins ara, 
les decisions, a porta tancada, i traslladar-les al plenari, on continuen tenint aqueixa 
veu; i jo crec que en cap moment se’ls ha callat. Ara anem a fer l’exercici d’escoltar  
i quan passe el seu torn ja podran parlar tots i sense cap censura, ni res.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Ciutadans d’Oliva recolza la proposta de l’Alcaldia; 
considerem que aqueixos sí que són els principis democràtics, aqueixos, no els altres 
que alguns han al·legat; aqueixos són els principis democràtics que les coses deuen 
debatre’s ací en el plenari, on la gent ho pot escoltar, on l’oposició donarà la seua 
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argumentació,  i  el  govern  donarà  la  seua  argumentació;  aqueix  és  el  principi 
democràtic  que  aquest  govern  vol  retornar  al  plenari;  això  és  important  per  a 
nosaltres. Altres coses són menys importants. Aqueixes, i algunes altres que anirem 
canviant, considerem que són es necessàries. Els temes que estaven en la Junta de 
Govern local tornen al plenari, perquè ací es parle claret davant de la gent; no amb 
la porta tancada de l’Alcaldia, com s’ha fet en moltes ocasions, fins ara.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Aquesta  intervenció  és  per  esclarir  el  nostre  vot 
desfavorable cap a aquest punt, el punt quatre, i la informació del punt deu. I si bé és 
veritat  que ací tan sols es parla de les competències,  pensem que és una excusa 
política de la falta democràtica. I per a no entrar punt a punt en el mateix debat, ací 
explicaré  el  nostre  posicionament.  Comence;  simplement  explicar  que  aquesta 
proposta el  que intenta  és articular  tres principis  amb els  quals aquest grup està 
plenament convençut. Per una banda la retribució a aquelles persones que tenen un 
càrrec en la gestió, perquè puguen desenvolupar d’una forma digna el seu treball. 
Per un altre costat, garantir que el treball de l’oposició pot portar-se a terme d’una 
forma igualment digna i correcta, perquè per una qüestió de principis, aquest que els 
parla i el grup que representa, i també el govern que fa la proposta, entén que allò 
que diferencia una dictadura d’una democràcia, és l’existència d’una oposició que 
pot treballar amb recursos i amb tots els mecanismes que tenen al seu abast per a 
articular  el  seu treball,  que també és treball;  que és un treball  molt  digne i  que 
considerem que ha d’estar també dignament retribuït. Per això, la proposta d’aquest 
govern va en coherència amb aquest principi. Aquestes paraules no són meues; són 
del  portaveu  de  Bloc-Compromís,  Vicent  Canet,  el  passat  10  d’agost  de  2012. 
Seguim fent esment d’hemeroteca. Pensem que el manteniment dels secretaris de 
grup,  persones  nomenades  directament  pels  tres  grups  municipals,  PSOE,  Bloc-
Compromís i PP, estan gastant uns recursos.”

 Sr. alcalde: “Disculpe, Sr. Mengual; disculpe que el talle. Estem en el punt tercer. 
Parlem de l’avocació de competències.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Sí. He dit al començament que és per esclarir el punt 
tres, el punt quatre i el punt deu, encara que no es vote.”

 Sr. alcalde: “D’acord, però estem parlant de l’avocació de competències.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “PSOE,  Bloc-Compromís  i  PP,  estan  gastant  uns 
recursos que no poden utilitzar-se en altres partides i que serien molt beneficioses 
per al recolzament social de persones més necessitades. Declaracions del Sr. Peiró 
en el plenari de 30 de maig de 2013. No estava vosté d’acord amb els secretaris de 
grup. Sí amb els assessors. Continuem parlant d’hemeroteca. Aquesta no escrita sinó 
verbal.  Farà quatre  anys,  quan la  Sra.  Escrivá va ser escollida  alcaldessa,  el  Sr. 
González  s’aproxima  al  despatx  per  a  tindre  una  conversa  respecte  a  les 
alliberacions  i  possibilitats  que ens  anava a  deixar  el  PP. Pensant  que existia  la 
possibilitat que el govern es portava més com un equip dictatorial que democràtic; 
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mira, el que estan fent vostés. Pensaren a donar unes nou premisses al nou govern, o 
presentar en un plenari les nostres propostes. També van parlar amb el Sr. Salazar i 
el Sr. Peiró. El candidat de Gent d’Oliva el que va demanar era un secretari de grup 
per  poder  funcionar  a  l’oposició;  tant  Compromís  com  nosaltres  demanàvem 
proporcionalment al nombre de regidors, i quina va ser la sorpresa quan el Sr. Peiró 
presenta una contraoferta on llevava l’alliberament a la Sra. Cotaina, que tenia cinc 
o  sis  delegacions  per  posar-se-la  ell.  Evidentment,  tant  el  Sr.  González,  com 
nosaltres, no vam acceptar aquesta proposta; el Sr. Peiró buscava profit, i en canvi 
els altres grups buscaven decència política. I després, i encara que el Sr. Salort no 
puc traure cap tipus de declaració en l’hemeroteca, dels plenaris, sí que he revisat el 
seu programa; en aquest plenari  ja incompleix,  segons el meu punt de vista, dos 
punts; a aquest ritme, en sis mesos s’acaba el seu decàleg, i no per complir, sinó per 
supressió.  I  finalitzat  un  xicotet  extracte  de  l’hemeroteca,  ja  situe  el  nostre 
posicionament. Pensem que són fórmules que recorden a temps passats, que millor 
no  fer  esment.  Quan  vaig  vore  el  pacte  programàtic  que  vostés  van  firmar,  he 
comprovat  acords  que  amb  aquest  lideratge  dictatorial  m’ha  fet  recordar 
assignatures que estudiava en la facultat d’Història. Entre creació d’una ràdio, d’un 
butlletí d’informació, o mantenir el control cap a alguns mitjans de comunicació, i 
l’essència d’un partit únic que no dóna possibilitats a l’oposició, aquestes decisions 
s’assemblen més a un procés d’involució  que d’evolució política.  És veritat  que 
vosté, Sr. González, café amb mà, em va fer esment que tindríem participació en els 
nous mecanismes  de comunicació,  però supose que serà la  mateixa  que hui  ens 
aporteu a la governabilitat democràtica d’aquest poble; cap. Hi ha dues formes de 
fer callar les crítiques constructives i fiscalització; una és fer les coses com pertoca i 
l’altra  és  mitjançant  criteris  poc  democràtics,  silenciar-la.  Aquesta  segona  és  la 
vostra aposta; intentar fer la llei mordassa a quasi el 50% dels ciutadans. Vosté Sr. 
González,  tindrà  l’honor  i  orgull  de ser  el  primer  alcalde  de la  democràcia  que 
intenta  silenciar  l’oposició  a  través  de  fórmules  que  intervenen  directament  en 
contra de la democràcia, la participació, i la transparència. En aquest punt recordar 
una frase de Marx, que evidentment no els cal, perquè crec que no hi ha cap frase 
d’aquest  ideòleg  que  puga enllaçar  en  la  vostra  falta  de  transparència,  sinó  que 
l’autor és Groucho Marx que li va més a aquest camarot que heu format; “aquest són 
els meus principis, si no li agraden, en tinc uns altres.” Acabar dient que encara que 
intenteu fer-nos callar, que no participem, que no puguem obrir el despatx, lluitarem 
amb les nostres possibilitats pel bé dels nostres ciutadans. I a banda, aquest partit, el 
Partit Socialista Obrer Espanyol ja va haver de fer-ho des de la clandestinitat; per 
tant, tenim experiència en aquestes fórmules que hui apareixen malauradament de 
nou al nostre consistori.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Jo  per  evitar  aquest  soucentrisme  que  està  envaint  la  sessió 
plenària crec que hem de retornar al punt en què ens trobem, que és el punt tercer. 
La meua intervenció, efectivament serà sobre el punt tercer, quan parlem del punt 
quart ja en parlarem del punt quart, i en tot cas el punt tercer es pot lligar amb el  
punt  seté,  que  també  parla  de  la  composició  i  les  competències  de  la  Junta  de 
Govern  Local,  però  no  li  trobe  tanta  relació  amb  tot  allò  altre  i  el  discurs 
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soucentrista que estem escoltant. Però bé, tornant al punt en què estem, punt tercer, 
sobre la proposta de l’Alcaldia d’avocació de les competències del Ple a favor de la 
Junta de Govern Local, i en relació també a la Resolució de l’Alcaldia d’avocació de 
competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. Per explicar aquest 
punt, o aquestos dos punts, crec que és important recordar quina és la metodologia 
de funcionament de la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local és un òrgan 
que no té competències pròpies, que es reuneix amb una periodicitat quinzenal, i en 
la qual els membres que la conformen no tenen vot ponderat; històricament no han 
format part de les Juntes de Govern Local tots els partits, no han estat representats 
en la proporció que estan en el Ple; allò que es debat en les Juntes de Govern Local  
no té caràcter de públic, a diferència del que passa en el plenari, el que passa per 
exemple en les actes del plenari, que són públiques, no tenen res a vore amb el que 
passa amb els  actes  de la  Junta de Govern Local,  que no ho són; a  la Junta de 
Govern Local no hi ha públic, no hi ha assistència de gent, de ciutadania que puga 
escoltar el que es parla a porta tancada, metre que al plenari sí. Per això, aquest 
govern ha considerat, amb un criteri que busca un objectiu clar que és la agilitat i la 
transparència, modificar moltes de les coses, moltes inèrcies que es produïen en la 
Junta de Govern Local, perquè es puguen debatre en espais on hi haja presència de 
la ciutadania, i on els grups polítics que estan representats, els mateixos que estem 
en el  plenari,  ho  estiguem en la  mateixa  proporció  que ho estem en el  plenari. 
Aqueix és l’objectiu. I si per algun cas en el funcionament del dia a dia observàrem 
que  no  estem aconseguint  els  objectius  que  ens  hem plantejat,  senzillament  ho 
canviaríem, perquè allò important és l’objectiu que és l’agilitat i la transparència. 
Per  entendre-ho  hem  de  saber  que  a  la  Junta  de  Govern  Local  s’han  tractat 
assumptes  tan  importants  per  a  la  ciutadania  com  puga  ser  projectes  de 
reparcel·lació, projectes d’urbanització, o modificats de projectes d’urbanitzacions; 
a porta tancada, amb representació no ponderada, és a dir no la mateixa que hi ha en 
el Pe, i sense estar presents, ni tan sols tots els grups que han conformat les distintes 
corporacions al llarg de les legislatures. Per tant, considerem que és millor que tots 
aqueixos assumptes tan importants per a la ciutadania es debaten a ulls i orelles de la 
ciutadania, amb la participació d’aquells representants que ha triat la ciutadania, i en 
la mateixa proporcionalitat que la ciutadania ha triat. Aqueixa és la voluntat; i que 
les actes de tot el que es debata al voltant de tots aqueixos temes, tan importants per 
als ciutadans, siguen públiques i les puguen consultar els ciutadans, i puguen assistir 
i escoltar en directe allò que s’està debatent al voltant d’assumptes tan importants 
per a ells. Aqueix és el motiu últim i real pel qual s’ha produït aqueix canvi en la 
Junta de Govern Local. Si finalment, torne a insistir, l’objectiu que es persegueix, 
que  és  l’agilitat  en  les  resolucions,  i  que  és  la  transparència  en  assumptes 
importantíssims per a la ciutadania, no s’aconseguiren, aquest portaveu i aquest grup 
polítics serien els primers que proposarien una esmena, un canvi, per tal que els 
objectius es compliren.”

 Sr. Parra Salort: “Amb data 14 de juliol de 2011 es va delegar, per l’Alcaldia, que 
en aquell moment era del Partit Popular, competències a la Junta de Govern Local, 
que  han  estat  vigents  fins  a  hui;  després  d’haver  governat  posteriorment  dos 
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alcaldes, el Sr. González i el Sr. Fuster, no les van revocar durant el seu mandat, que 
va ser durant quasi tres anys. Entenc que això no es fera en ares a la transparència i 
la governabilitat d’Oliva. Aquestes delegacions que se li van atribuir en el seu dia a 
la Junta de Govern Local,  òrgan en el  qual estaven presents tots els  partits  amb 
representació  a  l’ajuntament,  han  permés  dotar  de  transparència  i  agilitat  en  la 
tramitació  dels  assumptes  objecte  de  tràmit,  tot  evitant  col·lapses  i  demores 
innecessàries.  Amb  aquesta  revocació  de  les  anteriors  competències  s’ha  reduït 
l’activitat d’aquest òrgan únicament a un consell consultiu. Ara estem davant d’una 
proposta que avoca les competències que estaven delegades en la Junta de Govern 
Local; significa que tots els assumptes de competència del Ple, els coneixerà el Ple. 
Algunes coses volem objectar en relació a aquesta avocació. El primer és que no ens 
facen creure que ara es traslladen al Ple per transparència. Aqueixa transparència ja 
ho  seria  si  en  la  Junta  de  Govern  Local  estigueren  tots  els  partits  i  estigueren 
representats com ha sigut fins ara. Els recorde que en aquella constitució de 23 de 
juliol de 2012 estaven nomenats el Sr. Fuster, la Sra. Morell, el Sr. Roig, la Sra. 
Pastor,  el  Sr.  Salazar,  i  el  Sr.  Aparisi.  Crec,  des del  meu punt  de vista,  que tot 
l’espectre  polític  estava  representat,  tingueren  molt  o  poc  suport  de  votants. 
Analitzant aquesta mesura presa, el que no entenem és que vulguen tornar al Ple 
assumptes que es ralentitzaran, a més de recordar-los que tinguen en compte que els 
procediments administratius tenen uns terminis per resoldre els assumptes, que el 
ciutadà  està  cansant  de  trobar  lentitud  i  bloqueig  en  el  funcionament  de 
l’administració pública. Vostés aconseguiran que els assumptes es ralentitzen; però 
sàpiguen que nosaltres els exigirem agilitat en els tràmits i una resposta ràpida als 
ciutadans.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que escoltar el que estic escoltant, a un se li 
planten els cabells. S’ha parlat ací que sembla que l’efectivitat de l’oposició va en 
consonància al salari que es pot cobrar; a major salari, major oposició; i a menor 
salari, menor oposició. Jo crec que durant més de nou anys, he estat patint, si són 
conseqüències, que per a mi no han sigut conseqüències, jo ho he acceptat sempre 
de bon grat complir amb les meues obligacions municipals, com a oposició, fins i tot 
he portat delegacions i no m’he queixat mai en la vida si estava alliberat o deixava 
d’estar, o si cobrava per assistències com sembla ser que a partir d’ara serà el que 
faran els membres que estan en l’oposició; i no m’he queixat mai, perquè pensava 
que  l’obligació  d’un  regidor,  que  es  precie,  és  arribar  i  complir  amb  la  seua 
obligació, independentment del salari que puga cobrar; primer, per damunt de tot 
està l’obligació i la lleialtat amb el poble que l’ha votat, estiga en l’oposició o estiga 
en el govern. Per tant, jo no entenc totes aquestes acusacions de falta de democràcia, 
com si  ací  es tapara la boca a algú,  o per exemple també que a partir  d’ara no 
podrem participar i no podrem ni obrir el despatx; no sé si els haurem canviat el 
pany, i no poden entrar al despatx perquè ja no tenen la clau del despatx i per tant no 
podran  entrar.  Miren,  més  de  nou  anys,  com  he  dit,  treballant  en  aqueixes 
condicions i sempre ho he acceptat de bon grat, i de bon gust, i no m’he queixat  
absolutament  mai;  inclús  no  he  tingut  secretari  de  grup,  ni  tan  sols  he  estat 
representat en aqueixa Junta de Govern Local que erròniament diu el portaveu del 
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Partit Popular; durant nou anys aquest regidor que li parla, igual que altres grups 
d’ací, no ha estat representat en la Junta de Govern Local. Per tant no és la primera 
vegada que passa això, això ja ve de temps enrere, i per això ni m’he trencat les 
vestidures, ni m’he posat a dir incerteses com s’estan dient ací. Per tant em sembla 
una  opinió  respectable  però  totalment  desencertada  la  que  estan  emetent  els 
membres de l’oposició; i pense que el salari no s’ha de mesurar, o l’oposició o la 
tasca d’un regidor en base al salari que haja de cobrar, sinó que torne e repetir el 
mateix, en base a l’obligació com a representant del poble i la lleialtat que deu als 
qui l’han votat, i a tots els olivers. Per tant, és incert tot el que s’ha dit i sí que és 
veritat que el que es pretén, com ja he dit, és donar-li un caràcter més democràtic a 
aquest ajuntament, perquè evidentment tot allò que no es tracte dins de la Junta de 
Govern  Local,  com  ja  s’ha  dit,  que  pel  seu  caràcter  és  tancat  i  la  gent  no  té 
oportunitat  d’assistir,  es  tractarà  ací  en  el  plenari,  on  estem  representats  tots  i 
cadascun  dels  regidors,  i  on  qualsevol  persona podrà  saber  de  primera  mà  i  al 
moment què és el que es tracta i en quines condicions. Per tant erren totalment quan 
ens acusen de falta de democràcia. Per tant, pense que estan totalment desencertats, 
encara que les opinions totes són respectables, però totalment desencertades.”

 Sr. Salort Rubio: “He escoltat que hi ha gent que no es troba representada i si no 
m’enganya la vista estem tots representats ací.  Ha faltat  dir que per assistir a un 
plenari  com aquestos  cobraran  al  voltant  de  200  euros,  no  sé  si  a  la  gent  que 
assisteix li  sembla  prou o no.  Aquest  xiquet,  com m’ha qualificat  la  Sra.  Maria 
Consuelo  Escrivá  en  les  xarxes  socials,  ha  estat  treballant  sempre  en  el  carrer, 
sempre en els sindicats, sindicats d’estudiants, sindicats d’obrers, i sempre he fet la 
feina gratuïta; no, perdó, gratuïta no, pagant la meua quota. No sé si a la millor jo 
sóc un superheroi, però crec que sí que és possible compaginar la vida política amb 
un  sou  que  ja  vorem qui  considera  que  és  prou  o  poc.  Potser  se’ls  ha  oblidat 
comentar aquesta dada, 200 euros per assistir a un plenari, i 200 més per assistir a 
una comissió. Jo crec que 400 euros per quatre hores, la ràtio ix prou bé, ix a uns 
100 euros per hora, que és un salari prou digne.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Primer de tot, abans de començar voldria dir que efectivament 
les coses estan canviant en aquest ajuntament, per primera vegada PP i PSOE van 
agarradets de la mà, i els arguments són els mateixos en un grup i en l’altre per tant, 
felicitats per anar els dos partits de l’oposició de la mà. Crec que allò important, que 
per a vostés és canalitzar aquest plenari en el tema de sous i dedicacions, etc. no són 
els temes importants; vostés facen oposició crítica a la gestió d’aquest govern, però 
deixen de llastimar-se per no tindre el  sou que ha tingut  durant sis  anys  com a 
secretari de grup. Entenem que el Sr. Carlos Mengual porta sis anys com a secretari 
de grup, pagant-li tot el poble clar, la Sra. Morell dos; alguns regidors que estem en 
aquestos bancs  hem fet  oposició,  oposició digna Sr.  Mengual,  molt  digna,  sense 
cobrar res; i ho hem pogut fer; i si nosaltres ho hem pogut fer vosté també ho podrà 
fer; i si son, faça com nosaltres, quan acabàvem, anàvem al despatx a treballar fins 
l’hora de fera falta, cosa que vosté, a les tres tancava el despatxet, o se n’anava a 
alguna emissora a fer alguna entrevista, sense donar explicacions a ningú. Ja està bé 
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de parlar de dignitat; dignitat és una paraula molt important i vosté no té per què 
agarrar-se-la  com a pròpia.  Dictadura?  Gerra civil?  Encara  està  vosté  en aqueix 
món, Sr. Mengual? Quina pena, quina pena. Dir-li que una de les coses que volia 
dir-li al Sr. portaveu del Partit Popular; crec que hi ha una errata del Sr. Mengual, 
perquè parla d’hemeroteques,  que no sabem de quan parla,  ni  de qui parla,  i  de 
vegades les ha dites en emissores i no sabem per què, però el seu argument tindrà; 
una cosa, Sr. Parra; alguns grups municipals no hem estat en la Junta de Govern 
Local, i hem tingut representació de votants, tan dignes com els seus; i algú que té al 
costat no s’ha dignat a posar en la Junta de Govern Local alguns dels membres que 
estem ací, i ningú ens hem trencats els vestits, i ho hem vist democràtic, perquè era 
una decisió que prenia l’equip de govern. Per què no deixen, i respecte també, ara 
que estan vostés en l’oposició el Partit Socialista i el PP, almenys d’entendre que si 
estan ahí és perquè el poble ha decidit que onze són més que deu, respecten que 
comencem a governar i no obliden les decisions que alguns que estan encara en 
aqueixos bancs han pres quan, no fa massa temps, estaven governant. No hi havia 
tinents d’alcalde, ni membres de la Junta de Govern Local, quan governava el Partit 
Popular;  ho  puc  dir  clar  i  ras;  no  hi  havia  assignacions  de  sous;  no  hi  havia 
dedicacions; i nosaltres féiem oposició. I molt digne; es pot fer molt digne, perquè 
quan  acabàvem  agarràvem i  sacrificàvem  la  família  i  anàvem a  treballar.  Això 
també es pot fer des dels bancs que ara estan en l’oposició.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Respecte a les al·lusions, gerra civil no ho entenc molt 
bé; després m’ho explicarà; les al·lusions que heu fet respecte a aquest grup, el que 
indica  el  Sr.  Canet,  podeu llevar  les  competències  que estaven intrínseques  a  la 
Junta de Govern Local, encara que moltes, poques, o cap, algunes es traslladen a 
l’Alcaldia, altres es traslladen al plenari, però la realitat és que la Junta de Govern 
Local és un altre fòrum on la corporació pot treballar; i en aquest cas, per primera 
vegada  en  la  història,  l’oposició,  quasi  un  48%  de  la  ciutadania,  no  estarà 
representada. Noves fórmules dictatorials, i caciquils apareixen al consistori. Pel que 
han comentat el Sr. Peiró i el Sr. Salazar, indicar-los als dos que quan el PSOE ha 
ostentat el govern vostés han tingut els mecanismes corresponents. Al 2003 tots les 
grups de l’oposició,  tant l’OIV com el PP, estan representats  en la Comissió de 
Govern, i Unió Valenciana, encapçalada pel Sr. Salazar té la delegació d’Indústria. 
Al 2007 on ja es posa en marxa, sota el nostre criteri encertat, la figura del secretari 
de grup, vosté Salazar en té un; li recorde la seua intervenció. “Ací en aquest punt 
ens abstenim en el sentit que tot i estar d’acord a crear la figura de secretari de grup, 
tenint en compte la importància i l’entitat d’un ajuntament com el d’Oliva, sempre 
és  important  tindre  el  recolzament  d’una persona que  estiga  disposada  a  fer  les 
funcions  de secretari  de grup i  atendre la  gent  com cal,  ja que nosaltres  moltes 
vegades tenim limitacions per la nostra professió, i no podem estar presents en el 
despatx com voldríem, per no disposar de cap alliberament, ni parcial, ni exclusiva; 
en aquest sentit, com he dit, tenint en compte l’entitat del nostre ajuntament, crec 
que és convenient la creació d’aquesta plaça. Però la nostra abstenció ve en el sentit 
que després vindran les dedicacions exclusives i parcials, i com això és voluntat del 
govern, no ens sembla que siga la millor distribució possible, i per tant, en aquest 
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sentit m’he d’abstindre”. I estic d’acord amb vosté, però sembla que vosté no està 
d’acord amb si mateix. I després li la van llevar; clar, vosté es va barallar, va fer el 
show als mitjans de comunicació, amb Salvador “Cota” i a la fi no existia el grup. 
Per tant se li va llevar el secretari de grup. També en aquell moment el PP tenia 
secretari  de  grup,  i  un  alliberat  complet,  i  ves  per  on  era  el  Sr.  Peiró;  quina 
curiositat. I aquest han sigut les postures que el meu partit ha seguit durant els seus 
mandats, en matèria de capacitar l’oposició. I vostés, mentre han estat a l’oposició, 
han estat d’acord; i després, en el govern, no. Una llàstima.”

 Sr.  Canet Llidó: “Bé;  tornant  al  punt  tercer,  ací  ni  parlem de  secretaris,  ni  de 
dedicacions, ni res de tot això; parlem de la Junta de Govern Local. Tornem al punt 
tercer; tornem a la Junta de Govern Local. Hem de fer un aclariment semàntic en 
primer lloc. Intrínsec, o intrínseca, vol dir una qualitat que li és propi a alguna cosa. 
La Junta de Govern local, intrínsecament, l’única funció que té i que li atribueix la 
llei  és  l’assessorament  a  l’Alcaldia;  l’única  intrínseca  que  té;  totes  les  altres  es 
transfereixen,  per tradició,  s’ha fet,  jo tampoc ho criticaré,  era un criteri;  ara se 
n’adopta un altre; però intrínseca no n’hi ha cap altra que la que es complirà ara 
mateix. I torne a explicar quin és l’objectiu de les modificacions que s’han introduït 
a la mecànica que s’efectuava fins ara. Objectius, agilitat i transparència. Agilitat, 
per què? Perquè moltes resolucions que estaven determinades en la Junta de Govern 
Local  amb  la  seua  periodicitat  de  quinze  dies,  ralentitzaven  el  fet  que  algunes 
resolucions arribaren amb la periodicitat o amb la rapidesa que es voldria. I sobretot 
transparència;  per  què  transparència?  Perquè  aquelles  qüestions  que  són 
d’importància es parlaran en el plenari,  on hi haurà tota la ciutadania que voldrà 
assistir als plenaris, no com a les Juntes de Govern Local on la ciutadania no pot 
assistir. I a més en el Ple estem representats tots els membres que ha triat el poble 
amb la proporció que ha triat el poble, sense cap distorsió com podia passar en les 
Juntes de Govern Local,  en les seues distintes configuracions al llarg dels últims 
anys i de les últimes legislatures. Per tant es compleix l’objectiu de l’agilitat i el de 
la transparència; i si algun aspecte s’ha de parlar en comissió informativa, encara 
que les deliberacions no són públiques, sí que estarem representats tots els partits i 
en  la  mateixa  proporcionalitat  que  estem  en  el  Ple,  que  és  la  mateixa 
proporcionalitat amb què els ciutadans han triat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Assumesc la paraula en aquest moment,  simplement  per 
memòria en aquest plenari, i gràcies al meu portaveu que així m’ho ha demanat. Ací 
tots tenim memòria, i el Partit Popular també la té; i vostés contínuament han fet 
referència en aquest dictamen a la famosa data del 14 de juliol de 2011, on es va 
prendre la decisió de donar competències a la Junta de Govern Local, ja que el partit 
amb set membres va haver d’assumir la totalitat de la feina d’aquest ajuntament; la 
resta de vostés van tindre alliberaments, van tindre secretaris de grup, però en canvi 
no van voler assumir cap responsabilitat de feina per a aquest poble. D’ahí que no 
entenem tampoc,  si  tan poc transparent  era  aqueixa decisió,  orientada,  molt  ben 
orientada,  per tal que la gestió municipal de forma continuada no es frenara, pel 
secretari  del  moment,  el  Sr.  Francisco  Tur  O’Ryan,  i  no  entenem com després 
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vostés, al cap de tretze mesos, relativament poc temps, si era tan poc transparent, i 
tan poc àgil, com vostés amb un altre decret no agarren i desfan el decret de 14 de 
juliol;  i  continuen  amb  ell  tres  anys  després.  Per  tant  és  alguna  cosa  totalment 
incongruent el que estan dient. Quan ix la llei que les sessions de la Junta de Govern 
Local hi havia punts que haurien de ser públics i punts que haurien de ser privats, 
aquest grup fa un registre d’entrada, vostés poden tirar mà de registre i comprovar-
ho, on es demana que la part que fóra pública la feren pública; van fer cas omís i no 
van fer res. Ara advoquen a la transparència i a l’agilitat; no sé tampoc quina agilitat 
van a donar-los vostés, perquè recordem que les subvencions les han passades a les 
competències plenàries, i qui dóna agilitat és la Junta de Govern Local, amb aqueixa 
periodicitat  quinzenal,  on  tot  aqueix  tipus  de  subvencions  que  arriben  moltes 
vegades amb presses i sense tindre massa temps, es tenia l’acord ahí de no perdre’n 
cap i que ara, amb aqueixa periodicitat del plenari mensual, si no és que vostés en 
facen contínuament de forma urgent i extraordinari, podria alguna acabar en algun 
calaix sense donar-se-li tràmit. I pense també que van vostés a prendre decisions 
com a  quatripartit,  i  després  allò  dolent  s’alce  la  mà  ací  en el  Ple  els  vint-i-un 
regidors.  I  una  altra  cosa  per  finalitzar.  Jo  m’agarre  de  la  mà  del  meu  fill  per 
passejar-lo, per tant són de molt mal gust aqueixes comparacions. I després, com per 
al·lusions,  el  Sr.  Alex  Salor,  no sé com vosté  s’atreveix  a  fer  esment  del  Grup 
Popular i a la regidora Maria Consuelo Escrivá, i li diré per què. Perquè si alguna 
cosa va quedar molt clar quan aquest grup va anar a parlar amb vosté va ser que 
vosté  estava  acabant  els  estudis,  necessitava  treballar,  necessitava  un  sou;  molt 
respectable, Sr. Alex Salort, però molt poc elegant dir-ho com ho ha dit, perquè va a 
tindre  resposta;  i  és  més,  si  vosté  de  veritat  és  tan  solidari,  m’agradaria  que 
continuara sent-ho amb aqueix magnífic sou que tindrà vosté amb només 23 anys, 
que molts joves no el tenen.”

 Sr. alcalde: “Siga, per favor, molt breu Sr. Salazar, i evite fer al·lusions.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Al Sr. Carlos Mengual.  Ha parlat  que si jo vaig fer el 
show, de si em van llevar el secretari de grup. Mire vosté, jo no he fet mai cap show. 
Mai. Jo no l’he fet mai el show; vostés el que buscaven era una excusa i un pretext 
per retirar-me el secretari de grup; i efectivament, com me’l van donar a desgana en 
aquell moment que hi havia quatre grups polítics, s’aprovaven quatre secretaris de 
grup, i necessitaven el vot perquè fóra així; la veritat és que ho van fe així. Però jo 
no he fet mai cap show. El show la fet vosté contínuament amb els reflexionetes de 
Mengual i en el plenari que estem fent hui; que només ha llegit dos línies del que 
vaig dir jo. I vosté ja porta una hora parlant i plorant pel salari, parlant del secretari  
de  grup,  i  parlant  que  no  podrà  exercir  l’oposició  perquè  no  tindrà  recursos. 
Evidentment que a mi ni em va agradar la decisió. Però ja està bé; acaba d’arribar al  
món de la política i porta sis anys vivint de la política, i encara vol donar-nos lliçons 
de dignitat; i encara diu falsedats; això no ho puc admetre de cap forma. Ací l’únic 
que arma shows és vosté, que sembla mentida que pose per davant el salari a les 
seues obligacions com a regidor.”
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 Sr. alcalde: “Sr. Mengual, per al·lusions; per favor, igual que li he dit al Sr. Salazar, 
breu i sense al·lusions.”

 Sr. Mengual Manzanares: “M’agradaria que es parlara un poc en to més correcte, 
per a un plenari d’una institució. Simplement comentar-li Sr. Salazar, que no dic cap 
falsedat. Quan vosté va tindre el secretari de grup vosté fa el show en els mitjans de 
comunicació, amb baralles i picabaralles amb el Sr. Salvador “Cota” i és expulsat 
d’Unió Valenciana. En aquell moment també el Partit Popular, que existia aqueixa 
divisió, n’hi ha quatre no adscrits; i vostés són dos, què s’havia de fer, un secretari 
de grup per a cada regidor dels no adscrits? Com no existia grup, no existia secretari 
de grup.”

 Sr. alcalde: “Per favor, Sr. Salor, siga breu també i evite fer noves al·lusions.”

 Sr. Salor Rubio: “Més breu impossible. Jo per no seguir amb tot aquest circ, jo cite 
les persones que vulguen debatre el tema del sou un altre dia a parlar, i no abocar 
aquest tipus de circ en el plenari, que ha de ser alguna cosa seriosa i hem de retre 
comptes al poble.”

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

Primer.- Avocar les competències delegades en la Junta de Govern Local, en la sessió 
de data 14 de juliol de 2011, i deixar sense efectes les competències delegades pel Ple 
de l’Ajuntament.

Segon.-  Traslladar  aquest  acord  a  la  Junta  de  Govern  Local,  als  diferents  serveis 
municipals, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de València.

QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM 
DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL A DETERMINATS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA D'ALCALDIA

Assumpte: Règim de dedicació exclusiva i parcial.

Els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13 
del Reial Decret  2568/1986,  pel que s’aprova el Reglament  d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la Corporació 
desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva i parcial.
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Atés  que  per  al  normal  desenvolupament  de  les  funcions  polítiques  dels  membres  de  la 
Corporació  és  necessari  establir  la  relació  de  càrrecs  que  es  puguen  exercir  en  règim  de 
dedicació exclusiva i parcial.

Vist l’informe favorable de Intervenció de data 29 de juny.

Vistes les atribucions que confereixen els Articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 
del Reglament d'Organització, Règim Jurídic i Funcionament de les entitats locals, esta Alcadia 
eleva al Ple la següent
 

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.-  Aprovar  l’establiment  del  règim  de  dedicació  exclusiva  als  següents  càrrecs 
municipals:

Càrrec/Funcions Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats

Sr./Sra. Alcalde/ssa 30.100,00
Sr./Sra.  Regidor/a  d’Ocupació-Empresa  i  Recursos 
Humans 23.916,67
Sr./Sra. Regidor/a de Benestar Social i Joventut 23.916,67
Sr./Sra. Regidor/a d’Educació, participació ciudadana, 
dona i gent gran.

23.916,67

Sr./Sra. Regidor/a d’Esports i planejament urbanístic. 23.916,67
Sr./Sra. Regidor/a de medi ambient, aigua, activitats, 
modernització i salut pública.

23.916,67

Sr./Sra.  Regidor/a  de  comerc,  mercats  i  consum,  i 
festes.

23.916,67

Sr./Sra. Regidor/a de Turisme 23.916,67

SEGON.-  Aprovar  l’establiment  del  Règim  de  dedicació  parcial  als  següents  càrrecs 
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:

Càrrec/Funcions Retribució anual 
Pagadora en 14 

mensualitats

Temps de dedicació efectiva

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Hisenda, 
Patrimoni,  gestió  i  disciplina 
urbanística. 

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Regidor/a  de  Cultura, 
Música,  Biblioteques,  museus, 
patrimonio artístic i comunicació.

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Obres, 
serveis, platges i agricultura. 

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes de 
dilluns a divendres.
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TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats només 
suposarà  l’aplicació del  règim de dedicació parcial  o exclusiva si  s’accepta per l’interessat,  
circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió ordinària.

QUART.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en cada 
moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. 
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva d’aquesta 
proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa de possessió que 
va tindre lloc el dia 13 de juny de 2015 ( sessió extraordinària del  Ple de l’Ajuntament  de 
13/06/2015).
Els càrrecs de Regidors que figuren tant al punt Primer com al Segon d’aquesta proposta ho  
seran per aquells membres de la Corporació, nomenats per Decret de l’Alcaldia núm. 2111/15 
de data 24 de juny de 2015, sobre Delegacions Municipals, llevat de modificacions posteriors.

CINQUÉ.-  Donar  d’alta  en  el  règim  general  de  la  Seguretat  Social  els  membres  de  la 
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació assumirà el  
pagament  de  les  quotes  empresarials  que  calguen;  els  regidors  estaran  obligats  a  formular  
declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest Ajuntament, per a la seua inscripció  
en el Registre d’Interessos dels Membres de la Corporació.

SISÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics retroactius des del dia 1 de juliol de 2015. 

SETÉ.-  De  conformitat  amb  allò  que  estableix  l’article  75.5  de  la  Llei  7/1985,  publicar  
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la  
Corporació.”

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

 Sr. alcalde: “Com ha dit el Sr. secretari ha hagut canvis pel que fa a la configuració 
dels sous, i també en l’import. El sou d’alcalde passa de 32.579,78 euros en brut a 
l’any, a 30.100 euros bruts a l’any, el que suposa una disminució de 2.479 euros i un 
percentatge  de  disminució  del  vuit  per  cent.  Els  regidors  que  rebran  dedicació 
exclusiva passen de 24.227 euros a 23.916 euros, amb una reducció de 311 euros, 
que és l’u amb tres per cent. I aquells que cobren, o que tenen el règim de dedicació 
parcial, passaran de 16.851 euros a 16.741 euros, que pràcticament es queda com 
abans. En total abans, la suma total de regidors amb dedicació exclusiva o parcial, 
sumava 274.000,70 euros, i actualment, amb aquesta nova proposta sumarà 247.739 
euros. Cobraran règim de dedicació exclusiva o parcial aquells regidors que ostenten 
delegacions,  o  bé  l’Alcaldia.  Es  tracta  d’uns  sous  que  continuen  els  principis 
d’austeritat i del límit de la despesa política que s’aplica al llarg dels últims anys.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Primer de tot volia matisar un xicotet  error esmenable; 
quan parla de regidor de Comerç, Mercat i Consum, se li ha d’afegir també delegat 
de Festes, que ahí no consta; evidentment així estic representat. Per la resta, ja s’ha 
dit, els salaris són més baixos que el que es cobrava fins ara, independentment de la 
situació  política  de  cadascú,  en  aquest  moment,  i  per  tant  estem parlant  d’unes 
condicions que no són estranyes en aquest ajuntament, que s’han gaudit, si es pot dir 
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així, els regidors que ens han antecedit en el lloc; i per tant pensem que no és cap 
cosa novedosa el fet de posar dedicacions exclusives i parcials a aquells que tenen 
una responsabilitat clara de govern, això es fa des de fa moltíssims anys, jo ho he 
conegut  sempre,  des  que  sóc  regidors,  i  pe  tant  estem parlant  que  evidentment 
pensem, i més en la situació econòmica que hui patim, que s’han d’optimitzar al 
màxim els recursos econòmics de l’ajuntament; el que no tindria massa sentit és que 
un regidor que no té cap delegació, ni té cap obligació, en aquest sentit, de gestió, 
tinguera un alliberament parcial o exclusiu; això no tindria massa sentit, tenint en 
compte al situació econòmica que patim hui i que, torne a repetir, s’ha d’optimitzar 
al  màxim els  recursos  econòmics  d’aquest  ajuntament.  Per  tant,  ací,  encara  que 
efectivament  baixa  més  d’un u per  cent  la  quantitat  econòmica  que  percebrà  el 
govern a través dels alliberaments parcials i complets, evidentment tot això és en 
base a una responsabilitat de govern que ha d’assumir i pensem que és l’adequat 
tenint en compte, torne a repetir, la situació econòmica d’aquest moment, que no 
seria massa normal fer el contrari, com ja he dit. En aqueix aspecte pensem que les 
xifres estan ajustades al que correspon a un govern com el que s’ha format i per tant 
votarem favorablement, o recolzarem la proposta de l’Alcaldia.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Sé  per  on  vindran  els  tirs  després;  dir  que  aquest  mes,  de 
moment, no l’hem cobrat; i podeu estar tranquils, les nostres butxaques encara no 
s’han omplit. El que hem de fer ara, a partir d’ara, és guanyar-nos el que cobrem; i  
sense  cap  dubte  crec  que  la  corporació,  i  els  membres  que  tenim  Regidoria 
complirem, en aqueix aspecte.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament, des de Projecte volem manifestar que l’acord que 
hi ha de les formacions de govern, o de pacte de govern, es va establir un criteri  
unitari,  i  era  que  el  regidor  que  portara  delegacions  i  assumira  responsabilitats, 
tindria  la  seua  dedicació  exclusiva  o  parcial,  per  tal  que  estiguera  dedicat 
íntegrament a aqueixa tasca. Fins ara no s’ha fet així; no passa res, s’ha de canviar, 
s’ha d’innovar. Fins ara qui governava, els dos partits majoritaris, tant el PP com el 
PSOE, que estaven governant, quan manava el PP li donava un sou al PSOE i quan 
estava el PSOE li donava un sou al PP; i així tots contents; semblava que no hi havia 
més forces polítiques ni més representació en el poble. No estem fent res especial, 
simplement  estem marcant  uns  criteris  nous en  una  època  nova.  El  regidor  que 
assumesca responsabilitat i que treballe tindrà sou; qui ni, el poble no té per què 
pagar sou. És més, l’assignació que es dóna a cada regidor de 5.100 euros a l’any 
per  assistir  als  Plens,  sense  assumir  cap  responsabilitat,  ni  firma,  ni  donar 
explicacions de com es gestiona una àrea, considerem que és la mateixa que s’ha 
posat sempre, la que marca la llei; els regidors que estan en l’oposició tenen el dret 
de tindre una assignació en diners, i aquest equip de govern considera que és de 
justícia respectar això. Però això dels sous per a l’oposició, s’ha acabat. El regidor 
que treballe que cobre; qui no tinga responsabilitat, ni assumesca gestió, no; ho sent 
molt. és un altre plantejament de política.”
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 Sra. Morell Gómez: “No volia intervindre en aquesta sessió plenària, però crec que 
ja arriba a ser ofensiu. El regidor que treballa cobra i qui no; el regidor que treballa. 
Es treballa  governant i  es treballa  en l’oposició,  que no se li  oblide a ningú; es 
treballa. Ara li diré. Ací no estem demanant, el Partit Socialista, no demana tindre 
tots un sou; per suposat que no es demana. Està clar Sr. Salort que vosté aquest mes 
no cobrarà, i hem anat tots els dies a atendre els ciutadans d’Oliva, a fer feina, tots 
els dies; a firmar documents, tots els dies. Per tant vosté no cobra i nosaltres tampoc. 
Per suposat. No intente atribuir-se un mèrit com si el tinguera vosté i la resta de 
regidors no el tingueren. Sí que vull perquè per a mi és molt important, sempre hi 
hem defensat, i nosaltres no som titelles que anem canviant en funció d’on seiem; 
estiguem ahí o estiguem ací asseguts la nostra postura sempre és la mateixa, i per 
això la defensem. És cert que si un té gestió per suposat que té una feina molt més 
gran, i té una major responsabilitat que si s’està en l’oposició; això no ho negarem, 
ni ho discutirem. És així. Ara bé, nosaltres, l’oposició, i tots els qui han estat en 
l’oposició,  atenem  persones  diàriament;  els  teléfons  sonen  diàriament;  les 
centraletes ens passen telefonades diàriament; tots els dies mirem registres. Li ho 
vaig dir la setmana passada, quan un governa té tota la informació, i quan un està en 
l’oposició se l’ha de buscar, per molt  que hi haja mecanismes,  que els hi ha, en 
l’anterior corporació vam fer tots els mecanismes per a tindre accés a la informació; 
però has d’anar tots els dies als despatxos, si vols parlar amb un funcionari no vas 
per la vesprada, perquè el funcionari per la vesprada no està, vas de matí, i ho fas tot 
considerant  que  la  teua  feina  és  important;  per  suposat  que no diré  que és  més 
important que la de qui gestiona; no ho és, però també és molt important, no per 
nosaltres sinó pels ciutadans,  i no estem demanant  un sou perquè volem que els 
quatre regidors vulguem un sou, només volem que puga haver algú ahí al despatx, 
perquè  puga  obrir,  perquè  puga  atendre  les  persones;  no  estem  demanant 
alliberaments  de  tots,  estem  demanant  el  que  sempre  nosaltres  hem  donat  a 
l’oposició, perquè hem considerat que era digne i de justícia, perquè considerem que 
l’oposició treballa. Treballa. No estem demanant alguna cosa que mai s’ha donat en 
aquest ajuntament. és la primera vegada en la història que el 48% de regidors de 
l’oposició, que quasi podríem dir que representem el 50% dels ciutadans, no tenim 
res. Res per poder estar. I li  ho vaig explicar personalment l’altre dia; a vosté li  
sembla correcte? Perfecte, és el que vostés estan fent. Vosté ha dit que els diners no 
importen,  no tenen sentit,  que vosté sempre ha anat al sindicat;  però bé, cobrarà 
24.000 euros, i em sembla correcte, que vosté va a fer feina; em sembla correcte que 
els cobre. Però també li dic, no desmeresquen la feina de l’oposició. Representem el 
48% dels ciutadans. I per suposat que sempre ho hem donat, i considerem, i sempre 
ho farem, i quan estiguem o tornem a estar en un futur, l’oposició tindrà recursos i 
mecanismes per treballar. Sempre; per això som el Partit Socialista.”

 Sr. Canet Llidó: “La meua intervenció serà tant per al punt quart, com per al punt 
cinqué; el quart és la proposta de l’assignació de règim de dedicacions exclusives i 
parcials, i el cinqué les assistències a la concurrència efectiva a sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació. Com que els dos punts guarden relació, la intervenció és 
per al punt quart i cinqué conjuntament. La proposta que ve és una proposta, com 
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s’ha explicat en les diverses intervencions, que explica el règim de dedicacions que 
tindrà  l’Alcaldia,  els  regidors  que  tinguen  dedicació  exclusiva,  els  regidors  que 
tinguen dedicacions parcials, i aquells que tinguen indemnitzacions per assistència 
als  òrgans  col·legiats.  Per  a  traduir  les  xifres  que  s’han  donat  a  les  quantitats 
mensuals i que tot el món puga entendre-ho millor, aplicant una retenció que és la 
mateixa per a tots, el sou de l’Alcaldia quedaria en 1.602 euros mensuals, el sou dels 
regidors amb dedicació exclusiva estem parlant de 1.273 euros mensuals, i els tres 
regidors que tenen dedicació parcial estem parlant de 891 euros mensuals; a banda 
d’això estan les assistències als òrgans col·legiats, que són 200 euros per assistència 
a òrgan col·legiat, amb un tope de dos, i que per tant són 400 euros, als quals també 
se’ls ha d’aplicar la reducció d’IRPF o el que corresponga, com als altres. Dit això, 
s’ha explicat que la voluntat està expressada a través d’una austeritat que contempla 
el  fet  de  no  incrementar  la  despesa  política  global  de  l’ajuntament,  que  és  de 
376.000 euros, si comptem també altres despeses polítiques, que no estan incloses 
en  aquest  plenari,  com  puga  ser  l’assignació  a  grups  municipals,  etc.  Aqueixa 
política d’austeritat és la que es mantenia durant tota la legislatura passada, la que 
s’aplica des de l’any 2008, amb retallades constants dels sous dels membres que es 
dediquen, a través de les Regidories, o de la tasca de l’oposició, que efectivament és 
una tasca, ho reconeixem, però aqueixa política d’austeritat també imposa una série 
de limitacions, de les quals hem de lamentar alguns aspectes. Un d’ells és les baixes 
retribucions  que  hi  ha  per  als  distints  membres  que  tenen  responsabilitats,  i 
responsabilitats  importants,  en la tasca de la seua gestió.  Una altra  és el  fet  que 
l’oposició no puga tindre per  a realitzar  la  seua tasca i  la  seua feina una major 
despesa política per desenvolupar millor aqueixa taca. I això no només és el que jo 
dic, com abans m’ha citat el Sr. Carlos Mengual, sinó que també ha estat l’expressió 
de l’assemblea del meu partit, i així vull manifestar-ho. Però aqueix tope d’austeritat 
també  en  altres  ocasions  ens  va  marcar  limitacions  que  també  vam  haver  de 
lamentar,  perquè  en  la  legislatura  passada,  sense  anar  més  lluny,  en  el  primer 
període de la legislatura van haver uns grups polítics que amb tota la seua dignitat i 
amb  tota  la  seua  representació  es  van  quedar  sense  secretaris  de  grup  i  sense 
assignacions, ni parcials, ni exclusives. I també en la segona etapa de la legislatura, 
lamentablement uns grups polítics es van quedar sense l’assistència de secretaris de 
grup.  Per  tant,  sempre  ha  hagut,  atesa  l’austeritat,  la  gran  austeritat  que  té 
l’Ajuntament  d’Oliva  en  matèria  de  despesa  política,  sempre  s’han  hagut  de 
lamentar  atencions  que  no  s’han  pogut  dotar  adequadament.  Seria  ideal  poder 
esmenar les limitacions i l’austeritat, mantenint el mateix criteri d’austeritat, anar a 
poc a poc pal·liant aqueixes coses que hem de lamentar. Confiem que en el futur 
puga ser així;  però en aquest moment  les  limitacions  estan determinades  per no 
superar la despesa política global, de 376.000 euros, i la despesa política concreta 
que tenim en el pressupost d’enguany.”

 Sr. Parra Salort: “La veritat és que repassant els números que comenten, a mi no 
em quadren; perquè el cost que parlem dels regidors, que parlem de 247.000 euros, 
se li haurà d’establir el cost de la Seguretat Social, que això ja puja al voltant de 
80.000 euros. I parlant dels estalvis o els retalls que volen fer, si a això li afegim els 
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quatre  càrrecs  que  sembla  que  per  publicacions  en  premsa  s’inclouran,  estaríem 
parlant de més de 400.000 euros. la qual cosa significa que no entenem els números 
per on ixen. Podem comprovar que entre els càrrecs nomenats amb retribució hi ha 
quatre  càrrecs  més  que  segons  les  publicacions  de  premsa  es  realitzaran.  I  no 
existeix cap que pertanya al Partit Popular, que ha sigut la llista més votada de les 
últimes  eleccions,  ni  es  contempla  que  altres  formacions  que  amb  la  nostre 
representen quasi el mateix nombre de vots que les que componen el govern local; i 
no se’ls assignen aportacions perquè puguen disposar de gent que puga col·laborar 
en la realització d’una tasca d’una oposició digna i eficaç. Representants d’algun 
partit que diran que ells no la van tindre, però no la van tindre només en un curt  
espai de temps; aqueix espai de temps va ser mentre governava el Partit Popular, 
perquè el que es podria entendre per part d’algun malpensat, que açò s’ha realitzat 
per pur revengisme; nosaltres entenem que no, que deu ser un joc de la política. A 
pesar que no creiem que s’ha realitzat  amb aqueixa intenció,  volem des d’aquest 
punt de vista manifestar que considerem que els revengismes en política no porten a 
bon cap sinó a  crear  tensions  que en res  beneficien  a  portar  el  govern d’aquest 
ajuntament a bon cap. I l’única cosa que perjudicaran és el ciutadà d’Oliva. Entenem 
que devem advocar perquè qui treballe en política municipal dispose d’uns mitjans 
suficients i lògics que li permeten desenvolupar aqueixa funció; tant qui governa, 
com qui està en l’oposició. Voldria traure breument a col·lació unes paraules que en 
el seu dia ja va dir un actual regidor, que hui està en el govern d’aquesta ciutat i que  
va fer referència al fet que en l’oposició també es treballa. I cite textualment, tant 
per al Sr. Salazar, com per al Sr. Salort. Ja va dir en el seu dia ell “el que sí que 
molesta un poc per part de l’alcaldessa que sembla que només treballa el govern 
municipal, i els altres no treballem, o treballem poc, o no treballem res. Ja li ho vaig 
dir  una  vegada,  no  només  un  regidor  ha  de  treballar  dins  dels  despatxos  de 
l’ajuntament; fora també.” Veritat, Sr. Salort, fora dels despatxos també és treballa. I 
un Ple no es prepara en dues hores, es prepara en moltes hores. Calcule la ràtio. 
“Anar a qualsevol reunió, anar a qualsevol domicili quan em citen, les vint-i-quatre 
hores del dia ha d’estar disponible un regidor per a la ciutadania, no només les hores 
que un xafa l’ajuntament, sinó fora de l’ajuntament també. Per tant, no pressumesca 
de tanta feina, que vosté, a més, en presentar-se per a alcaldessa, igual que els altres, 
sabien la responsabilitat i allò que ens havien d’atendre, que és treball, treball, i més 
treball. Igual d’alcaldessa, d’alcalde, o de regidor. I no tenim hores. No és només 
hores dins de l’ajuntament,  sinó fora.  Vint-i-quatre hores al  dia disponible per a 
qualsevol ciutadà. Jo no desconnecte mai el teléfon; a qualsevol hora del dia o de la 
nit em poden trobar; jo no sé si vosté desconnecta només ix de l’ajuntament; jo no.” 
Entenem que aqueix treball, com molt bé va dir en el seu dia aquest regidor, existeix 
i es realitza, tant des de les Regidores amb competències com des de l’oposició, raó 
de més per la quals s’ha de dotar per fair play, per necessitat, o com vostés vulguen 
dir-ho, d’uns recursos dignes als partits que estem en l’oposició; mitjans que per ara 
han negat i que amb la seua obtenció òbviament millorarien el treball a realitzar i la 
gestió  d’assumptes  municipals,  permetent  que  l’oposició  puga  fer  un  treball  tan 
digne, responsable, eficaç, i beneficiós per als ciutadans d’Oliva que els qui estan en 
el govern actualment.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament li he de donar tota la raó al Sr. Vicent Parra; 
no  m’he  queixat  mai,.  El  meu  teléfon  sempre  ha  estat  les  vint-i-quatre  hores 
disponible. Mai. He hagut d’acudir a cadascuna de les comissions, als Plens, a les 
reunions que calguera, a l’hora que fóra, de matí, de vesprada, i no m’he queixat 
mai. Evidentment que és treballar. Per tant, jo no sé a què ve tanta pataleta. Vostés 
en són sis, es poden repartir la feina perfectament, i per tant estem parlant que entre 
sis  estem parlant  que  són 2.400 euros,  més  el  40  euros,  és  un  salari  per  poder 
repartir-se la feina i intentar fer l’oposició que cal. Jo en aqueix aspecte no m’he 
queixat mai, mai per la quantitat econòmica; mai. L’única cosa que em queixava era 
perquè sembla que es desprestigiava aquell que estava fent les tasques d’oposició, 
en  el  seu  moment;  per  tant  el  que  no  podria  fer  era  callar.  Per  tant  tenint  la 
responsabilitat  com a regidor i  com a representant d’aquest poble d’acudir,  estar 
representat  en tot,  com tots sabeu; tots saben, però no m’he queixat mai del que 
cobrava o deixava de cobrar, com en aquest plenari estan fent vostés; vostés i el 
Partit  Socialista  també.  Assumesc  la  meua  responsabilitat,  per  això  em  vaig 
presentar  a  les  eleccions;  va  ser  el  resultat  que  va  ser,  em  va  tocar  estar  en 
l’oposició, m’ho vaig tragar i vaig fer el que havia de fer. Complir amb la meua 
obligació, sense estar ploriquejant per si tenia més o menys salari. Això no ho he fet  
mai, ni ho faré tampoc. Per tant no vulguem confondre les coses. Ací hem estat molt 
anys treballant amb els mínims recursos. NI estar en la Junta de Govern Local, ni 
tindre secretari de grup, ni tindre alliberaments parcials, ni mitges, ni exclusives, i 
no m’he queixat  mai.  Evidentment,  si  he hagut  de parlar  per  puntualitzar  certes 
coses, ho he hagut de dir, però no m’he queixat mai. Repetesc una vegada més, no 
m’he queixat  mai.  Per tant  no sé a  què ve tanta  cosa.  La veritat  és que parlem 
d’optimitzar els recursos econòmics de l’ajuntament;  en aquest cas, els qui tenen 
una responsabilitat de govern que estiguen amb un alliberament o total o parcial, 
com s’ha donat moltíssimes vegades, llevat d’aqueix pacte encobert que tenien les 
forces majoritàries, que encara que estigueren en l’oposició disposaven d’un salari i 
d’un secretari de grup. Cos que em sembla que hui, com està la situació econòmica, 
la majoria de les persones no entendrien que no tenint una responsabilitat de gestió 
disposaren d’aqueix muntant econòmic, o del recurs humà dins d’un despatx, que 
per no tindre aqueixa responsabilitat no tindrà el volum de treball que pot tindre un 
altre regidor que sí que la tindrà. En aquest cas, a menys regidors d’un grup polític, 
més responsabilitat i més treball té, perquè ha d’acudir a tot; a tot el mateix que han 
d’acudir vostés repartint-se la feina. Per tant jo no sé a què ve tanta cosa; portem 
dues hores parlant del mateix, del tema del salari i del secretari de grup, i hi ha altres 
coses molt més importants a pensar i tractar. La veritat és que em sembla que està 
sent un plenari molt desencertat i és tenint en compte al situació real i econòmica 
que patim hui en dia.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Intentaré ser breu. Anime l’oposició, al Partit Socialista i al 
Partit Popular, a fer una oposició constructiva, a treballar pel poble. Alguns regidors 
ja ho han demostrat que es pot fer. Ja ho han demostrat. Ara és important que ho 
demostren vostés. El que sí que puc dir és que no s’han de preocupar per sous, ni per 
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assignacions, ni per salaris. Tindran totes les facilitats de l’equip de govern perquè 
puguen  treballar  a  gust;  millor  del  que  han  treballat  alguns  membres  d’altres 
corporacions; però també li dic una cosa, tot el que estem parlant, la dignitat del 
salari,  els  qui  tenim una professió  fora d’aquesta  corporació,  considerem que el 
salari  ha de  ser  digne,  cosa que  considerem que quan estaven governant  alguns 
grups haurien d’haver-ho valorat. Però el que lamente és que estem parlant de diners 
quan  alguns  partits  han  estat  governant  i  han  balafiat  els  diners  del  poble  amb 
projectes  i  temes  que tots  coneixem i  estan ací  davant,  Aigua Blanca,  Martí  de 
Veses, quants vol que li’n diga? Amb aqueixos diners vosté hauria pogut fer una 
bona oposició.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  faré una  correcció  al  Sr.  Canet.  I  vaig  a  enllaçar 
perquè al principi de la intervenció que ha fet el Sr. alcalde, vosté dient que s’havien 
baixat vuit per cent l’alcalde, l’u amb tres els alliberaments complets i l’altre no l’ha 
dit, perquè serà un zero i alguna cosa les parcials. Vaig a dir on està la trampa. La 
trampa  no  és  que  es  pugen  el  sou;  aqueixa  no  és  la  trampa,  la  trampa  és  que 
l’anterior corporació hi havia quatre regidors que tenien alliberament complet i vuit 
regidors que la tenien parcial. Ara passem de quatre regidors que tenen completes a 
set regidors que tenen completes. I abans hi havia vuit regidors amb alliberament 
parcial,  i  ara  n’hi  ha  tres  regidors  amb  alliberament  parcial.  És  a  dir  s’ha 
incrementat,  no  un  set  ni  un  u,  un  setanta-cinc  per  cent  els  regidors  que  tenen 
alliberament  complet,  i  s’ha disminuït  un seixanta-cinc per cent  els  regidors que 
tenen alliberament parcial. El que passa és que ha quedat molt bonic dir que ens 
reduïm el sou; però el que no s’ha dit és que ara, si sumem i traem la ràtio el sou per 
regidor és superior a la ràtio que eixiria en l’anterior corporació, perquè hi ha més 
gent que té alliberaments complets i menys gent que té alliberaments parcials. Per 
tant, ahí està la trampa. Respecte a la situació econòmica, jo també estic d’acord que 
s’ha de fer un gran sacrifici i s’ha de gestionar amb trellat, i jo crec que això és molt 
important continuar fent-ho perquè tots sabem els números que han eixit actualment, 
de com s’ha deixat la hisenda local el Partit Socialista, i crec que s’ha de treballar en 
la línia de fer les coses amb un poc de coherència. I sí que acabe dient una cosa, 
perquè jo també pense que s’ha allargat molt  el debat.  Sempre hem treballat  pel 
poble, i continuarà fent-ho el Partit Socialista. Treballar pel poble, en el govern i en 
l’oposició; sempre.”

 Sr. Canet Llidó: “En realitat per al·lusions, perquè no tenia pensat intervindré. En 
aquest segon torn. No sé on està la trampa que ha dit del Sr. Canet, perquè en cap 
moment el Sr. Canet ha negat res del que ha dit la Sra. Morell. Efectivament hi ha 
més gent que té dedicació exclusiva; crec que el Sr. Canet en la seua intervenció 
anterior ha dit que eren set persones. Crec que el  Sr. Canet ho ha dit,  no ho ha 
amagat. Ha dit que hi havia tres parcials, set exclusives i la de l’Alcaldia, i ha dit 
més o menys les quantitats que eren mensuals. El Sr. Canet en cap moment ha dit 
cap altra cosa. És més, el tope d’austeritat que marca la despesa política global és 
cert. Hi ha més dedicacions exclusives, bé; si jo no ho he negat. Em sembla bé. Ara, 
això no lleva que els sous de cadascun dels qui ha esmentat el Sr. Canet s’han reduït  
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per  a totes  i  cadascuna de les  persones que figuren ahí.  És  a  dir,  els  regidors  i 
regidores  que  trenen  sous  amb  dedicació  exclusiva  en  aquesta  legislatura,  la 
corporació  que  ara  comença,  cobren  menys  que  cobraven  aquells  regidors  i 
regidores que tenien dedicació exclusiva en la legislatura anterior. Crec que això tot 
el  món pot  entendre-ho. De les persones que tenen dedicació  parcial  en aquesta 
legislatura  cobren  menys  del  que  cobraven  els  regidors  i  regidores  que  tenien 
dedicació  parcial  en  la  legislatura  anterior.  I  l’alcalde  cobra  menys  en  aquesta 
legislatura que cobrava l’alcalde en la legislatura anterior. Fins ahí és el que ha dit el 
Sr. Canet. La resta no ho negue, però això és el que ha dit el Sr. Canet.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “La veritat que és també per al·lusions de tot el que s’està 
parlant ací. M’agradaria dir-los que miren al Grup Popular; no tenim d’ofici polítics; 
ser  polítics.  Ací  tampoc  necessitem continuar  de  polítics  per  a  jubilar-nos,  com 
altres. Jo no sóc una indignada, Sr. Salort. Jo no sóc rica, Sr. Salort. Tinc fills i tinc 
préstecs.  I  ja  pot  vosté  córrer,  per  la  seua  intervenció  i  els  seus  riures  en  la 
intervenció. Repartint per agarrar-me, perquè he estat tres anys treballant de forma 
dura  pel  meu  poble  sense  estar  alliberada.  I  ho  he  fet  amb  tota  la  gratitud. 
M’agradaria  que  vostés  que  sí  que  parlen  un  poc  d’indignació  i  altres,  que  ho 
tingueren en compte. Mire, vull dir-li que per a mi nio va ser un condicionant no 
estar alliberada per continuar treballant, cosa que vull tornar-li a recordar, perquè la 
veritat és que vosté i les persones que el segueixen, qui en un futur molt pròxim serà 
el seu secretari, té una dura carta de presentació, recorde quan vam parlar, me’l va 
presentar; parlar amb ell era molt dur, una persona que necessita un sou, que ha estat 
desnonat, totes aqueixes coses són dolentes. Per tant jo pense que no parlem més de 
sous  i  qui  vulga  treballar,  que  treballe,  perquè  el  Grup  Popular  tenen  els  seus 
treballs, que ens hem guanyat, o bé sent funcionaris o bé en les empreses que els 
tinguen. I treballarem, no es preocupe. Però sí que vull manifestar que és d’una gran 
covardia voler apartar als grups de l’oposició. Que no cal que ningú ens anime a fer 
una oposició constructiva, perquè hem demostrat saber-la fer i fer-la per a defensar a 
tots. I és un absurd escoltar intervencions de regidors que ara diuen que únicament 
tindrà  alliberament  qui  tinga  responsabilitats;  sent  que  han  estat  cobrant  un 
alliberament complet sense tindre cap responsabilitat. I n’hi ha més d’un, més de 
dos, i més de tres.”

 Sr. alcalde: “Per acabar vull repetir les xifres, perquè ací s’ha dit si hi havia alguna 
cosa. Les repetiré. No faré al·lusions, simplement repetiré les xifres. Abans el sou 
d’alcalde era 32.579,78 euros, i ara 30.100 euros bruts a l’any. Abans un regidor 
amb dedicació exclusiva cobrava 24.227 euros bruts a l’any i ara 23.916 euros bruts 
a l’any. I un regidor o regidora amb dedicació parcial cobrava 16.851 euros bruts a 
l’any,  i  ara  16.741  euros  bruts  a  l’any.  En  global,  el  que  sumaven  els  sous  la 
legislatura passada era 274.000,70 euros, més Seguretat Social; i ara seran 247.739 
euros, més Seguretat Social. En total, de totes formes, és a dir sous, assignacions a 
grups, indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats  i personal eventual,  el 
total de la legislatura passada eren 472.000 euros, inclosa la Seguretat Social. I el 
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tope en aquesta legislatura, o com a mínim ara, serà de 472.000 euros també. Això 
és el que he repetit.”

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

Primer.-  Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs 
municipals:

Càrrec/Funcions Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats

Sr./Sra. Alcalde/ssa 30.100,00
Sr./Sra.  Regidor/a  d’Ocupació-Empresa  i 
Recursos Humans 23.916,67
Sr./Sra. Regidor/a de Benestar Social i Joventut 23.916,67
Sr./Sra.  Regidor/a  d’Educació,  participació 
ciudadana, dona i gent gran.

23.916,67

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Esports  i  planejament 
urbanístic.

23.916,67

Sr./Sra.  Regidor/a  de  medi  ambient,  aigua, 
activitats, modernització i salut pública.

23.916,67

Sr./Sra. Regidor/a de comerc, mercats i consum, i 
festes.

23.916,67

Sr./Sra. Regidor/a de Turisme 23.916,67

Segon.-  Aprovar  l’establiment  del  Règim de  dedicació  parcial  als  següents  càrrecs 
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:

Càrrec/Funcions Retribució anual 
Pagadora en 14 

mensualitats

Temps de dedicació efectiva

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Hisenda, 
Patrimoni,  gestió  i  disciplina 
urbanística. 

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra. Regidor/a  de Cultura, 
Música, Biblioteques, museus, 
patrimonio  artístic  i 
comunicació.

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Obres, 
serveis, platges i agricultura. 

16.741,67 28 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Tercer.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats 
només suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si s’accepta per 
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l’interessat,  circumstància  que es  comunicarà  al  Ple  de l’Ajuntament  en  la  pròxima 
sessió ordinària.

Quart.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en 
cada moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. 
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva 
d’aquesta proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa 
de possessió que va tindre lloc el dia 13 de juny de 2015 ( sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 13/06/2015).
Els  càrrecs  de  Regidors  que  figuren  tant  al  punt  Primer  com  al  Segon  d’aquesta 
proposta  ho  seran  per  aquells  membres  de  la  Corporació,  nomenats  per  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2111/15 de data 24 de juny de 2015, sobre Delegacions Municipals, 
llevat de modificacions posteriors.

Cinqué.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social  els membres de la 
Corporació  que  ocupen  càrrecs  de  dedicació  parcial  o  exclusiva,  i  la  Corporació 
assumirà  el  pagament  de  les  quotes  empresarials  que  calguen;  els  regidors  estaran 
obligats  a  formular  declaració  complementària,  davant  la  Secretaria  d’aquest 
Ajuntament,  per a la seua inscripció en el  Registre d’Interessos dels Membres de la 
Corporació.

Sisé.- El present acord tindrà efectes econòmics retroactius des del dia 1 de juliol de 
2015. 

Seté.-  De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació.

CINQUÉ.-  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  ASSISTÈNCIES  PER  LA 
CONCURRÈNCIA EFECTIVA A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
DE LA CORPORACIÓ.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA ALCALDIA

Assumpte: Assistències  per  concurrència  efectiva  a  sessions  dels  òrgans  col·legiats  de  la  
Corporació.

Els articles 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13.6 
del Reial Decret  2568/1986,  pel que s’aprova el Reglament  d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la corporació 
que no desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva perceben amb 
càrrec al pressupost municipal indemnitzacions en la quantia i condicions que acorde el Ple de  
la Corporació
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Atés  que  per  al  normal  desenvolupament  de  les  funcions  polítiques  dels  membres  de  la 
corporació  és  necessari  establir  el  règim de  les  assistències  a  percebre  per  concórrer  a  les  
sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.

Vist l’informe favorable de la interventora emés el día 29 de juny

Vistes les atribucions que conferixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 del  
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, esta Alcaldia 
eleva al Ple la següent PROPOSTA DE ACORD

PRIMER. Els membres de la corporació que no tinguen reconeguda la dedicació exclusiva ni  
parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de l’Ajuntament, Junta  
de  Govern  Local  i  Comissions  Informatives  que  realitze  aquest  Ajuntament,  la  quantia  de 
200,00 € per sessió.

SEGON. El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions serà  
de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació d’assistència 
dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un mes podran compensar-
se en els mesos següents de cada trimestre natural.

TERCER. Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2015, i tindrà efectes  
econòmics a partir del tercer trimestre de 2015, i mantindrà la seua vigència fins que el Ple de 
l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o derogació.

QUART. De  conformitat  amb  allò  que  estableix  l’article  75.5  de  la  Llei  7/1985,  publicar  
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la  
Corporació.”

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

 Sr. alcalde: “Igual que en el punt anterior, fer referència al plenari d’agost de 2012, 
en el qual es van aprovar indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats de 
l’ajuntament. En aquest cas han passat de 212,50 euros a 200 euros per sessió. Com 
ha dit el secretari, bé siga comissió, bé siga Ple, amb un màxim de dos al mes. És a 
dir ha hagut una reducció del sis per cent. Parlant en termes anuals, de 5.100 euros 
anuals a 4.800 euros a l’any com a màxim. En termes globals hi ha un augment de 
regidors que percebran indemnitzacions, en concret de set a deu. La quantitat global 
serà de 35.700 euros a 48.000 euros a l’any.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement fer un aclariment. Anteriorment he tingut un lapsus 
en parlar  de 5.100 euros d’assignació,  que en són 4.800 euros.  Però dir-los que 
aquestes  assignacions  són  efectivament  perquè  l’oposició  puga  fer  oposició 
constructiva.  La  mateixa  que  han  tingut  altres  regidors  en  altra  època.  Dir  que 
aquestes assignacions, els regidors amb dedicació o mitja dedicació no les perceben. 
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Per tant, com fins ara és l’oposició qui rep aqueixes indemnitzacions, cada vegada 
que assisteix a una comissió o un plenari. Al voltant de 200 euros.”

 Sr. Parra Salort: “Entenem que els 200 euros, gràcies a Déu, són per poder atendre 
tota la feina que suposa preparar els plens, més altra feina que els grups polítics fem. 
En relació a aquesta mesura, la veritat jo li recomanaria Sr. alcalde que no perda 
més el temps a estudiar aquestes reduccions, que a la fi suposen, de tots junts 1.440 
euros  en  tot  l’any.  No  entenem  que  d’això  es  desprenga  una  mesura  d’estalvi, 
perquè estalvi no se’n produeix.”

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

Primer. Els  membres  de  la  corporació  que  no  tinguen  reconeguda  la  dedicació 
exclusiva ni parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de 
l’Ajuntament,  Junta de  Govern  Local  i  Comissions  Informatives  que realitze  aquest 
Ajuntament, la quantia de 200,00 € per sessió.

Segon. El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions 
serà de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació 
d’assistència dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un 
mes podran compensar-se en els mesos següents de cada trimestre natural.

Tercer. Aquest acord entrarà en vigor a partir  del  dia  1 de juliol  de 2015, i  tindrà 
efectes econòmics a partir del tercer trimestre de 2015, i mantindrà la seua vigència fins 
que el Ple de l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o derogació.

Quart. De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació.

SISÉ.-  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  D’ASSIGNACIÓ  DE  DOTACIÓ 
ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“PROPOSTA ALCALDIA

Assumpte: Assignació dotació econòmica als grups municipals.

L’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, afegit per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, per la qual es modifica la Llei de Bases de  
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Règim Local, preveu que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà 
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, 
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun 
d’ells.

Sembla oportú que aquest ajuntament faça ús de la disposició legal esmentada per tal que el  
normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la corporació i dels grups 
municipals constituïts, puga realitzar-se en les condicions mínimes imprescindibles, i, com a 
conseqüència,  és  necessari  establir  assignacions  als  grups  polítics,  es  per  això,  que  vist  
l’informe de la Interventora de data 29 de juny i vistes les atribucions que conferixen els articles 
21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic  de  les  Entitats  locals,  esta  Alcaldia  eleva  al  Ple  la  següent  PROPOSTA D’ 
ACORD

PRIMER.- A cada grup polític constituït davant l’ajuntament s’assigna una quantia mensual de 
85,00 euros.

SEGON.- Per cada regidor que integre el grup polític s’assigna a este una quantia mensual de 
40,00 euros.

TERCER.-  Les quanties que resulten d’aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran els 
diferents grups polítics mitjançant transferència al compte de l’entitat bancària o d’estalvi que 
indiquen, amb efectes econòmics des del dia 1 de juliol de 2015.
Per  al  cas  que  els  diferents  grups  polítics  constituïts  hagen  de  signar  qualsevol  tipus  de 
document com a conseqüència del present acord, s’entendrà que el portaveu del grup polític es  
el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent.

QUART.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions de 
personal  de qualsevol tipus al servei  de la corporació ni  a l’adquisició de béns que puguen 
constituir actius fixes de caràcter patrimonial

CINQUÉ.- Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de les quantitats 
assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este ho demane.

SISÉ.- Les assignacions aprovades queden subjectes als límits que, en el seu cas, establesquen 
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. De tal forma que, si les assignacions aprovades 
superen els límits que establiren les lleis, mentre el Ple no adopte altre acord, les assignacions 
quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei.”

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

 Sr. alcalde: “Per fer una comparativa amb el que es feia amb les assignacions que 
es van aprovar en l’últim plenari on va haver una modificació, en agost de 2012, pel 
que fa a la quantitat fixa per grup, que és la mateixa per a tots, s’ha mantingut en 85 
euros al mes; i pel que fa a l’assignació variable en funció del nombre de regidors ha 
passat de 42,50 euros a 40 euros. en termes globals, com que hi ha un grup polític 
més, la despesa global passarà de 15.810 euros a l’any a 16.200 euros a l’any.”
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 Sr. Parra Salort: “En relació a aquesta proposta ens remetem quasi a allò indicat en 
la proposta anterior, d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats. No se’ns ocorre 
quin sentit té, si és que en algun sentit el té, una reducció de 2,5 euros per regidor i 
mes. Per vint-i-un regidors i dotze mesos, estem parlant de 630 euros. Crec que hi 
ha en el poble problemes molt més greus i importants que perdre el temps a calcular 
una reducció de retribucions que conjuntament amb el punt anterior seria de 2.110 
euros. crec que haurien de dedicar-se els recursos de l’ajuntament a solucionar altres 
problemes, com ara Aigua Blanca, Martí de Veses, els xiringuitos, que crec que són 
prou més importants que reduir aquestes retribucions.”

 Sr.  alcalde: “Sr.  Parra,  no dubte que estem dedicant  molts  esforços  a solventar 
aqueixos tres problemes que ha fet esment vosté; i en la Junta de Portaveus li vaig 
explicar el que motiva aquestos canvis, per poc que semble, és el límit global de 
despesa política, els 472.000 euros que he dit adés.”

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

Primer.- A  cada  grup  polític  constituït  davant  l’ajuntament  s’assigna  una  quantia 
mensual de 85,00 euros.

Segon.- Per cada regidor que integre el grup polític s’assigna a este una quantia mensual 
de 40,00 euros.

Tercer.- Les quanties que resulten d’aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran 
els  diferents grups polítics  mitjançant  transferència  al  compte de l’entitat  bancària  o 
d’estalvi que indiquen, amb efectes econòmics des del dia 1 de juliol de 2015.
Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de 
document com a conseqüència del present acord, s’entendrà que el portaveu del grup 
polític es el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent.

Quart.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions 
de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguen constituir actius fixes de caràcter patrimonial

Cinqué.- Els  grups  polítics  hauran  de  portar  una  comptabilitat  específica  de  les 
quantitats assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este 
ho demane.

Sisé.- Les  assignacions  aprovades  queden  subjectes  als  límits  que,  en  el  seu  cas, 
establesquen les Lleis  de Pressupostos Generals  de l’Estat.  De tal  forma que,  si  les 
assignacions  aprovades  superen  els  límits  que  establiren  les  lleis,  mentre  el  Ple  no 
adopte altre acord, les assignacions quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei.
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SETÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE 
AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2142, de data 24 de juny de 2015, 
que es del següent tenor literal:

“DECRET DE L’ALCALDIA

L'article 23 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, disposa que correspon a la Junta de  
Govern Local l'assistència de l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles  
que aquest òrgan, o un altre òrgan municipal, li puguen delegar o li atribuesquen les lleis.

Per Decret de l'Alcaldia d'11 de juliol del 2011, número 2.744/11, es va delegar en la Junta de  
Govern Local les atribucions següents:

I) L’atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.
II) Informes d’expedients a tramitar davant la Comissió Territorial d’Urbanisme.
III) Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’acord amb el Pressupost i la Plantilla 

aprovades pel Ple.
IV) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general 

no  atribuïdes  expressament  al  Ple,  així  com  la  dels  instruments  de  gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització.

V) La resolució i adopció de les mesures de restauració de la Legalitat Urbanística 
a què fa referència l’article 227.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, en relació amb l’article 225 del mateix text 
reglamentari.

A l'empara del que disposa l'article 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, en relació amb allò que s'ha assenyalat en l'article 14 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, RESOLC

PRIMER.-  Avocar  les  competències  delegades  en  la  Junta  de  Govern  Local  per  Decret  
d'Alcaldia, de data 11 de juliol del 2011.

SEGON.-  Els  assumptes  objecte  de l'anterior  avocació,  els  resoldrà  aquesta  Alcaldia,  previ 
dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

TERCER.-  Traslladar aquest acord a la Junta de Govern Local, al Ple de la Corporació, als 
diferents serveis municipals, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de València.”
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La corporació en queda assabentada, i tot seguit el Sr. alcalde manifesta:

 Sr. alcalde: “Amb anterioritat, en el punt tercer, ja s’ha explicat quin era el motiu 
d’aquesta  avocació de competències;  en aquell  cas  era  al  Ple,  i  en aquest  cas  a 
l’òrgan competent que és l’Alcaldia. Tots els assumptes que s’han descrit ací i que 
tornen a ser competència, o retornen a l’Alcaldia, es dictaminaran prèviament per les 
comissions informatives pertinents, com diu l’acord. I a més, en totes aquelles, en 
totes aquelles, com la d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el 
pressupost  i  la  plantilla,  i  l’aprovació  dels  instruments  de  planejament  de 
desenvolupament  general  no  atribuïdes  al  Ple,  com  ara  instruments  de  gestió 
urbanística  o projectes  d’urbanització,  es donarà compte  també al  Ple perquè es 
coneguen tots els ciutadans i puga haver debat sobre els mateixos.”

VUITÉ.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.

El Sr. alcalde dóna compte dels escrits que s'han presentat, sobre constitució de Grups 
Polítics en l'Ajuntament d'Oliva, a l'empara d'allò que disposen els articles 23, 24 i 25 
del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals, 
resulta la següent composició:

GRUP PARTIDO POPULAR,  del  qual formen part  els regidors Sra. Mª Consuelo 
Escrivá Herraiz, Sr. Vicente Parra Salort, Sra. Alejandra Tomás Domenech, Sr. Vicente 
Fermín Morera Romaguera, Sr. Salvador Llopis Ibiza, i Sr. Hilario Robles Serrano, 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER OLIVA, del qual formen part 
els  regidors  Sr.  Vicent  Canet  Llidó,  Sra.  Imma  Ibiza  Cots,  Sra.  Rosa  Ana Miñana 
Morell, Sr. Enric Escrivà Cots, i el Sr. Alcalde David González Martínez.

GRUP  SOCIALISTA,  del  qual  formen  part  els  regidors  Sr.  Carlos  Mengual 
Manzanares, Sra. Ana María Morell Gómez, Sr. Alfonso Forrat Estévez, i Sra. Rosa 
María Soria Escrivà.

GRUP PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA, del qual formen part els regidors Sr. 
Blai  Peiró Sanchis,  Sra.  Yolanda Pastor  Bolo,  Sr.  José Gabriel  Oltra  Mestre,  i  Sra. 
Mireia Francesca Morera Alemany.

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, del qual forma part el regidor 
Sr. Alejandro Salort Rubio.

GRUP GENT D’OLIVA, del qual forma part el regidor Sr. José Salazar Cuadrado.

Pàgina: 45



AJUNTAMENT D’OLIVA

En els mateixos escrits, cada grup polític designa els respectius portaveus en el Ple de 
l'Ajuntament, tant els titulars com els suplents. La designació de portaveus és la que tot 
seguit s'indica:

• Pel  GRUP  PARTIDO  POPULAR,  portaveu  titular  Sr.  Vicente  Parra  Salort,  i 
portaveu suplent Sr. Vicente Morera Romaguera.

• Pel GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER OLIVA, portaveu titular Sr. 
Vicent Canet Llidó i portaveu suplent Sra. Immaculaba Ibiza Cots.

• Pel  GRUP  SOCIALISTA,  portaveu  titular  Sr.  Carlos  Mengual  Manzanares,  i 
portaveu suplent Sra. Ana Maria Morell Gómez.

• Pel  GRUP PROJECTE CIUTADANS D’OLIVA,  portaveu  titular  Sr.  Blai  Peiró 
Sanchis, i portaveu suplent Sra. Yolanda Pastor Bolo.

• Pel  GRUP  ESQUERRA  UNIDA  DEL  PAÍS  VALENCIÀ,  portaveu  titular  Sr. 
Alejandro Salort Rubio.

• Pel  GRUP  MUNICIPAL  GENT  D’OLIVA,  portaveu  titular  Sr.  José  Salazar 
Cuadrado.

La corporació en queda assabentada.

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  CONSTITUCIÓ  DE  LA  JUNTA  DE 
PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.

Es dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus:

La Llei  8/2010,  de 23 de juny,  de la  Generalitat,  de Règim Local  de la  Comunitat 
Valenciana, ha creat, com a òrgan complementari i de deliberació la Junta de Portaveus, 
de la forma que tot seguit s’indica:

Article 136. Junta de Portaveus.
1. Els  portaveus  dels  grups  polítics,  presidits  pel  president  o  presidenta  de  la 

corporació, integraran la Junta de Portaveus, que tindrà les funcions següents:
a) Accedir a les informacions que la Presidència els proporcione per a difondre-la 

entre els membres del seu grup.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la 

seua participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.

2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d’òrgan complementari i deliberant, en 
les seues sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar davant 
de tercers.

Conseqüentment,
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Primer.- Establir que la Junta de Portaveus es compondrà de la forma que tot seguit 
s’indica:

Presidència: • Sr. David González Martínez.

Membres: • Sr. Vicente Parra Salort, portaveu del Grup Partido Popular (suplent 
Sr. Vicente Morera Romaguera).

• Sr.  Vicent  Canet  Llido,  portaveu  del  Grup  Polític  Municipal 
Compromís per Oliva (suplent Sra. Imma Ibiza Cots).

• Sr.  Carlos  Mengual  Manzanares,  portaveu  del  Grup  Socialista 
(suplent Sra. Ana María Morell Gómez).

• Sr.  Blai  Peiró  Sanchis,  portaveu  del  Grup  Projecte  Ciutadans 
d’Oliva (suplent Sra. Yolanda Pastor Bolo).

• Sr. Alejandro Salort Rubio, portaveu del Grup Esquerra Unida del 
País Valencià.

• Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva.

Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se realitze.

El Ple de l’Ajuntament es queda assabentat.

DESÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE 
NOMENAMENT  DE  MEMBRES  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  I 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2110 /15, de data 22 de juny de 
2015, que es del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015, i constituïda la Corporació en  
sessió de data 13 de juny de 2015, fent ús de les facultats que m'atribueixen els articles 21.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 43 i 44 del Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

Primer.-  Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’alcalde Sr. 
David González Martínez, els següents regidors:

- Sr. Blai Peiró Sanchis.
- Sr. Alejandro Salort Rubio.
- Sr. José Salazar Cuadrado.
- Sr. Vicent Canet Llidó.
- Sra. Yolanda Pastor Bolo.
- Sra. Rosa Ana Miñana Morell.
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- Sra. Mireia Francesca Morera Alemany

Segon.-  Nomenar tinents d’alcalde als següents regidors d’aquest Ajuntament, membres de la 
Junta de Govern Local, per l’ordre que seguidament s’estableix, i amb les funcions que al càrrec 
li atribueixen els articles 23 de la Llei i 47 del Reglament esmentats:
 

- Primer tinent d’alcalde: Blai Peiró Sanchis.
- Segon tinent d’alcalde: Alejandro Salort Rubio.
- Tercer tinent d’alcalde: José Salazar Cuadrado.
- Quart tinent d’alcalde: Vicent Canet Llidó.
- Cinqué tinent d’alcalde: Yolanda Pastor Bolo.
- Sisé tinent d’alcalde: Rosa Ana Miñana Morell.
- Seté tinent d’alcalde: Mireia Francesca Morera Alemany.

Tercer.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, integrada com s’ha dit, i sota la Presidència 
d’aquesta Alcaldia, l’assistència permanent a l’Alcaldia a en l’exercici de les seus atribucions, 
així com les que li delegue qualsevol òrgan municipal, o expressament li atribuesquen les lleis.

Quart.-  Fixar  la  periodicitat  de  les  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local,  amb 
caràcter quinzenal el dia dilluns a les huit hores i trenta minuts, en primera convocatòria, i una  
hora més tard, en segona.

Cinqué.- Notificar la present resolució a les persones designades, amb la finalitat que presten 
l’acceptació dels càrrecs.

Sisé.-  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es 
realitze, notificar als designats, i publicar en el Butlletí Oficial de València, sense perjudici de la  
seua efectivitat a partir del dia següent de la signatura.
 
Ho mana i firma el Sr. alcalde.
Oliva, 22 de juny de 2015.”

La corporació en queda assabentada.

ONZÉ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES GENÈRIQUES I ESPECIFIQUES.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2111 /15, de data 24 de juny de 
2015, que es del següent tenor literal:

“Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015, i constituïda la Corporació 
en sessió de data 13 de juny de 2015, fent ús de les facultats que m'atribueixen els articles 21.3r. 
i 23.4t. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 43 i 44 del  
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tot això amb 
referència a l'expressa delegació de facultats de l'Alcaldia a favor de regidors, RESOLC:
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Primer.- Efectuar a favor dels Srs. tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, que 
es  relacionen,  UNA  DELEGACIÓ  GENERICA  d’atribucions  de  gestió  i  resolució  dels 
assumptes en l’àmbit funcional de la matèria delegada, i que a títol enunciatiu, es recullen a  
continuació per a cada un d’ells.

1.- DELEGACIÓ DE BENESTAR SOCIAL 
Tinent d’Alcalde: Alejandro Salort Rubio
Les seues funcions són:
 Proposar  les  ajudes  en  l’àmbit  competencial  que  li  corresponga,  amb  els  recursos 

disponibles.
 Planificar i organitzar el voluntariat social
 Coordinar les actuacions derivades d’aquesta delegació amb el gabinet Psicopedagògic
 Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
 Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i  

estatal.
 Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
 Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades
 Conveniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 Coordinar els centres socials.
 Promoure la integració social, educativa i laboral dels minusvàlids.
 Impulsar convenis amb els col·lectius de minusvàlids.
 Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
 Vetllar per la protecció dels menors.
 Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
 Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
 Supervisar el Full informatiu dels recursos socials de l’ajuntament.
 PER.
 Planificar i gestionar la teleassistència.
 Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
 Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament
 Representar a l’administració local en aquest organismo.
 Coordinar les demandes de la població amb els recursos de la Creu Roja.

2.- DELEGACIÓ DE JOVENTUT 
Tinent d’Alcalde: Alejandro Salort Rubio
Les seues funcions són:
 Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
 Gestionar el Casal Jove
 Proposar millores d’infraestructura juvenil
 Gestionar el campament Municipal del Carritxar
 Foment de l’associacionisme juvenil.
 Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 Promoció del Consell Local de Joventut.
 Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

2.- COMERÇ, MERCATS I CONSUM:
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Tinent d’Alcalde: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències de Comerç i Mercats.
 Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
 Coordinació amb les associacions de comerciants.
 Promoure nous aparcaments  en zones comercials,  en col·laboració amb la Delegació de 

Gestió Urbanística i/o de Planejament.
 Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
 Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
 Controlar els Serveis d’ORA.
 AFIC
 Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
 Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències de Consum.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

3.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC:
Tinent d’Alcalde: Blai Peiró Sanchis
Àmbit funcional:
 Dirigir la revisió del PGOU.
 Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en  

materia d’estudi, disseny i projectes de futur.
 Impulsar  l’execució  de  les  grans  infraestructures  viaries  competencia  d’altres 

administracions, segons els acords dels òrgans municipals competents.
 Promoure les actuacions urbanístiques.
 Proposta de convenis urbanístics.
 Planificar i coordinar els Recursos Humans vinculats al departament d’urbanisme.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

4.- EDUCACIÓ:
Tinent d’Alcalde: Yolanda Pastor Bolo
Les seues funcions són:
 Promoure i planificar l’EPA
 Col·laborar amb l’administració educativa en la creació,  construcció i  manteniment  dels  

centres docents públics. 
 Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de 

benestar Social.
 Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 Proposar accions encaminades a la integració lingüística dels immigrants
 Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
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 Canalitzar  les  demandes  del  sector  educatiu,  tant  pel  que  fa  a  recursos  materials  com 
d’infraestructura.

 Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
 Gestionar el transport escolar
 Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
 Ostentar  la  representació de l’alcaldia  en el  Consell  Escolar  Municipal  i  a  la  Comissió 

Municipal d’escolarització.
 Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 Direcció i gestió del parc d’educació viària.
 Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

5.- TURISME:
Tinent d’Alcalde: Mireia Francesca Morera Alemany
Les seues funcions són:
 Plans i programes per potenciar el turisme.
 Supervisar  les  Oficines  Municipals  de  Turisme,  i  altres  òrgans  i  entitats  creats  amb  la 

finalitat de potenciar el turisme.
 Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
 Presidir  la  permanent  del  Consell  Local  de  Turisme i  de  qualsevol  òrgan municipal  de 

Turisme, en absència de l’alcaldia.
 Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
 Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
 Promoure  les  festes  d’interés  turístic  en  col·laboració  amb  les  delegacions  d’esports, 

joventut i festes.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues normes.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la 

delegació de Medi Ambient.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

6.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DONA, I GENT GRAN.
Tinent d’Alcalde: Yolanda Pastor Bolo
Les seues funcions són:
 Impulsar la formació d’associacions.
 Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
 Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 Impulsar un pacte cívic.
 Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 Coordinar  les  activitats  públiques  o  festives,  de  les  delegacions  de  caràcter  social  i  de 

participació ciutadana.
 Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent. 
 Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
 Promoure la participació de la dona mitjançant  informació i  formació als  àmbits social,  

cultural i polític.
 Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
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 Coordinació amb les associacions de dones existents.
 Organització dels actes del Dia de la Dona i de la Gent Gran.
 Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de 

gènere.
 Coordinar les associacions de jubilats
 Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
 Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
 Jubilació activa
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

7.- HISENDA I PATRIMONI:
Tinent d’Alcalde: Vicent Canet Llidó.
Àmbit funcional:
 Gestió pressupostària.
 Comptes municipals.
 Hisenda i gestió tributària.
 Patrimoni i Inventari de Béns.
 Adquisició i alineació de béns.
 Alteració de la qualificació jurídica de béns. 
 Formes d’utilització de béns de domini públic. 
 Cessió de béns. 
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

8.- GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Tinent d’Alcalde: Vicent Canet Llidó.
Àmbit funcional:
 La direcció, gestió i proposta de direcció en matèria de Gestió urbanística.
 Disciplina urbanística:

Expedients sancionadors per infracció urbanística
Conservació i rehabilitació d’immobles.
Protecció i restauració de la legalitat urbanística.

 Llicències urbanístiques.
 Patrimoni municipal del sòl.
 Control i seguiment d’execució d’urbanitzacions.
 Fomentar la construcción d’habitatges de protecció oficial.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

9.- OCUPACIÓ-EMPRESA, I RECURSOS HUMANS
Tinent d’Alcalde: Rosa Ana Miñana Morell
Àmbit funcional:
 Llicències i permisos del personal.
 Reconeixement de serveis.
 Situacions administratives i jubilacions.
 Règim disciplinari.
 Selecció i provisió de llocs de treball.
 Negociació col·lectiva.
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 Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
 Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de 

les empreses.
 Formació de Tallers d'Ocupació i altres instruments de foment de l'ocupació.
 Dirigir i gestionar cursos de formació.
 Dirigir  i  gestionar  els  convenies  entre  el  SERVEF  i  les  corporacions  locals  en  temes 

d’ocupació.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

10.- FESTES:
Tinent d’Alcalde: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Proposar i  planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament,  i de les associacions 

festives.
 Potenciar les festes locals.
 Proposar els dies de festa local.
 Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 Organitzar esdeveniments festius singulars.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

11.- ESPORTS: 
Tinent d’Alcalde: Blai Peiró Sanchis
Les seues funcions són:
 Representar  l’administració local  en aquells  organismes que es creen per a la gestió de 

l’esport.
 Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir 

recursos
 Supervisar les instal·lacions esportives.
 Proposar les millores d’infraestructura que requeresquen les instal·lacions esportives.
 Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 Fomentar l’associacionisme esportiu.
 Potenciar els esports autòctons.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

Segon. La Delegació genèrica de competències a favor dels regidors comprendrà tant la facultat  
de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de  
resoldre actes administratius que afecten a tercers.
Així mateix aquesta delegació comprén la resolució dels recursos de reposició que s’interposen 
als actes administratius delegats.
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Tercer.- Les resolucions que s’adopten per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia  
com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i gaudeixen  
de la presumpció de legitimitat.

Quart.- Conferir a favor dels Sr. regidors que es relacionen, UNA DELEGACIÓ ESPECIFICA 
d’atribucions per la gestió del següents assumptes:

1.- OBRES, SERVEIS I PLATGES:
Regidor: Gabriel Oltra Mestre
Les seues funcions són:
 Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
 Coordinar  el  funcionament  dels  serveis  d’ús  públic:  Cementiri,  Recollida  de  fems, 

depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 Establir  plans  de  manteniment,  rehabilitació,  millora  o  reparació  de  les  instal·lacions, 

utillatge i infraestructura urbana i rural de domini públic.
 Proposar la compra de bens mobles per a la seua utilització en les oficines i dependències  

municipals.
 Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 Proposar l’adquisició d’uniformes.
 Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
 Proposar  la  ubicació  d’abocadors  en  col·laboració  amb  les  àrees  d’urbanisme  i  medi 

ambient.
 Supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en 

la via pública
 Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
 Promoure  el  Pla  d’instal·lacions  temporals  i  serveis  de  platja  i  zones  turístiques  en 

col·laboració amb altres àrees municipals.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat, i les seues normes.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la 

delegació de Medi Ambient.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

2.- AGRICULTURA:
Regidor: Gabriel Oltra Mestre
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 Presidir el Consell Local Agrari
 Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 Gestió del magatzem d’usos agrícoles 
 Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
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 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 
amb anterioritat pels òrgans competents.

3.- MEDI AMBIENT I CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA:
Regidora Imma Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 Coordinació del voluntariat ecològic.
 Propostes per a la zones protegides.
 Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el 

desenvolupament sostenible.
 Planificar  accions  encaminades  a  la  conservació  i  millora  dels  ecosistemes  locals,  tant 

urbans com rurals.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la 

delegació de Turisme.
 Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat
 Exercir  el  control  ambiental  per  al  compliment  de  la  legislació  vigent  en  matèria 

mediambiental.
 Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o 

transformació de residus.
 Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques 

de rec, bombers, etc.
 Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de 

clavegueram. 
 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament 

d’Urbanisme.
 Controlar  les  aigües  residuals,  el  seu  tractament  i  abocament  a  la  mar:  estacions  de 

bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

4.- DELEGACIÓ DE SALUT PÚBLICA
Regidora Delegada: Imma Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 Vigilar la salubritat general de les aigües.
 Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 Control dels indicadors de Salut Comunitària
 Control del servei de la Canera.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

5.- ACTIVITATS:
Regidora Imma Ibiza Cots
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Les seues funcions són:
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions d’activitats.
 Gestió i supervisió de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública en matèria 

d’activitats.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències d’activitats.
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials.
 Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea  

d’urbanisme.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions, en tots els sectors, 

en especial interés en indústries de caràcter agroalimentari i de manufactura.
 Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

6.- CULTURA, MÚSICA I BIBLIOTEQUES:
Regidor: Enric Escrivá Cots
Les seues funcions són:
 Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
 Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
 Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultural.
 Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
 Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
 Coordinar les escoles de música.
 Proposar la denominació de carrers i places.
 Proposar protocols, honors i distincions.
 Exercir  la  coordinació  amb  el  Comité  d’Agermanament  de  Sisteron,  i  altres  posibles 

agermanaments.
 Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
 Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  Gestió d’espais culturals.
 Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 Planificació i creació de noves biblioteques.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

7.- MUSEUS I PATRIMONI ARTÍSTIC:
Regidor: Enric Escrivá Cots
Les seues funcions són:
 Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 Planificació del Servei d’arqueologia
 Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
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 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 
amb anterioritat pels òrgans competents.

8.- COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA:
Regidor: Enric Escrivá Cots
 Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
 Disseny i planificació de campanyes institucionals.
 Disseny i planificació de campanyes informatives.
 Difusió  d’informació  corporativa  i  institucional  a  través  de  la  web  municipal  i  xarxes 

socials.
 Coordinació  i  participació  en  l’elaboració  de  suports  o  materials  informatius  i/o  per  a 

campanyes: díptics, butlletins, cartells … etc..
 Elaboració de notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació.
 Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
 Desenvolupar  els  Plans  de  Comunicació  i  imatge  atenent  a  les  estratègies  i  directrius 

aprovades.
 Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació 

municipal.
 Organització de rodes de premsa.
 Relació amb els mitjans de comunicació.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

9.- CENTRE HISTÒRIC I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC:
Tinent d’Alcalde: Vicent Canet Llidó. 
Les seues funcions són:
 Centre històric i patrimoni arquitectònic.
 Catàleg de béns.
 Promoure plans de rehabilitació d’habitatges.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

10.- MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Avançar  en  la  implantació  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  les  comunicacions  a 

l’Ajuntament d’Oliva.
 Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels 

ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
 Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els 

ciutadans.
 Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera 

remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de 
rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.

 Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.
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Aquestes delegacions comprenen la direcció, impuls i inspecció del servei delegat, l’emissió de 
propostes i informes d’actuació, així com el seguiment de l’execució dels acords que s’adopten, 
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

Cinqué.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Sisé.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, d’acord amb allò disposat en l’article 118 
del ROF, és revocable en qualsevol moment, en tot o en part, i no serà obstacle perquè puga 
avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte comprés en la matèria.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta 
Alcaldia assumirà,  directa i  automàticament,  les competències delegades com a titular de la  
competència originaria, entenent-se a aquests efectes, exercitada la potestat d’avocació en base  
a la present resolució, sense necessitat de nova resolució expressa en aquest sentit. 

Seté.- El regidor delegat està obligat a informar l’Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de 
les  atribucions  que  se  li  deleguen,  i  de  les  resolucions  dictades;  així  mateix,  informarà  
prèviament l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància.

Vuité.- Les  delegacions  conferides  produiran  efectes  des  del  dia  següent  a  la  data  de  la 
resolució, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Nové.- De la present resolució es donarà compte al Ple, en la primera sessió que es celebre.”

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat, i el Sr. alcalde realitza la manifestació que 
tot seguit s’indica:

 Sr.  alcalde: “Hi  ha  alguns  canvis,  com  hauran  pogut  comprovar  regidors  que 
coneixien, o encara que siguen nous si han vist respecte a altres decrets de delegació 
de  competències,  sobretot  hi  ha  un  augment  important  de  les  generacions 
genèriques, és a dir tots els tinents d’alcalde gaudeixen de signatura; pensem que 
això és important  de cara a  l’agilització  de la  gestió  municipal,  i  sobretot  de la 
tramitació d’expedients administratius. La delegació de Creu Roja que abans era una 
delegació  pròpia  ha  tornat  a  estar  dins  de  la  delegació  de  Benestar  Social.  La 
delegació d’Urbanisme s’ha partit en dues; en concret una que és la planificació, 
planejament urbanístic, que assumeix el tinent d’alcalde Blai Peiró, i l’altra que serà 
gestió i disciplina urbanística, que l’assumeix el tinent d’alcalde Vicent Canet. El 
cicle integral de l’aigua ha passat a formar part de la delegació de Medi Ambient. 
També hi ha una delegació nova, de comunicació i informació a la ciutadania; no 
patesca  Sr.  Mengual  que  si  fem  un  butlletí,  per  suposat  prèviament  passarà  el 
reglament, com pensem que ha de ser, per plenari, per a  debatre continguts, etc. 
Platges també passa a la delegació d’Obres i Serveis. I dir-los que el principi de 
transversalitat imperarà en la gestió de les delegacions, i és conseqüència de l’acord 
de govern que s’ha fet públic, fa dues setmanes, i per tant esperem que permeta un 
impuls a la gestió municipal. I sobretot, si observem, com s’ha dit adés, que s’han 
d’introduir canvis que milloren aqueixa gestió, s’introduiran en qualsevol moment 
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per millorar la gestió municipal.”

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

 Vist i plau
El president
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