
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 06/2016

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

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 14.55 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

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

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

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

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es

reuneixen  sota  la  presidència  que

també  consta,  els  membres  de  la

corporació  expressats  al  marge,  a

l’objecte  de realitzar  la  sessió del  Ple

de  l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i

convocatòria que també consten; actua

com  a  fedatari  públic  la  secretària

general de l’ajuntament.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament,  per

complir  el  terç  legal  dels  seus

membres,  i  assisteix  el  president  i  la

secretària.

La Presidència declara oberta la sessió,

que  es  desenvolupa  d’acord  amb  el

següent Ordre del Dia: 
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AJUNTAMENT D’OLIVA

El Sr. alcalde, abans de desenvolupar l’ordre del dia justifica el fet que la sessió s’haja
convocat a les 14.00 h i no a les 20.00 h com seria habitual, per tal com precisament hui,
a les 20.00 h, es presenta a Oliva una antologia de Francisco Brines, fill predilecte de la
nostra ciutat, i prèvia consulta als portaveus s’ha considerat convenient avançar el Ple a
les 14.00 h.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  CORRESPONENT  AL  12  DE  GENER  DE
2016.

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

 Sr. Mengual Manzanares: “No respecte a l’acta en si; simplement fer un prec al
govern  que  estem aprovant  les  actes  del  mes  de  gener;  que  intentem amb  més
velocitat aprovar les actes, mensualment, i no amb aquest retard.”

 Sr. alcalde: “Com vostè sap, Sr. Mengual, no és la primera vegada que passa per
excés  de  treball;  el  funcionari  en  qüestió  havia  d’agarrar  els  dies  acumulats
d’assumptes particulars abans del 31 de maig i això ha fet que s’endarrerira aqueixa
tasca, però intentarem posar-nos al dia per a la pròxima sessió plenària.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària
i  urgent  de  12  de  gener  de  2016,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  Llibre  d’Actes
corresponent.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 28 DE GENER DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de
28 de gener de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponents.

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

TERCER.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. MODIFICACIÓ
PUNTUAL. PLA PARCIAL SECTOR-6. ZONA ENJARDINADA. APROVACIÓ
DEFINITIVA. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 20
d’abril de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“  5é.-  MODIFICACIÓ  PUNTUAL.  PLA PARCIAL SECTOR 6.  PAU OLIVA NOVA.
ZONA AJARDINADA. DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA.

S’informa tot seguit, de l'expedient que s'instrueix per part d'aquest ajuntament per a l'aprovació
d'una modificació puntual  que afecta  al  Pla  Parcial  Sector 6 del  PAU OLIVA-NOVA,  que
consisteix a l'alteració de la qualificació jurídica de la franja de terrenys existent entre l’illa 1 i
el Vial de Penetració Central del Sector 6 i que passaria de zona verda pública a vial públic,
possibilitant l'accés rodat a la parcel·la núm. 11, amb ús terciari, i que com a conseqüència del
Projecte  de  Compensació  aprovat  en  el  seu  dia,  manca  de  tal  accés  rodat,  la  qual  cosa  li
impedeix  tindre  la  condició jurídica  de solar  i,  consegüentment,  materialitzar  l'aprofitament
urbanístic que li reconeix el Pla Parcial.

S’informa, igualment, de l’informe jurídic emés amb data 18 d’abril de 2016, i que tot seguit es
reprodueix:

“INFORME.- Vist novament expedient que es tramita per a la modificació puntual del Sector 6 del PAU
OLIVA NOVA, que consisteix a l'alteració de la qualificació jurídica de la franja de terrenys existent
entre  l’Illa  1  i  el  vial  de  penetració,  mutant  la  seua  condició  de  zona  enjardinada  a  vial  publico,
continuant, com a tal, adscrit a la xarxa secundària dotacional d'aquest Sector.

Tenint  en  compte  que  per  la  Comissió  d'Avaluació  Ambiental  de  la  Conselleria  d'Infraestructures,
Territori i Medi ambient s'ha emès, a l'empara del que es disposa en l'article 57 de la Llei 5/2014 de 25r
de juliol, informe ambiental i territorial estratègic favorable.

Tenint en compte que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 57.1.d) de la LOTUP i articles 10
i 11 de la Llei 10/1994 de 19 de desembre s'ha sol·licitat informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu
de  la  Comunitat  Valenciana  i  que  s'ha  emès,  en  sentit  favorable  a  la  proposta  de  modificació  de
planejament plantejada mitjançant dictamen 96/2016 de 10 de març de 2016.

Considerant complet l'expedient i tramitat de conformitat amb les previsions de la indicada Llei 5/2014 de
25 de juliol, el funcionari que subscriu ha d'informar en el sentit que el Ple de l'Ajuntament, com a òrgan
municipal  competent,  està  en  condicions  d'aprovar  definitivament,  previ  dictamen  de  la  Comissió
Informativa  d'Ordenació  del  Territori,  la  proposta  de  modificació  puntual  de  planejament  descrita,
seguint-se posteriorment els tràmits de la seua publicació.”--------------------------------------------------------

Considerant,  sobre la base de l'informe transcrit,  complet  l'expedient  i  tramitat  conforme es
disposa en la Llei 5/2014 de 25 de juliol, la Comissió Informativa, per unanimitat dels seus
membres, emet dictamen favorable i eleva al Ple de l'Ajuntament Ple, com a òrgan competent,
segons el que es disposa en l'article 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril i 50.20º del RD 2568/86 de 28
de novembre, la següent PROPOSTA D'acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Sector 6 del PAU
OLIVA NOVA que consisteix a l'alteració de la qualificació jurídica de la franja de terrenys
existent entre l’Illa 1 i el Vial de Penetració Central del Sector 6 i que passaria de zona verda
pública a vial públic, possibilitant l'accés rodat a la parcel·la núm. 11, amb ús terciari.

SEGON.- Disposar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província de València i, amb caràcter previ, remetre certificació de l'acord a la Direcció General
d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  per  a  la  seua  inscripció  en  el  Registre
Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic.
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TERCER.- Notificar degudament a tots aquells que apareixen com a interessats en l'expedient
que se’n done compte al  Departament  d'Urbanisme i  Ordenació del  Territori  als  procedents
efectes.”

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

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi  ho vam comentar  en la  Comissió d’Urbanisme,
simplement és una modificació del PAU del sector 6 d’Oliva-Nova, amb la finalitat
de fer un poc de justícia. Entenem que la parcel·la núm. 11 en estar vorejada de zona
verda és impossible que tinga la qualificació de solar, cosa que li permetia el ple, i
per tant simplement estem donant-li una solució a una parcel·la determinada, que
passa de zona verda a vial. Tinguem en compte que no perdrem zona verda, ja que
en aqueix PAU Sector 6 tenim zona verda, i per tant tenim els informes favorables
del  Consell  Jurídic  Consultiu,  i  també  els  informes  jurídics,  que  ens  donen  la
possibilitat  de  fer  aqueixa  modificació  i  solucionar  a  poc  a  poc  els  possibles
problemes que ixen del tema de planejament.”

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

QUART.-  DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ECONÒMIC.  APROVACIÓ
ENCOMANDA DE GESTIÓ PLATGES 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Económic, de data  21
d’abril de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“3. Delegació de Turisme: Aprovació ENCOMANDA DE GESTIÓ DE PLATGES 2016.

Per  part  del  Sra.  Mireia  Morera  Alemany  Regidora  Delegada  de  Turisme  es  formula
PROPOSTA sobre el següent:

“ASSUMPTE:  Aprovar  l’ACORD  ENTRE  L’AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL  TURISME,  I
L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  PER  L’ENCOMANDA  DE  GESTIÓ  DE  LA  REPARACIÓ  I
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA A LES
PLATGES D’AQUEST MUNICIPI

VIST l’Acord d’Encomanda de Gestió del Manteniment, Reparació i Conservació de la Infraestructura
turística del litoral instal·lada a les platges del municipi d’Oliva, per al periode que compren entre 1’1
de març de 2016 i 15 d’octubre de 2016
VIST,  que l’import  total  de la present encomanda de gestió  es fixa amb un màxim de  39.000, 00
EUROS  (TRENTA  NOU  MIL  EUROS)  IVA  incluit,  que  es  pagarà  amb  càrrec  a  l’Agència
Valenciana del Turisme per a 2016.

VIST, l’Annexe I referent a les infreaestructures propietat de l’Agència Valenciana del Turisme
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VIST, l’Annexe  II  1;  referent  a  la  infraestructura  higiènica,  on  es  detallen  les  obligacions  dels
equipaments de reparació i manteniment referides a tarees genèriques, papereres, pasarel·les, dutxes,
rentapeus i estacions de bombeig.

VIST, l’Annexe II 2; referent a la infraestructura ludicoesportiva, on es detallen les obligacions per
als equipaments de les àrees ludicoesportives i als seus cartells de senyalització

SOL·LICITA la següent, PROPOSTA D’ACORD

Primer-  Aprovar  l’Acord  entre  l’Agència  Valenciana  del  Turisme,  i  l’Ajuntament  d’Oliva  per
l’Encomanda  de  Gestió  de  la  Reparació  i  Manteniment  de  la  Infraestructura  Higiènica  i  Lúdica
instal·lada a les platges del municipi d’Oliva

Segon- Aprovar la gestió, control, conservació i manteniment de la infraestructura turística del litoral
per  part  de  l’Ajuntament  d’Oliva  i  obtindre  de  l’Agència  Valenciana  del  Turisme  els  recursos
econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació

Tercer- Que es faculte o autoritze a la Sr. Alcalde, per a la signatura i formalització d’aquest Acord
d’Encomanda de Gestió

Quart- Que es traslladen tots els documents necessaris al  Departament  d’Intervenció-Tresoreria  i a
l’Organ Gestor de Platges per tal de dur a terme les operacions pertinents.

Oliva, a 18 d’abril de 2016
LA REGIDORA DELEGADA DE TURISME
Signat: Mireia Morera Alemany ”

Acte seguit, la Regidora Delegada de Turisme presenta als assistents el text del Conveni:

“CONVENIO ENTRE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, Y EL AYUNTAMIENTO DE 
OLIVA PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA Y LÚDICA INSTALADA POR LA AGÈNCIA 
VALENCIANA DEL TURISME EN LAS PLAYAS DE ESE MUNICIPIO, PARA EL 2016. 

Ref.: V-35 / EG-2016

En Valencia, a de 2016

REUNIDOS
Por una parte,  el Sr. Francesc Colomer Sánchez,  Secretario Autonómico y Presidente de la Agència
Valenciana del Turisme, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 102/2015, de 1 de julio, del
Consell, por el que cesan y nombra a las personas titulares de secretarías autonómicas de la Generalitat
(DOCV de 06/07/2015), y en el artículo 5 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat (DOCV
de 08/07/2015), interviniendo en este acto en nombre y representación de la citada Entidad de Derecho
Público, entidad adscrita a la Presidencia de la Generalitat, con personalidad jurídica propia, que se
regula por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo
de la Comunitat Valenciana, y por lo dispuesto en el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de
la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme. El domicilio
de la referida Entidad de Derecho Público, a efectos del presente documento, es el sito en Valencia, C/
Castán Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa Nou d’Octubre, Torre II, planta tercera.

Su legitimación y representación para este acto se deriva de lo establecido en el apartado dos e) del
artículo 5 del referido Decreto 209/2004, de 8 de octubre, en cuya virtud el Presidente de la Agència
Valenciana del Turisme ejercerá la representación permanente de la Agència en la firma de convenios,
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hallándose autorizada la firma del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 11 de marzo de
2016.

Por otra parte,  el Sr. DAVID GÓNZALEZ MARTÍNEZ como  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
OLIVA, su legitimación y representación para este acto se deriva de su condición y cargo de Alcalde-
Presidente del referido Ayuntamiento, autorizado para suscribir el presente convenio de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. 

Las partes, según intervienen,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Agència Valenciana del  Turisme a lo largo de los últimos años y a través del
desarrollo de sucesivos programas de turismo de litoral ha venido dotando a las playas de la Comunitat
Valenciana de diversa infraestructura de carácter higiénico, como son los lavapiés con agua tratada de
mar, con sus estaciones de bombeo, pozos de captación, y conducciones, pasarelas de diferentes anchos,
máquinas para la  limpieza de  arena,  etc;  así  como también de  carácter  lúdico-deportivo,  como los
juegos infantiles, juveniles, áreas biosaludables y elementos para la práctica del  voley-playa, fútbol-
playa, etc. y los elementos de señalización, carteles, etc.

La actuación de la Agència a través de los mencionados programas de turismo de litoral,  no se ha
reducido al  suministro e instalación de tales elementos,  sino que también ha desarrollado de forma
continuada, acciones de reparación y mantenimiento de tales elementos, necesaria por el uso de tales
instalaciones y por la agresividad del medio donde las mismas están instaladas.

Todas estas acciones, tanto las de suministro e instalación, como las de mantenimiento han permitido
establecer  unos  parámetros  de  calidad básicos  y  homogéneos  en  todas  las  playas  de  la  Comunitat
Valenciana, así como una “imagen” definida y distintiva respecto a otras playas del Estado. 

SEGUNDO.- El desarrollo de las actuaciones en materia de infraestructura turística de litoral por parte
de la Agència Valenciana del Turisme, hace necesario en la actualidad, por una parte,  continuar la
realización de dichas actuaciones, en especial las de conservación y mantenimiento, y por otra parte, en
aras a una mayor eficiencia y a un control más directo de tales actuaciones, encomendar su gestión,
control  y  mantenimiento  a  favor  de  las  Corporaciones  Locales  de  los  municipios  del  litoral  de  la
Comunitat  Valenciana,  descentralización  esta  que  ya  tuvo  lugar,  como  primera  experiencia,  en  el
ejercicio de 2009. 

El desarrollo de las tareas de mantenimiento y reparación, la reubicación de los diferentes elementos
instalados, según las incidencias que se produzcan en la franja de playa, la retirada tras la temporada
estival o de baño, que en cada localidad presenta peculiaridades y calendario propio, el almacenaje
posterior, la observación de su uso por los visitantes y turistas; la coordinación de todo ello con otras
actuaciones desarrolladas en las playas, exige la inmediatez del control y gestión en cada municipio de
litoral, seguimiento directo éste que no puede prestar la Agència Valenciana del Turisme por falta de
medios personales y técnicos en los correspondientes términos municipales, medios “in situ” de los que
sí disponen los correspondientes municipios.

A  lo  largo  de  los  ejercicios  anteriores,  y  conforme  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  ha  venido
desarrollando sus programas y actuaciones en materia de turismo de litoral, los respectivos servicios
municipales  han  ido  adquiriendo  un  mayor  protagonismo  e  intervención  en  la  gestión  de  esta
infraestructura turística de litoral instalada por la Agència, intervención ésta que precisa ser dotada de
un adecuado  instrumento  jurídico  cual  es  un  convenio  de  encomienda  de  gestión,  que  formalice  y
delimite el ámbito de actuaciones de cada una de las administraciones intervinientes.
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TERCERO.- Que  como  consecuencia  de  la  realización  de  tales  programas  de  turismo  litoral  el
municipio de  OLIVA tiene actualmente instalada en sus playas la infraestructura turística de litoral
propiedad de la Agència Valenciana del Turisme que se describe en el Anexo I del presente convenio.

El citado municipio, está interesado en efectuar la gestión, control, conservación y mantenimiento de la
infraestructura turística de litoral a la que se refiere el párrafo anterior, y en obtener de la Agència
Valenciana del Turisme los recursos económicos necesarios para su mantenimiento y conservación. 

CUARTO.- Por todo lo expuesto,  y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ambas partes, según intervienen suscriben el presente  CONVENIO DE ENCOMIENDA DE
GESTIÓN que se regirá a través de las presentes 

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Constituye el objeto del presente convenio, la encomienda de
la  gestión  del  mantenimiento,  reparación  y  conservación  de  la  infraestructura  turística  de  litoral
instalada en las playas del municipio de  OLIVA, de la que resulta titular la Agència Valenciana del
Turisme, al Ayuntamiento de OLIVA; para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 15
de octubre de 2016.

En virtud del presente convenio, el Ayuntamiento de OLIVA, como entidad encomendada, realizará, por
sí  o  mediante  la  contratación  de  terceros,  el  mantenimiento  reparación  y  conservación  de  la
infraestructura turística de litoral, manteniendo la Agència Valenciana del Turisme como administración
encomendante la titularidad de los elementos que la conforman.

SEGUNDA.- GESTIÓN MATERIAL QUE SE ENCOMIENDA.- 
La gestión material de las actividades que se encomiendan y para el periodo comprendido entre el 1 de
marzo de 2016 y el 15 de octubre de 2016, son las siguientes:

2.1.- Control y supervisión de que todos los elementos que conforman la infraestructura turística de
litoral instalada en las playas del municipio, permanezcan con la misma finalidad de uso y localización,
y se destinen a ser utilizados, y para dar servicio a los visitantes y usuarios de las playas del municipio.
2.2.- A  solicitar  las  autorizaciones  anuales  para  su  instalación  a  la  Demarcación  de  Costas
correspondiente, así como cualesquiera otras licencias y autorizaciones que resulten preceptivas.
2.3.- A conservar,  reparar, mantener, limpiar, pintar y recolocar los elementos de la infraestructura
turística  de  litoral  instalada  en  el  municipio,  con  la  debida  diligencia,  y  de  acuerdo  con  las
prescripciones técnicas que se contienen en el documento Anexo II del presente convenio. La reparación
deberá efectuarse con materiales equivalentes a los existentes.
2.4.- A mantener los carteles explicativos, logotipos, marcas, distintivos y denominaciones turísticas de
la Comunitat Valenciana, así como las marcas y menciones indicativas de la financiación a través de
fondos europeos.
2.5.- A retirar los elementos deteriorados y que no sean susceptibles de reparación, y comunicar, en este
caso, la retirada a la Agència Valenciana del Turisme, para su conocimiento y control.
2.6.- A informar regularmente a la Agència Valenciana del Turisme de la ejecución e incidencias, si las
hubiere, de las actuaciones que se vayan realizando.
2.7.- A atender y cumplir las sugerencias e indicaciones emitidas por la Agència Valenciana del Turisme
para la mejor prestación del servicio y para mantener unos niveles de calidad e imagen homogéneas y
coordinadas con el resto de las playas de la Comunitat Valenciana.

TERCERA.- PRESUPUESTO. FORMA DE PAGO.- 
3.1.- El importe total de la presente encomienda se fija en un máximo de  39.000,00 € (TREINTA Y
NUEVE MIL euros),  que se pagará, en la forma que más adelante se establece al Ayuntamiento de
OLIVA,  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  para  2016,  Capitulo  II,
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Subprograma 133, “Mantenimiento, reparaciones e inspecciones turísticas”. No se abonarán gastos de
inversión, (Capítulo VI del Ayuntamiento).
El importe antes establecido se destinará por el Ayuntamiento al pago de las contrataciones de servicios,
gastos de personal, honorarios, repuestos necesarios, medios auxiliares, transporte, impuestos indirectos
que no sean susceptibles de recuperación, y demás gastos corrientes necesarios para el desarrollo de la
actuación  de  reparación  y  conservación  de  la  infraestructura  turística  de  litoral  antes  mencionada
durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 15 de octubre de 2016.
3.2.- El pago por parte de la Agència Valenciana del Turisme al Ayuntamiento de los gastos ocasionados
por la gestión de la presente encomienda, hasta el importe máximo antes establecido, será satisfecho a la
finalización de la actuación de reparación y conservación de la infraestructura turística de litoral  y
justificación o rendición de cuentas en la forma que se establece en la cláusula cuarta siguiente.
3.3.-.-  De conformidad con lo previsto en el  artículo 57 bis de la Ley Reguladora de las Bases  de
Régimen Local, la Generalitat a través de la Agència Valenciana del Turisme, garantiza el cumplimiento
del  compromiso  de  la  aportación  económica  establecido  en  la  presente  cláusula  y  autoriza  a  la
Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que le correspondan por
aplicación de su sistema de financiación conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto-Ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otra s de carácter económico.
De acuerdo con el objeto del convenio el plazo para realizar el pago será el de tres meses a contar desde
el día siguiente al nacimiento de la obligación de pago.
El plazo para reclamar por la Entidad Local ante el impago será de un mes.
Presentada la reclamación de pago la Generalitat tendrá un plazo de dos meses para atenderla.
En caso de mantenerse el impago, pasados los dos meses, el plazo de que dispondrá la Entidad Local
para comunicar esta circunstancia a la Administración General del Estado será de 15 días, sin perjuicio
del plazo que pueda establecerse  mediante la Orden del  Ministerio de Hacienda y administraciones
públicas que regula el procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas.

CUARTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENCOMIENDA
4.1.-  Plazo  de  presentación  de  la  documentación.-  El  plazo  límite  de  presentación  de  toda  la
documentación justificativa relacionada en el apartado 4.2 siguiente será  el 15 de noviembre de 2016
inclusive.
4.2.- Para proceder al pago al Ayuntamiento de OLIVA de la cantidad que corresponda se deberá 
aportar, por parte de dicho Ayuntamiento, enumerada, intitulada, descrita y definida como a 
continuación se expone, la siguiente documentación justificativa:
a) Copia de las facturas originales a nombre del Ayuntamiento debidamente cotejadas y relativas a las 
actuaciones objeto de la encomienda.
b) Memoria económica con detalle pormenorizado de los gastos habidos como consecuencia de las 
actuaciones objeto de la encomienda, relación de las facturas con su emisor, número, concepto e importe
y que se correspondan con las copias de las facturas citadas en el apartado “a” anterior firmada por el 
órgano competente del Ayuntamiento. 
En el caso de que la totalidad, o un porcentaje elevado de las actuaciones objeto de la encomienda sean 
contratadas a un tercero, la memoria económica informará sobre los motivos que lo justifican.
c) Copia debidamente cotejada de los documentos de reconocimiento de la obligación de su pago 
expedido por el órgano competente del Ayuntamiento. En caso de justificar gastos de personal 
municipal, se deberán aportar los oportunos documentos de reconocimiento de la obligación del pago.
d) Declaración del compromiso de:
d.1) No incluir los gastos objeto de la encomienda, como partidas de gastos para la determinación del 
denominado componente adicional de los denominados convenios de compensación financiera propios
de los municipios turísticos.
d.2) No haber recibido otras ayudas o subvenciones para la financiación de la actuación objeto de 
encomienda.
e) Declaración de:
e.1) Haber cumplido lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en 
las contrataciones y adquisiciones efectuadas.
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e.2) No ser deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones. 
f) Memoria técnica descriptiva de las actuaciones realizadas, objeto de la encomienda, firmada por el 
responsable municipal de playas.
g) En el caso de que la totalidad o parte de las actuaciones objeto de encomienda sean realizadas 
directamente por personal propio del Ayuntamiento, se deberá aportar:
g.1) Certificación del interventor municipal, u órgano municipal competente, detallando las personas, 
meses, coste de S.S. a cargo de la entidad, con indicación del porcentaje que resulta imputable al 
desarrollo de las actuaciones objeto de encomienda, de forma que su valoración resulte manifiesta.
g.2) Copias cotejadas de las Nóminas de las personas y meses correspondientes.
g.3) Copias cotejadas de los TC2 de los meses oportunos y con indicación de las personas que hayan 
participado.
g.4) Copias cotejadas de las declaraciones de las retenciones IRPF (modelo 111 de retenciones 
correspondientes al 1º, 2º o 3er trimestre). En relación con las retenciones correspondientes al 4º 
trimestre, se aportará una declaración responsable del órgano competente del ayuntamiento de la 
relación de trabajadores e importes correspondientes a cada uno de ellos que serán ingresados en la 
declaración del 4º Trimestre del modelo 111.
g.5) Copias cotejadas de los oportunos documentos de reconocimiento de la obligación del pago, 
respecto a los gastos de personal declarados.
Los trabajos o suministro de materiales definidos en las facturas deben corresponder a los elementos de
titularidad de la Agència Valenciana del Turisme objeto de esta encomienda y que figuran en el anexo I.
La documentación a la que se refieren los apartados b) d) e) y f), podrá, si así lo estima oportuno el 
Ayuntamiento, agruparse en un único documento en el que aparezcan debidamente reflejados estos 
apartados y con las firmas oportunas.
4.3.- Por parte de la Agència Valenciana del Turisme se procederá al pago del importe de la encomienda
de gestión al  Ayuntamiento una vez  realizada la actuación encomendada y cumplidas por el  citado
Ayuntamiento todas las obligaciones, condiciones y trámites establecidos en el presente convenio, para
lo cual por parte del Servicio de Infraestructuras de la Agència Valenciana del Turisme, deberá emitirse
un  informe  acreditativo  de  que  las  actuaciones  contratadas  por  el  Ayuntamiento  se  ajustan  a  lo
establecido en el presente convenio. Las cantidades a abonar por los conceptos antes relacionados serán
satisfechas por la Agència Valenciana del Turisme directamente al Ayuntamiento, que las destinará al
pago  de  gastos,  prestaciones  y  servicios  profesionales,  empresas  o  entidades  que  realicen  las
correspondientes actuaciones objeto del presente convenio.

QUINTA.- NUEVAS INCORPORACIONES DE ELEMENTOS.-
En el supuesto de que por parte de la Agència Valenciana del Turisme se adquieran más elementos de
infraestructura turística de litoral para su instalación en las playas del municipio de  OLIVA, dichos
elementos, sin perjuicio de la garantía establecida y de las obligaciones para el contratista derivadas de
la misma,  quedarán incorporados al  régimen de encomienda de gestión determinado en el  presente
convenio. 

SEXTA.- DURACIÓN.-
La vigencia del  presente convenio de encomienda de gestión, surtirá efecto desde el momento de su
firma, hasta la finalización de las actuaciones en el mismo previstas, y en todo caso, hasta el 31 de
diciembre  de 2016.  En cualquier  caso  la  justificación  de las  actuaciones  puede efectuarse  desde  el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 15 de octubre de 2016.

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- 
Se crea una comisión de seguimiento del presente convenio con las siguientes funciones: 

 Efectuar el seguimiento de las cuestiones que se deriven de su ejecución. 

 Analizar  y  proponer  las  actuaciones  que,  en  el  ámbito  objeto  del  convenio,  se  consideren
oportunas por ambas partes. 
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 Proponer la interpretación y resolución de cualquier discrepancia o controversia que pudiera
surgir en la ejecución de este. 

La comisión de seguimiento estará constituida de forma paritaria por cuatro representantes, nombrados
por ambas partes  de  común acuerdo y  que  presidirá  la  persona designada por  el  presidente  de  la
Agència Valenciana del Turisme. 
Las copias de las actas, acuerdos o informes que, en su caso emita la Comisión de Seguimiento en el
desarrollo y ejecución de las funciones que tenga asignadas se remitirán a la Dirección de la Agència
Valenciana del Turismo.
Su funcionamiento y adopción de acuerdos, se regularán por lo previsto en los artículos 22 y siguientes
de la  Ley 30/92,  de  26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común. 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN.- 
El Convenio de Encomienda de Gestión entre la Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de
OLIVA quedará resuelto, en el caso de que no tuviesen lugar las actuaciones en el mismo previstas. 

Asimismo  el  presente  Convenio  quedará  resuelto  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  y  por  el
incumplimiento por cualquiera de ellas, de las estipulaciones previstas en el mismo.

Si por causas imputables al Ayuntamiento no se llevara a cabo la actuación objeto del presente convenio,
éste quedará automáticamente rescindido.

En todo caso, las partes se comprometen a finalizar las actividades que estuviesen en curso de ejecución,
de  acuerdo  con  el  criterio,  que  a  tal  efecto,  se  establezca  por  la  Comisión  de  Coordinación  y
Seguimiento.

NOVENA.- OTROS ASPECTOS.-
9.1.- La prestación de los servicios objeto de la presente encomienda no implican cesión de los elementos
de la infraestructura turística de litoral de la Agència Valenciana del Turisme que seguirá ostentando su
titularidad.
9.2.- Ambas partes se comprometen a destacar en cuantas actividades realicen para la difusión de las
actuaciones previstas en el presente Convenio de Encomienda de Gestión, la colaboración prestada por
la  otra  parte,  incorporando  los  respectivos  anagramas  y  logotipos  en  dicho  material  de  difusión;
excepción hecha de aquellas actuaciones realizadas por la Agència Valenciana del Turisme en un ámbito
superior al del municipio de OLIVA.

DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.-
10.1.- El presente Convenio de Encomienda de Gestión es de carácter administrativo y se considera
incluido  en  el  artículo  15  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10.2.- Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación y aplicación de la
presente encomienda, y que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes a través de la
comisión  de  seguimiento  que  antes  se  establece,  se  resolverán  de  conformidad  con  la  normativa
aplicable en derecho, y serán competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Las  partes,  leído  el  presente  documento,  y  en  prueba de  conformidad con  su  íntegro  contenido,  lo
suscriben y firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados.

FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ DAVID GÓNZALEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL
TURISME

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE OLIVA
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ANEXO I

MATERIAL DE TITULARIDAD DE LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME, INSTALADO
EN EL MUNICIPIO DE OLIVA, Y QUE ES OBJETO DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE
GESTIÓN

AREAS DE JUEGOS INFANTILES (DE 3 A 7 AÑOS): 2
AREAS DE JUEGOS JUVENILES (DE 8 A 14 AÑOS): 3
AREAS DEPORTIVAS TIPO VOLEY-PLAYA, FÚTBOL-PLAYA, BASKET-PLAYA, ETC: 12
AREAS DEPORTIVAS DE GRAN / MEDIA SUPERFICIE (VOLEY, FÚTBOL, BASKET – PLAYA, UN 
AREA BIOSALUDABLE Y ACOTADO CON BANDEROLAS): 1 / 0
AREAS BIOSALUDABLES: 1
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DE MAR Y POZOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
HIGIENICA: 5
LAVAPIÉS CON SUS BASES Y REDES DE CANALIZACIÓN CONECTADAS A ESTACIONES DE 
BOMBEO: 77
DUCHAS CONECTADAS A LA RED DE AGUA POTABLE: 0
ASÍ COMO OTRA INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN:

 · CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN JUEGOS Y AREAS BIOSALUDABLES, ETC.
 · PAPELERAS Y GRUPOS DE PAPELERAS DE RECOGIDA SELECTIVA,
 · PASARELAS DE MADERA (DE CUERDA), RÍGIDAS DE ANCHO 1,20M. Y DE ANCHO 

ESPECIAL DE 2,40 METROS.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y DE CARÁCTER PRIORITARIO PARA EL MANTENIMIENTO 
DE DETERMINADA INFRAESTRUCTURA.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS: Reparación de la Estación de Bombeo de Paupi inundada

ANEXO II 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCUTRA INSTALADA EN LAS PLAYAS.

A.II 1 - INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCHAS, LAVAPIÉS CON SUS CIMENTACIONES,
ESTACIONES DE BOMBEO Y CANALIZACIONES, PAPELERAS, PASARELAS DE DIVERSOS
ANCHOS.

TAREAS GENÉRICAS
Observar el estado de las playas comunicando al finalizar su jornada laboral al responsable municipal
designado al efecto, todas las anomalías que observen relativas a la reparación y mantenimiento de la
infraestructura higiénica.

En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá proceder a retirar el
elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la zona de riesgo, de forma que se evite
cualquier accidente de terceros. Posteriormente se realizará la preceptiva comunicación al responsable
designado por el municipio y/o empresa externa o técnico especialista para su solución inmediata.

En cuanto a las labores de limpieza de la infraestructura, tanto de los elementos de la infraestructura
higiénica y sus canalizaciones, se prestará especial interés a la retirada de objetos punzantes y cortantes
como pudieran ser latas, vidrios, etc.  dotando a los operarios de los útiles de trabajo y equipos de
protección  individual (guantes,  etc.)  adecuados,  así  como instrucciones de trabajo con arreglo a su
especialidad y grado de intervención.
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Por lo  que respecta  a las reparaciones  a desarrollar en la fase de mantenimiento,  se considerarán
reparaciones, las derivadas de las tareas usuales y ordinarias de reparación y mantenimiento de las
duchas, lavapiés y cualquier intervención sobre elementos higiénicos, papeleras y pasarelas. Así como
comprenderán las sustituciones de cualquier elemento principal de las duchas o lavapiés, reubicación de
las cimentaciones, así como las reparaciones sobre las canalizaciones.

DE LAS PAPELERAS
Comprobarán  el  estado  de  las  papeleras,  procediendo  a  la  limpieza  de  cualquier  suciedad  en  su
superficie, repondrán si es necesario el vinilo de información manteniendo los logos y marcas existentes,
y eliminando cualquier otra marca, adhesivo, señal o grafiti extraño.

En el caso de que la papelera esté inclinada o tumbada la colocarán en posición correcta, si el cubo
interior metálico esta deteriorado, lo comunicarán para que se proceda a la sustitución o reparación.

DE LAS PASARELAS
Comprobarán el estado de las pasarelas, reubicando aquellas que hayan sido desplazadas de su lugar
original, procediendo al desenterrado y alineado de las mismas.

En el caso de que observen desperfectos en las mismas que resulten peligrosos a los usuarios, se retirará
el tramo afectado.

Si  el  desperfecto  es  reparable se  procederá  a la  incorporación  del  material  deficiente,  con  madera
tratada y tornillería para ambiente marino. La tornillería tendrá la longitud adecuada para permitir la
fijación  sobre  el  listón  hasta  la  profundidad necesaria,  introduciendo completamente  la  cabeza  del
tornillo y sin presentar salientes por la cara opuesta.

DE LAS DUCHAS Y LAVAPIÉS
Se  comprobará  el  buen  estado  de  funcionamiento  de  todos  los  lavapiés  y  las  duchas  existentes,
procediendo a la limpieza de rociadores o fluxores obturados o reponiendo los rociadores inexistentes,
asimismo procederán de igual forma con los vinilos indicativos de marca y/o aviso de agua no potable.

Llevarán a cabo el aplane, alineación y nivelación de las cimentaciones de las duchas y lavapiés que
hayan variado su posición inicial, se procederá a la limpieza de los cuerpos y las plataformas de las
duchas y retirarán la arena cuando su acumulación impida el buen uso de éstas, dejando los alrededores
de las duchas en perfecto estado de limpieza, retirando cualquier tipo de vegetación extraña o suciedad.
El acceso a las duchas o lavapiés deberá quedar limpio, cómodo y seguro.

En el caso de que sea necesario sustituir un fluxor averiado, una reparación respecto a algún racor de
conexión, o detecten un problema de fontanería en alguno de los equipos terminales, se procederá a
aislarlo desde la llave de corte más cercana antes de proceder a cualquier intervención.

La reparación de las conexiones a la red general de canalización, sus piezas especiales, así como las
conducciones a las estaciones de bombeo, se comunicará con el responsable municipal para proceder
con el personal técnico especializado que resulte oportuno ya sea propio o de empresa externa, en el
plazo de tiempo más breve posible, de forma a que se proceda a aislar la conducción e incluso detener la
estación de bombeo mientras dura la intervención, verificando posteriormente la estanqueidad de las
conducciones y finalmente procediendo a su enterramiento.

DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUA TRATADA DE MAR.
Esta  importante  infraestructura  higiénica  requiere  de  la  asistencia  por  parte  de  personal  técnico
cualificado  electricista  y/o  fontanero,  debiendo  realizar  las  intervenciones  en  condiciones  de  total
seguridad.
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El acceso  se realizará por medio de la trampilla  existente en su parte superior,  verificando que se
dispone  de  una  copia  de  la  llave  estándar  para  la  apertura  del  candado,  y  evitando  la  rotura  y
sustitución del mismo. Se utilizará la escalera de mano existente en su interior evitando el riesgo de
caída de terceros a través de la abertura existente al mantener la trampilla abierta.

Se debe prestar especial atención a la revisión y sustitución de los anclajes y fijaciones a los forjados de
las tuberías interiores, de la estación de bombeo, ya que su rotura puede producir una inundación y
arruinamiento de la instalación de bombeo.

Se procederá a la revisión de los electroniveles, “moviéndolos” periódicamente para evitar el pegado de
los  contactos,  la  revisión  de  alarmas  del  esquema  sinóptico  existente  en  el  cuadro  eléctrico,  la
verificación de la presión de salida, aporte de lejia de uso alimentario para la desinfección del agua del
depósito, y la comprobación visual de fugas, llaves de paso, aporte de agua del pozo, ciclos de arranque
y parada de bombas, etc. todo ello para detectar cualquier funcionamiento anómalo y comunicarlo al
especialista o empresa externa.

La estación de bombeo dispone de un paro de emergencia (pulsador rojo con forma de seta), que se
utilizará para la detención ante cualquier anomalía, no debiendo ser utilizado para la parada general y
continuada de la estación de bombeo. Este paro de emergencia no desconecta eléctricamente todos los
sistemas, por lo que se requiere el aislamiento eléctrico del equipo donde se deba intervenir, incluso la
desconexión general del suministro eléctrico de la estación si fuera necesario.

La  revisión  del  funcionamiento  tales  como  disparos  de  protecciones  térmicas  y  eléctricas
magnetotérmicas y diferenciales de los equipos eléctricos, el rearme, y la sustitución de cualquier equipo
por  otro  elemento  de  similares  características  queda  reservado  a  personal  técnico  especialista  en
electricidad, para garantizar la consignación y bloqueo de los equipos y la intervención coordinada con
especialista en fontanería en caso necesario.

El rearme eléctrico de un equipo debe garantizar que las llaves de paso asociadas a dicho equipo, se
encuentran abiertas para evitar el arruinamiento del equipo.

La  sustitución  de  cualquier  equipo  se  realizará  con  otros  de  similares  características  eléctricas,
hidráulicas, y de calidad de materiales, no debiendo efectuar alteraciones sobre equipos y/o cableado ya
que dificultarán cualquier intervención posterior.

La  estación  de  bombeo  dispone  de  dos  elementos  que  deben  permanecer  en  funcionamiento  (salvo
situaciones de emergencia), tales como el electroventilador que con su arranque periódico permite la
evacuación de aire húmedo reduciendo la condensación de agua en la estación de bombeo y la bomba de
achique  de  la  estación  para  el  vaciado de  agua procedentes  de  pequeñas  fugas,  condensaciones  o
filtraciones y cuyo electronivel de arranque-parada debe ser también verificado periódicamente.

A.II 2 - INFRAESTRUCTURA LÚDICO-DEPORTIVA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS LÚDICO DEPORTIVAS Y SUS CARTELES
DE SEÑALIZACIÓN

TAREAS GENÉRICAS.
Observar el estado de las playas comunicando al finalizar su jornada laboral al responsable municipal
designado al efecto, todas las anomalías que observen relativas a la reparación y mantenimiento de la
infraestructura lúdico-deportiva.

En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá proceder a retirar el
elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la zona de riesgo, de forma que se evite
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cualquier accidente de terceros. Posteriormente se realizará la preceptiva comunicación al responsable
designado por el municipio y/o empresa externa para su solución inmediata.

Llevarán a cabo la limpieza y el mantenimiento, tanto de los elementos de la infraestructura lúdico-
deportiva y de señalización como de las áreas de juego infantiles y juveniles, se prestará especial interés
a la retirada de objetos punzantes y cortantes como pudieran ser latas, vidrios, etc. Para el correcto
desempeño de estas tareas se dotará a los trabajadores de los accesorios y protectores (guantes, etc.)
necesarios. Por lo que respecta a la limpieza y mantenimiento de los alrededores de las áreas de juego,
se entenderá comprendida la zona delimitada por un polígono imaginario trazado a dos metros del
perímetro máximo resultante de los distintos elementos del área de juego.

Por lo  que respecta  a las  reparaciones  menores,  éstas  serán las  derivadas de  las  tareas  usuales  y
ordinarias de reparación y mantenimiento de las áreas lúdico deportivas, sustitución de elementos tales
como redes o banderolas. Por reparaciones mayores, se comprenderán las sustituciones de cualquier
elemento principal de dichas áreas.

DE LOS CARTELES DE SEÑALIZACIÓN

Se comprobará el estado de los carteles, su alineación, que no hay piezas sueltas, y que su placa de
anclaje / cimentación está en buen estado y suficientemente enterrada, reparando cualquier desperfecto
observado.  Se  limpiarán  de  cualquier  suciedad  en  su  superficie  y  eliminarán  cualquier  adhesivo  o
pegatina-graffitti que fuera extraño al mismo.

En el caso de que detecten alguna anomalía grave, pintada o cualquier otro defecto que no pudieran
solucionar,  comunicarán  inmediatamente  con  el  responsable  municipal,  sustituyendo  los  vinilos
deteriorados por otros nuevos, para lo que se contactará con la Agència Valenciana del Turisme.

DE LAS ÁREAS DE LÚDICO - DEPORTIVAS
Comprobarán  el  estado  de  los  elementos,  observando  posibles  piezas  o  paneles  desprendidos,
desgastados,  con  aristas  peligrosas,  estado  de  funcionalidad  de  piezas  móviles,  etc  procediendo  a
reparar, recolocar y dejar a punto para su utilización las distintas áreas lúdico-deportivas, e informando
de cualquier desperfecto de importancia observado.

Se  observará  que  no  quede  al  descubierto  (o  fácilmente  alcanzable)  ninguna  placa  o  pieza  de
cimentación, debiendo enterrar y mantener al nivel adecuado de arena estos elementos para evitar daños
a los usuarios.

En el caso de que la anomalía observada sea considerada como grave, se deberá proceder a retirar el
elemento, señalizar e impedir el acceso de usuarios y turistas a la zona de riesgo, de forma que se evite
cualquier accidente de terceros. Posteriormente se realizará la preceptiva comunicación al responsable
designado por el municipio y/o empresa externa para su solución inmediata.

La sustitución de piezas o componentes de juegos infantiles y juveniles así como áreas biosaludables, se
realizará  con  piezas  o  elementos  de  similares  características  (ambiente  marino,  corrosión,  etc.),
solicitándolos al fabricante, evitando de ese modo la reparación o improvisación de soluciones que creen
otros riesgos adicionales.

Se limpiarán de cualquier suciedad en su superficie y eliminarán cualquier adhesivo o pegatina-graffitti
que fuera extraño al mismo. ”

La Regidora fa una breu exposició del contingut del conveni,  remarcant  que este any es de
quantia  inferior  a  l'any  passat,  no  obstant  això  s'intentarà  presentar  un  nou  projecte  sobre
ampliació d'instal·lacions per tal d'incrementar la dita quantitat.
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Imma apunta que les subvencions a través de la Conselleria i l'Agència Valenciana del Turisme
van baixant la seua quantia progressivament, però, que no obstant, per altra banda, Diputació
oferix  un  altra  subvenció  sobre  els  guardons  de  les  platges,  tenint  en  compte  els  resultats
obtinguts,  es  a  dir,  a  més  guardons aconseguits  més  subvenció,  premiant  l'esforç  que cada
municipi fa, per tant, convendria anar substituint les subvencions de la Conselleria per les de la
Diputació. 

Acabada l'exposició i no havent més intervencions,  la Comissió de Foment Econòmic aprova
per unanimitat la proposta i l'eleva al Plenari de l'Ajuntament.”

En l’expedient obra informe emés per la Sra. Secretaria, amb data de 26 d’abril de 2016.

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

 Sra. secretària: “Aquest acord requereix majoria absoluta i s’ha fet l’informe de
Secretaria perquè és preceptiu. L’informe s’hauria d’haver fet abans de passar per
comissió  informativa,  i  per  suposat  abans  de  convocar  el  Ple.  Està  incorporat  a
l’expedient.”

 Sra. Morera Alemany: “L’Agència Valenciana  de Turisme,  al  llarg dels  últims
anys, a través de programes de Turisme de litoral, ha dotat les platges de diversa
infraestructura  higiènica  i  també  lúdica  i  esportiva.  Aquest  municipi  efectua  la
gestió,  el  control,  la  conservació,  i  el  manteniment  d’aquesta  infraestructura
turística,  i  és mitjançant  aquest  acord que obtenim part  dels  recursos  econòmics
necessaris per a dur-ho a terme; aquest any està fixat per l’Agència Valenciana de
Turisme en un màxim de 39.000 euros. Perquè puga ser així demanem l’aprovació
d’aquest acord d’encomanda de gestió de les platges, corresponent a la temporada
2016.”

 Sr. Mengual Manzanares: “És un prec. El que ens agradaria és que els informes
preceptius, els informes jurídics obligatoris per llei estigueren a les comissions, com
pertoca. Estem massa acostumats al fet que no estan els informes i a la fui nosaltres,
el Grup Socialista, els demanem i endarrerim les comissions. Però intentem que els
informes estiguen a l’hora. Per a això està la llei.”

 Sr. alcalde: “Sí; efectivament. En aquest cas té la raó Sr. Mengual. Intentarem que
no torne a passar. Tampoc és la primera vegada que passa. És un informe que en
qualsevol  cas  no  afig  continguts;  simplement  és  preceptiu  i  diu  que  requereix
majoria absoluta. Però en qualsevol cas, com ha dit la secretària, el més normal és
que haguera estat amb anterioritat.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, que constitueix més de la majoria absoluta legal
dels membres que integren la Corporació, acorda aprovar el dictamen i en conseqüència
elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
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CINQUÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  APROVACIÓ  DEFINITIVA
DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC D’INUNDACIONS
D’OLIVA.

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

“2)  Dictamen  aprovació  definitiva  del  Pla  d’actuació  municipal  davant  del  Risc
d’Inundacions d’Oliva.

Pel  Sr.  President  es  dóna  explicació  de  la  proposta  que  presenta,  indicant  que  en  el  text
d’aprovació inicial del Pla d’actuació Municipal aprovat pel plenari de l’Ajuntament de data
28/01/2016, es van fer suggeriments, per part dels serveis tècnics de la Direcció General de
l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i que amb data 09/02/ 2016 es va reunir en
el  Centre  de  Coordinació  d’emergències  de  la  Generalitat  per  les  parts  implicades  en  la
elaboració del Pla, es va remetre 13/04/2016 informe amb les qüestions plantejades i amb data
22/04/2016, pel Sr. Subdeirector General ha informat que el PAMRI-Oliva cumplix els requisits
per a ser homologat, per la qual cosa s’eleva a la Comissió per a estudi i dictamen la proposta
que seguidament es transcriu:

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016, va adoptar el
següent acord sobre el “Pla  d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions d’Oliva”
(d’ara endavant PAMRI-Oliva):

1. Aprovar provisionalment el PAMRI-Oliva.
2. Sotmetre’l a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 20 dies.
3. Considerar-lo definitivament aprovat, en el cas de no haver-se presentat reclamacions o

suggeriments durant el termini d’exposició pública.
4. Sol·licitar a la Comissió Autonòmica de Protecció Civil  de la Comunitat Valenciana

l’Homologació.

Vist que l’acord municipal es va anunciar en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 43, de data 3 de març de 2016, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Vist i comprovat que no s’han presentat al·legacions davant l’ajuntament.

Vist  que en  reunió  mantinguda  el  dia  9  de  febrer  de  2016  en  el  Centre  de  Coordinació
d’Emergències  de  la  Generalitat  entre  l’arquitecte  tècnic  municipal,  Sr.  Juan  Ramón  Porta
Sancho,  en  qualitat  de  director  tècnic  del  PAMRI-Oliva,  acompanyat  de la  representant  de
l’empresa PMEnginyeria contractada per a l’elaboració del Pla, Sra. Sara Perales Momparler, i
membres dels Serveis Tècnics de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències,  Sr.  Jaime  Villanueva  i  Sra.  Inmaculada  March,  en  la  qual  es  van  revisar
determinats aspectes que van quedar pendents després de la resposta municipal (vore informe de
26 de gener de 2016) a les observacions realitzades pel Sr.  sotsdirector general de la citada
Agència (vore informe de 22 de desembre de 2016), es van concretar una sèrie de qüestions a
corregir.

16



AJUNTAMENT D’OLIVA

Vist que amb data 13 d’abril de 2016 i amb registre d’eixida núm. 2.414, es va remetre al Sr.
sotsdirector general de la citada Agència, informe amb totes les qüestions tractades i la seua
concreció en el PAMRI-Oliva, les quals no suposen modificacions substancials del mateix.

Vist que amb data 22 d’abril de 2016 i amb registre d’entrada núm. 4.165, el Sr. sotsdirector
general  ha  informat  que:  “…una  vegada  revisat  el  PAMRI-Oliva,  s’observa  que  aquest
compleix amb tots els requisits per tal que l’homologue la Comissió de Protecció Civil de la
Comunitat Valenciana”.

Vist que amb data de hui, l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe favorable a l’aprovació
definitiva del PAMRI-Oliva.

Aquesta Alcaldia eleva a l’Ajuntament en Ple la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.  Aprovar  definitivament  el  “Pla  d’Actuació  Municipal  davant  el  Risc
d’Inundacions d’Oliva”, amb introducció de les modificacions proposades pel Sr. sotsdirector
general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, Presidència de la Generalitat, i
per l’Alcaldia, la redacció de la qual és la següent:

1. En Doc. 3:
 La versió 20/01/2016 ja incorporava l’apartat 3.4 amb la funció principal del director

tècnic.

2. En Doc. 3, apartat 3.2: 
 Incorporació del següent paràgraf:

“Tant el Gabinet d’Informació, el Centre de Comunicacions, com cadascuna de les 
Unitats Bàsiques, tindran un responsable al capdavant que, assessorat tècnicament per 
un coordinador, s’ocuparà de recolzar el director del Pla en la governança del sistema, 
tot garantint la conformació i adequada dotació del seu grup de treball i la implicació 
d’aquest en el Pla i l’aportació al mateix de les consideracions necessàries per al seu 
correcte funcionament en cadascuna de les fases de la Protecció Civil: prevenció, 
actuació i tornada a la normalitat front a les possibles situacions d’emergència per risc 
d’inundació”.

3. En Doc. 3, apartat 3.5:
 S’elimina la paraula “Representants” i es deixa “Responsables”.

4. En Doc. 3, apartat 3.3: 
2. Incorporació i assignació de funció addicional (Implantació del Pla) al director del Pla.

5. En Doc. 5, pàg. 5:
 Incorporació  d’un  paràgraf  referent  al  Comitè  d’Implantació:  “El  director  del  Pla

designarà els membres que conformaran el Comitè d’Implantació del Pla, que estarà
compost  per  regidors  i  tècnics  municipals,  i  la  funció  dels  quals  serà  elaborar  el
programa d’accions per a la implantació del Pla (sobre la base del contingut de l’Annex
VI). L’objectiu d’aquest Comitè és involucrar els actors vinculats al Pla, definir tasques
i establir terminis per a la seua correcta implantació.”
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6. En Annex VI:
 S’afegeixen dues columnes als plans d’implantació i manteniment (amb títol “fase” i

“responsable”).

7. En Directori en Annex III:
 S’indica que el  responsable de la UB Intervenció serà designat  pel  CPB; el  regidor

passa a ser assessor.

8. En Doc. 5, pàg. 9:
 S’especifica que el regidor que forma part de la UB com a assessor, comprovarà que

l’ajuntament està al dia dels pagaments al Consorci Provincial de Bombers

9. En Doc. 3: 
 Per evitar dualitat, el responsable de la UB Intervenció serà designat pel CPB. La versió

20/01/2016 ja incorpora els canvis en la UB d’Intervenció.

10. En Annex III:
 S’indica que el  responsable de la UB Intervenció serà designat  pel  CPB; el  regidor

passa a ser assessor.

11. En Doc. 3, apartat 3.9.3:
 La versió 20/01/2016, en resposta a les observacions de la SGE, ja incorpora que el

gabinet  psicopedagògic  municipal  forme  part  de  la  UB Sanitària,  en lloc  de la UB
Alberg i Assistència.

 A més es modifiquen les Taules A5.1.8 i A5.1.9, i el Doc. 4, pàg. 18 i 21.

12. En Doc. 4, apartats 4.1.4 i 4.1.5, figures 4.1. i 4.2, i Esquemes Annex V:
 Les tasques a realitzar amb recepció de Butlletí d’Informació Especial (BIE) passen a

l’apartat 4.1.4. i s’afegeix una figura.
 L’apartat 4.1.4 (BFMA) passa a ser el 4.1.5.
 Les figures del Doc. 4 s’han renumerat.

13. En Annex V, Taules A5.1:
 Les  tasques  per  recepció  de  BIE  se  separen  de  les  de  preemergencia,  afegint  una

columna nova.

14. En Doc. 2, pàg. 37:
 Incorporació de dades del Cementeri i Canera Municipal. S’afegeixen 2 subapartats. A

revisar en fase d’implantació i incorporar en Annex III. 

15. En Annex V, apartat A5.4:
 Substitució del terme Responsable de l’actualització per “director tècnic”

16. En Doc. 3, UB Seguretat; Doc. 4, taules actuacions i Annex V, Taula A5.1 Full 6 UB
Seguretat:

 Revisió d’actuacions en Preemergencia.
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 Incorporar “Incidències en càmpings”, també en situació 0, 1 i 2 i incorporar en Taules
A5.1

17. En Doc. 1, pàg. 10-11:
 Incloure acrònim ETAP i descripció en primera aparició del document.

SEGON. Facultar el Sr. alcalde-president perquè, prèvia comprovació dels tècnics municipals,
procedesca  a  la  remissió  del  Text  Refós  del  “Pla  d’Actuació  Municipal  davant  el  Risc
d’Inundacions d’Oliva” a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana per a la
seua homologació.”

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

 Sr. alcalde: “Aquest pla, el Pla d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions
d’Oliva, s’ha comentat en diverses comissions, es va debatre en el Ple el 28 de gener
d’enguany, i es va aprovar per unanimitat. Era l’aprovació inicial. Després ha passat
per un període d’exposició pública,  i  també se n’ha donat  compte a la Direcció
General  de  Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències,  per  si  havia  de  fer  cap
suggeriment;  n’ha fet algun de suggeriment,  són suggeriments que no alteren  el
contingut principal del pla. Per tant ara el que procedeix és l’aprovació definitiva per
part d’aquest plenari, i després l’homologació per part de la Comissió de Protecció
Civil de la Comunitat Valenciana, de la qual forma part l’Alcaldia. Dir-los també, i
així ho ha transmès el  director general,  i  la comissió, que en la comissió que es
realitze  en  juny  s’homologarà  si  hui  s’aprova  definitivament;  i  a  més,   es  té
pensament utilitzar aquest document com a model per a altres municipis amb elevat
risc d’inundacions, perquè desenvolupem i redacten el seu  pla.”

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

 
SISÉ.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  ESQUERRA  UNIDA  DEL  PAÍS
VALENCIÀ SOBRE DECLARAR OLIVA “CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS I
RESPECTUOSA AMB ELS SEUS DRETS”.

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

 Sr. Salort Rubio: “M’agradaria que aquesta moció quedara sobre la mesa. Més que
res per poder tractar millor el seu contingut; o la forma d’expressar aquest contingut,
i que els respectius grups aportes les respectives esmenes, i tractar-ho millor en el
següent plenari.”

 Sr.  alcalde: “Efectivament  és  un  acord  que  es  va  prendre  ahir  en  la  Junta  de
Portaveus; per tant tots els portaveus eren coneixedors de la retirada o del fet que es
quedara sobre la mesa. En qualsevol cas vostè és el proponent i té la potestat de
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poder-ho fer, i per tant el punt quedaria sobre la mesa. Si el punt es retira no és
procedent el debat sobre el contingut.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Nosaltres des del Grup Popular volem donar les gràcies al Grup
Esquerra Unida, per la retirada o per deixar sobre la mesa aquesta moció, al Grup
Bloc-Compromís, al Grup Socialista i al portaveu de Gent d’Oliva per posar-nos
d’acord de tractar el tema de forma més concreta i intentar aportar les idees que cada
grup pensa. El que sí que demanaríem és que quan Projecte Ciutadans d’Oliva parla
amb el president de l’associació vinculada al món dels bous per dir-li que van a fer
molta pressió perquè el  regidor d’Esquerra Unida retire la dita moció,  que en la
Junta de Portaveus que es va tractar el tema facen el que diuen i no que es queden
callats sense dir res; perquè aquesta retirada és per la pressió de tots llevat de vostès,
de Projecte Ciutadans d’Oliva.”

 Sr. alcalde: “Han fet al·lusions sobre un tema que es queda sobre la mesa i no va al
plenari.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  dir,  Sr.  alcalde;  nosaltres,  aquest  portaveu que
parla, no ha parlat amb ningú.”

 Sr. alcalde: “Queda sobre la mesa, i tornarà a vindre en l’ordre del dia del pròxim
plenari la moció, amb les esmenes si  hi ha acord, o no, o les modificacions que
correponga.”

En conseqüència, a proposta del  proponent de la moció es queda sobre la mesa.

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

SETÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT.  PRIMER
TRIMESTRE 2016.

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

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT

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

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

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

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda dels
informes de morositat del primer trimestre de l’any 2016.

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

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

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

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

operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

d’informació previstes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre  HAP/2082/2014, de 7 de novembre,  per  la  qual  es modifica  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1

d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

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

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

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

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

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

Informe primer trimestre 2016
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es  desprenen  de
l’aplicació de comptabilitat,  corresponents  a  despeses  imputables als capítols 2 i  6 del  pressupost  de
l’Ajuntament d’Oliva,  es  troben pendents  de pagament,  a  data 31 de març de 2016 un total  de 822
factures, la quantia global de les quals puja a  760.787,84 €.
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es
diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (809 factures per import de 727.935,96
€), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (13 factures per 32.851,88 €)
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (195 factures per 489.831,43 €) d’aquells que ho
han estat fora del termini legal de pagament (1.895 factures per 32.851,88 €).
L’annex III  fa referència als interessos de demora que s’han pagat en este trimestre, que pugen a un
import total de 0 euros.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN MORA
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre trimestralment la
tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
Este  informe  sobre  morositat  s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri
d’Economia  i  Hisenda  i  a  l’òrgan  de  tutela  de la  Comunitat  Valenciana,  sense  perjudici  de  la  seua
possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 de la Llei
15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe.
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei  30/2007, que es
transcriu a continuació:

“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per
escrit  a  l’administració  contractant  el  compliment  de  l’obligació  de  pagament  i,  si  és  el  cas,  dels
interessos  de  demora.  Si,  transcorregut  el  termini  d’un  mes,  l’administració  no  haguera  contestat,
s’entendrà  reconegut  el  venciment  del  termini  de  pagament  i  els  interessats  podran  formular  recurs
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència
condemnarà  en  costos  a  l’administració  demandada  en  el  cas  d’estimació  total  de  la  pretensió  de
cobrament.”
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:

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

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

Oliva, 18 d’abril de 2016. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”
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La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

VUITÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 655/16 AL 864/16.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 655/16, de 14 de març
de 2016, fins el Decret núm. 864/16, de 21 d’abril de 2016.

La corporació queda assabentada.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sra. Morell Gómez: “Jo faré dos precs. Intentaré ser prou ràpida. El primer prec és
que ens agradaria, ja que apostem aquesta corporació per la transparència, que en el
mateix portal web de l’ajuntament aparegueren les objeccions de legalitat com una
de les finestretes per poder consultar, qualsevol ciutadà, quines són les objeccions
que fan al nostre ajuntament. Com a segon prec, el 26 de novembre vam aprovar una
moció a instància del Partit Socialista, sobre les vivendes socials, i ens vam alegrar
moltíssim d’aprovar-la per unanimitat, sobretot perquè s’havia obert la possibilitat
que  puguera  destinar  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  la  seua  partida  de  Patrimoni
Municipal del Sòl, recursos per poder fer vivenda social, o rehabilitat les vivendes
que té l’ajuntament, perquè a hores d’ara no té l’ajuntament cap vivenda social. Ens
vam congratular moltíssim de poder arribar tots a un acord, però ja han passat sis
mesos des que es va registrar la moció, i encara no hem vist cap moviment respecte
als acords que va prendre l’Ajuntament d’Oliva. En la mateixa moció es parlava
d’un  reglament,  que  es  podria  desenvolupar  des  de  Serveis  Socials,  perquè  les
vivendes socials estiguen molt controlades, i a través d’un sistema rotatiu tinguérem
clar  les  condicions  i  les  situacions  econòmiques  de  les  famílies,  per  evitar  de
vegades  que  gent  aprofitada  faça  ús  d’aqueixes  vivendes,  i  que  no  vagen  a  les
persones que realment ho necessiten. Com ja he dit, passa el temps i no hem vist
durant aquestos sis mesos cap modificació del PMS per destinar recursos. També és
cert que ens hem reunit amb alguna entitat bancària que ha proposat, açò és el que
ens han dit, vivendes socials a l’Ajuntament d’Oliva, però que fa quatre mesos i no
tenen resposta. El que nosaltres demanem, per favor, és un poc d’agilitat al respecte,
perquè totes les setmanes arriben persones que necessiten d’aqueixa mediació amb
les entitats bancàries; i aprofite per felicitar l’Associació Romaní, perquè ens consta
que cada setmana estan negociant amb les entitats bancàries, i fins i tot acudint als
jutjats per evitar i paralitzar les execucions que es puguen fer a través dels jutjats.”
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 Sr. Mengual Manzanares: “El  primer  és un prec global  al  govern,  i  és que es
plantegen propostes, iniciatives, o facen polítiques; tres punts de l’ordre del dia per a
un plenari mensual. A aquest ritme arribarem als plenaris on només hi haurà torn de
precs i preguntes. I després sobre dues temàtiques; una sobre el tema de Benestar
Social i el Banc d’Aliments. Sr. Salort, el passat dimarts vam estar a la Pobla de
Vallbona, a les naus que tenen per al Banc d’Aliments, per vore el funcionament i
per  tractar  com  funciona  la  relació  Oliva  i  el  Banc  d’Aliments  amb  el  seu
coordinador, Jaume Serra. Vam tindre distintes sorpreses, i cap positiva. La primera
és que des del mes de novembre està per firmar el  conveni;  sabem que aquesta
setmana es signarà, però és que és sis mesos després, Sr. Salort i Sr. alcalde. Ens va
preocupar molt el tema del voluntariat; ens va comentar el coordinador que existia la
possibilitat de portar els aliments en dos torns, perquè les cues no foren infinites; i
que li ho va traslladar a vosté i encara està pendent de resposta o de saber com està
el tema del voluntariat. I una cosa que jo no sabia, i desconeixia, era que va negociar
amb l’entitat La Caixa, tindre 2.500 euros per a tindre una càmera frigorífica, i que
vostè ho té des de l’inici, i que no ha fet ús; una càmera frigorífica que pensem que
és  molt  important  per  a  tindre  aliments  i  en  cas  d’urgència  poder  donar-ho  a
aquestes famílies.  Per tant,  Sr. Salort,  per favor,  un poc de velocitat  en aquestes
temàtiques, perquè hi ha 300 famílies que depenen d’aquest banc d’aliments. I el
segon és per al Sr. Oltra. Sobre el tema de Rabdells. No entenc com es pot fer les
coses tard i tan malament. I li ho dic crec que amb la confiança i l’amistat que ens
uneix. Primer no entenem per què no se’ns ha informat  o mostrat  l’informe que
arriba de Medi Ambient. El passat dimecres vam tindre Comissió d’Urbanisme, no
entenc aquesta foscor de no mostrar, almenys a l’oposició, un informe que arriba de
Medi Ambient, que crec que és contundent en el tema de la ubicació del xiringuito.
Tampoc entenem la seua nota de premsa; perquè vostè parla que han arribat alguns
informes que ens parlen d’alguns canvis. No es parla de cap canvi; simplement es
parla que no es pot posar allí pel tema de la protecció. I després parla d’al·legacions;
al·legacions a què, si encara no ens ha arribat l’expedient o l’informe de Costes.
Al·legacions a què? i hi ha una situació molt preocupant, que ens preocupa molt, que
és el  tema no només d’aquesta activitat  o d’aquesta ubicació sinó de la resta de
propietaris,  o  la  resta  d’adjudicataris  de  les  distintes  parcel·les  o  les  distintes
activitats del nostre municipi. Ja estem a maig, i encara no saben si van a muntar els
xiringuitos, perquè encara no ha arribat la Resolució de Costes. Com és possible que
nosaltres ens esperem a enviar el 18 de febrer l’expedient, des de setembre, Turisme
i Platges crec que han tingut suficient temps per poder-ho haver enviat en setembre
el Pla de Temporada, i haver tingut suficient temps per reaccionar davant d’alguna
condició que posara l’expedient que s’enviara des de Costes. Ens preocupa, i molt,
també  els  greuges  comparatius,  perquè  ens  hem fet  sabedors  que hi  ha  algunes
activitats que tenien el seu termini de començament, l’inici, l’1 de març i unes altres
no. No entenem per què unes sí i les altres no, d’aquest greuge comparatiu entre
distintes activitats que a la fi tenen la mateixa temàtica, almenys temporal. I una
última pregunta, Sr. Oltra, no hauria sigut possible substraure la problemàtica, en
aquest cas de Rabdells, i l’altra part del pla haver-se aprovat per poder tirar endavant
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les distintes activitats, i aquesta ubicació concreta haver-se treballat per separat, i
almenys aquesta malifeta que vostès han creat que no repercutesca també a la resta
de propietaris?”

 Sr. Forrat Estévez: “La meua pregunta va sobre les parcel·les que tenim al Sector
11, on en un mes vam tindre dos incendis, i estem en una zona urbana i a més tenim
un col·legi molt a prop. Hem pensat en algun moment de poder netejar aqueixes
parcel·les per tal que, ara que ve l’estiu, no tornem a tindre qualsevol altre incendi?”

 Sra. Soria Escrivá: “La meua pregunta s’adreça al Sr. Escrivá, regidor de Cultura.
En  la  Comissió  de  Serveis  Socioculturals  del  passat  15  de  desembre  es  va
dictaminar  favorablement  la  proposta  d’inici  de  l’expedient  administratiu  del
nomenament de fill predilecte de la ciutat de D. Salvador Cardona Miralles. Segons
el Reglament  Municipal  d’Honors i  Distincions,  en l’article  10 s’indica que una
vegada dictaminada favorablement per la comissió hauria de passar a plenari. Han
passat quatre mesos i ens preguntem per quin motiu no s’ha elevat al Ple.”

 Sr. Parra Salort: “S’ha fet un acord amb l’Agència Valenciana de Turisme, que
considerem que  en  el  fons  és  positiu  perquè  ens  permetrà  tindre  una  platja  en
condicions informatives, i de serveis per als turistes, i per al mateix ciutadà d’Oliva.
Hem vist que ens pagaran 39.000 euros, però la qüestió és que no se’ns ha informat
de quin serà el cost del manteniment, reparacions, neteja, pintura, on també s’inclou
el manteniment de noves instal·lacions que no estiguen incloses en aquest acord.
Amb vista de la claredat de què vostès presumeixen, creiem que el ciutadà ha de
saber, primer, si existeix una memòria econòmica sobre el dit assumpte en què es
reflectesquen els costos i les subvencions en aquest cas. I segon, quin seria el cost
estimat  d’aquest  manteniment  i  conèixer  si  aquest  import  és  suficient,  o  serà
deficitària i haurà de cobrir en el fons del mateix pressupost municipal.”

 Sra. Tomás Doménech: “En el  plenari  anterior  i  respecte  a  l’impacte  del  medi
ambient i el desastre que pot suposar la ubicació d’un xiringuito a Rabdells, el Sr.
alcalde es va mostrar molt preocupat i va assegurar que estava en contacte amb el
cap de la Demarcació de Costes, per tal d’assegurar-se que es redactaren tots els
informes que foren preceptius, per la Direcció General de Ports i Costes, per la del
Medi  Natural  i  la  de  Turisme,  tot  mostrant  una  sensibilitat  positiva  respecte  a
preservar el medi ambient; o siga a fer cas dels informes. D’altra banda, al primer
informe  que  ha  arribat,  de  la  Subdirecció  General  del  Medi  Natural,  que
desaconsella  la  instal·lació  d’un  xiringuito  a  Rabdells,  les  declaracions  del  Sr.
Gabriel Oltra, de Projecte Oliva, del seu govern, són declaracions molt laxes i que
donen a entendre que no té la mateixa idea o contundència de cara a fer cas dels
informes. La pregunta és si el Sr. alcalde es reafirma en el que va dir l’anterior Ple o
recolzarà la laxitud o ambigüitat del Sr. Oltra en aquest cas. I una segona pregunta;
en  el  cas  que  Costes  finalment  no  autoritzara  la  instal·lació  d’un  xiringuito  a
Rabdells, tenen intenció de buscar una altra ubicació, o es podrà ubicar en el mateix
emplaçament de l’any passat?”
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 Sr. Llopis Ibiza: “Jo començaré per un prec, però va lligat a l’última pregunta que
ha fet el Sr. Mengual, sobre la possibilitat  de separar d’alguna forma la resta de
xiringuitos del de la zona de Rabdells. Comentar-li que nosaltres mateix, el Grup
Popular,  hem  parlat  hui  amb  Costes,  exactament  amb  Carmen  Ferris,  una
responsable de Costes, i  ens ha dit  que sí,  que és una solució que sí que es pot
prendre, però que ha d’eixir del mateix ajuntament la sol·licitud; aleshores, el prec
podria ser que el més aviat possible ho fem, i almenys, està clar que hi ha algun
xiringuito  que  no  està  del  tema  aquest,  la  zona  de  Pau  Pi,  però  la  majoria  de
xiringuitos estem perjudicant-los d’aquesta forma; i serà una bona solució. L’altra
pregunta que tinc és que amb data 2 de febrer, mitjançant registre d’entrada, el Grup
Partit  Popular  va  sol·licitar  que  s’emetera  informe  referent  a  la  legalitat  de  la
sol·licitud d’ocupació de domini marítim terrestre al carrer de l’illa de Menorca, tant
en fons com en forma; mitjançant registre d’entrada núm. 2.754, de data 11 de març,
el Grup del Partit Popular sol·licita informe i còpia del mateix sobre la sol·licitud
d’ocupació del carrer illa de Menorca; amb data 31 de març, registre núm. 3.253, té
entrada a l’Ajuntament d’Oliva sol·licitud de la Demarcació de Costes a València,
d’informe sobre la indicada sol·licitud d’ocupació del domini públic, i atorga un mes
de termini perquè l’ajuntament complesca la dita sol·licitud. El Grup Popular, amb
data  22  d’abril,  mitjançant  registre  d’entrada  núm.  4.230,  reitera  la  necessitat
d’emissió de l’informe esmentat, per a, d’entre altres, complir el requeriment de la
Demarcació  de  Costes,  i  se’ns  en  facilite  còpia.  Una  qüestió  prèvia  a  la  nostra
pregunta és, a la Sra. secretària, saber quines conseqüències jurídiques comporta el
fet  de  no  complir  el  requeriment  de  sol·licitud  d’informe  de  la  Demarcació  de
Costes, per a l’ajuntament, i per a l’expedient, ja que tenim males experiències de la
deixadesa d’aquest ajuntament. La pregunta seria, s’ha emés el dit informe? En cas
de no haver-se emés, són conscients que d’ací a dos dies finalitza el termini que els
ha concedit la Demarcació de Costes? Tenen intenció de complir el tràmit? El 31 de
març, també Demarcació de Costes va sol·licitar informe referent a la instal·lació de
la terrassa en la platja de les Deveses; aquest informe se’ns va conformar en la
Comissió d’Urbanisme que ja estava redactat.  S’ha tramés ja a la Demarcació de
Costes?”

 Sr. Robles Serrano: “És una pregunta per al Sr. Salort, com a amat dels animals,
aquest últims esdeveniments que hem tingut a la localitat d’Oliva, ha pogut assistir a
algun d’ells? Com ara algun acte dels que s’organitzen en el recinte taurí, o aquest
cap de setmana a vore algun acte del tir i arrossegament, o simplement acostar-se al
MET.”

 Sra. Pous Marí: “En el carrer de Manuel de Falla, en concret la part del passeig,
que està per acabar, la qual cosa dóna un aspecte tercermundista a la zona, es permet
que aparquen camions de gran tonatge, cosa que produeix pols, sorolls i diverses
molèsties als veïns; molèsties que a més se sumen a les que pateixen per viure a un
lloc  per  acabar  d’urbanitzar,  com és  la  dificultat  de  travessar  la  zona  de  forma
segura. Per posar un exemple, no hi ha voreres, ja que el solar que existeix, front al
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passeig té un tancat perimetral fins el rastell i la gent ha de caminar pel mig del
carrer;  fins  i  tot  part  del  tancament  ha  desaparegut,  la  qual  cosa  permet  que
qualsevol xiquet accedesca al solar i puga patir un incident. La meua pregunta és la
següent; si dins del casc urbà no està autoritzada la circulació de camions, per què es
permet que aparquen en una zona urbana en el passeig, i Oliva té zones habilitades
per a aquesta qüestió.”

 Sr. Salort Rubio: “Si anem per punts, el primer ha sigut el tema de les vivendes
socials, el PMS i la rehabilitació. És veritat que en el Ple de novembre, o desembre,
es va acordar la rehabilitació de les vivendes de l’avinguda de València; sense que
això haja de deixar de fer-se, han eixit sobre la marxa diferents alternatives que amb
menys mitjans ens permetrien tindre més vivendes per al lloguer social. Com ja hem
comentat en les comissions, on també van avançant-se coses i no deixant-se tota la
matèria per al plenari, han eixit tres tipus d’alternatives per obtindré vivendes; una
seria,  com hem comentat  en altres  plenaris,  la interacció  amb la  Fundació  Todo
Ayuda, igual que l’opció que ha comentat la Sra. Morell, el PMS, que no deixem de
tindre-ho ahí, i si s’ha acordat s’haurà de fer; però creiem que nosaltres podríem fer
una  acció  més  àgil  en  la  Fundació  Todo  Ayuda,  o  la  tercera  opció,  que  és  la
negociació amb els bancs, que sí que és veritat que hem tingut contactes, ja s’ha fet
una  proposta  per  part  d’Alcaldia  i  el  regidor  que  els  parla,  i  esperem que  tire
endavant. Respecte al tema de com decidir les famílies que accedeixen a aquestes
vivendes, també s’ha comentat en les comissions que es crearà una comissió per
decidir quines famílies accedeixen, perquè evidentment, a pesar que totes sofreixen
el drama social de no tindre casa, hi ha diferents graus de necessitat i és això el que
hem de valorar; si tenim cases per a tots, òbviament podran entrar tot, però en cas
que no hi haja prou oferta per a tota la demanda, s’haurà de prioritzar. També tenim
els nostres tècnics buscant les formes de com prioritzar; i en ser un programa que no
s’ha portat  mai  a Oliva,  hem d’informar-nos per diferents llocs per poder tindre
criteris semblants. Respecte a la nau del banc solidari o Banc d’Aliments, estic en
contacte també amb Jaume Serra. M’agradaria clarificar dues coses. La primera que
no s’ha firmat el conveni per falta de papers, falta de papers; no soim nosaltres els
únics que hem de fer el pas, també per part d’aquesta entitat s’han d’aportar papers,
com ho ha notificat la tècnics; hi ha proves que s’han demanat uns papers que ací no
arriben.  Nosaltres  com a  institució  no  podem  tirar  una  cosa  endavant  si  falten
papers.  M’agradaria  que estiguera  firmat;  els  meus  interessos  no són contraris  a
firmar.  I respecte a la càmera frigorífica, també estem, i s’inclourà en el següent
conveni, i ahí és on apareixerà, on podrem portar-la i podrem disposar d’ella, que
com bé ha dit el Sr. Mengual, fa molta falta per a aquest servei. També aprofite per
dir que el tema dels dos torns es va comentar en les comissions i en el plenari que
seria un èxit, si es puguera portar a cap, i de fet també estem esperant el següent
conveni. Per tant, sense que estem en contra de fer això, són coses que han d’anar
una darrere l’altra; només tinguem una cosa es podrà fer l’altra. Respecte a si he
anat al MET, al tiraset o al bou, lamente dir que no, que no acostume a concórrer
aqueixos llocs; però també és veritat que és una opció, i de cara a l’any que ve es
podria contemplar.”
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 Sra. Morera Alemany: “La pregunta de l’encomanda de gestió li la deixaré a Gabi,
pel tema de totes les accions que es fan a la platja, perquè es gestiona més des de la
part de Platges que de Turisme. Jo sí que voldria dir, si no recorde malament crec
que ha sigut el Sr. Mengual, que ha comentat el tema del greuge comparatiu del
muntatge de les instal·lacions temporals de la platja. En aquest cas no hi ha greuge
comparatiu  perquè  jo  mateix  vaig  preguntar  un  per  un  a  tots  els  adjudicataris
prorrogats  si  abans  de  nosaltres  enviar  el  pla  d’instal·lacions  de  temporada,  de
presentar-lo  a  Costes,  ells  volien  modificar  aqueix  període  d’ocupació  que  està
estipulat en el pla de temporada. I allò que s’ha tramés a Costes és el reflex del que
ells em van comunicar a mi.”

 Sr. Oltra Mestre: “A la millor l’argument no va en la mesura qeu l’ha demanat.
M’ha fet  una  pregunta  per  què el  pla  no  es  presenta  en setembre,  o  octubre,  o
novembre, perquè seria novedós presentar-ho en setembre o octubre; sí que és de
veres que des de setembre o octubre, i novembre, hem estat buscant les zones on
volien instal·lar, o on podien instal·lar, vam mirar què seria millor per al poble i què
seria millor per a les instal·lacions; i crec que la data límit que dóna conselleria, crec
que és 28 de febrer. Crec que fins i tot enviant-ho abans, fins el 28 de febrer no es
posen a estudiar el que vostès envien, o nosaltres en aquest cas. De totes formes, no
s’ha fet abans mai. S’ha fet com tots els anys. Ho estudiaré, perquè és la primera
vegada que ho presente;  si és possible ho presentarem abans, i si és possible ho
farem,  perquè  crec  que  mou  un  raonament  que  pot  ser  positiu  per  a  nosaltres.
Pregunta si es pot substraure Rabdells del pla; és alguna cosa que haurà de contestar
Costes, si es pot substraure o no; és a dir, nosaltres presentem el pla sense fer cap
diferenciació entre la gent de Rabdells, la gent de Terranova, la gent de cap lloc
d’Oliva;  i  ara ens diuen que tenim un problema ací,  problema que analitzarem i
haurem de vore. En la nota de premsa no parlem d’al·legacions; jo crec que vostè no
ho ha llegit bé; en la nota de premsa parlem d’esmenar el que Conselleria de Medi
Ambient ens diu que pot ser un problema a l’hora de xafar. Crec que dilluns ve un
tècnic de conselleria i v orem sobre el terreny si realment el que nosaltres adduïm
milloraria, o no milloraria, el que ells estan dient en l’informe que ens presenten.
Crec que amb això queda contestat.  Després,  hi  ha alguna cosa que crec que és
important  que  deixem  clar.  Es  pot  tornar  a  posar  al  sector  18  el  xiringuito,  o
xiringuitos, que anaven ací? Jo crec que estaríem fent una il·legalitat com ha estat
fent-se altres anys. Es podria? Il·legalment. Les dunes del sector 18 són diferents de
les de Rabdells? Pregunte; són diferents? Es mereixen menys respecte que les de
Rabdells? Estan en pitjor estat que les de Rabdells? Jo crec que vull ser respectuós
amb tots  i  cadascun dels ciutadans,  de les  dunes,  dels  corriols,  i  sobretot  de les
persones i de la infraestructura d’oci que tenim en aquest poble, que és la que és; i
amb això actue. La Sra. Tomás diu que si sóc lax, doncs no ho sé. A la millor sóc
lax; és una cosa que vostè pot pensar. Jo li puc argumentar el que jo faig; si això és
ser lax, ho seré; però no mire amb distinció a cap ciutadà, ni a cap lloc, ni a cap
duna. Els corriols ací tot el món en parla; en l’informe que ens han fet arribar no
parla  del  corriolet  en cap lloc.  En cap lloc  parla  del  corriol,  i  jo  he escoltat  en
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premsa, ací i allà; no sé qui ha tret el corriol; en aqueixa zona justament no hi ha cap
problema amb el corriol. Parla de dunes. I fins i tot hi ha un punt que diu “Si bé les
instal·lacions  no afecten  directament  els  hàbits  de les  dunes  –diu l’informe– les
seues activitats previstes suposen una alta concentració de persones” i ells ja donen
per suposat que aqueixes persones estaran xafant les dunes; també podríem pensar-
ho dels càmpings, podríem pensar-ho també de tots els qui viuen en primera línia de
platja; però anem a vore, s’haurà de fer el que calga perquè la gent no ho xafe, i per
poder tindre l’estructura d’oci que necessitem. Hi no hi ha més. Podran estar d’acord
o no, però jo ho veig així, i així ho dic.”

 Sr. alcalde: “L’Alcaldia també té algunes coses. En primer lloc, crec que la Sra.
Ana  Morell,  ha  dit  que  es  publiquen  les  objeccions  de  legalitat.  No  tenim cap
problema. Com vostè sabrà, aquest govern, encara que es troba lluny de complir
amb la Llei de Transparència, ho reconec, però no aquest govern, aquest ajuntament
des de fa temps. Té una política decidida, hui tenim un exemple, i està prenent una
série d’accions de cara a millorar la transparència, a través de la seua pàgina web,
encara  que  reconec  que  hi  ha  molt  de  treball  per  fer.  Estem  esperant  que  la
plataforma, a la qual ens vam adherir, del ministeri, la posen operativa per poder
entrar en un marc de transparència i poder complir aqueixa llei; de totes formes,
s’estudiarà, i no hi ha cap problema de publicar les objeccions de legalitat. Faltaria
més. S’ha parlat també, ha fet algunes preguntes el Sr. Llopis, de l’informe; no es
pot lliurar un informe si no està fet. De totes formes, no cal tantes consultes. S’acaba
d’ací a dos dies el termini.  Els terminis  que donen les administracions estan per
complir-se, per tant no tinga cap dubte que abans que es complesca el termini, com
no pot ser d’altra forma, aquest ajuntament complirà amb les seues obligacions i
s’enviarà a la Demarcació de Costes i Sostenibilitat de la Costa, els informes que
ens han requerit  per  a  totes  aquelles  autoritzacions  han demanat  els  particulars;
s’enviarà dins de termini; per tant no cal preguntar-se què passa si no ho enviem,
perquè ja li dic que s’enviaran dins del termini que ens ha donat Costes, que els
terminis estan per esgotar-se; per molts escrits que facen vostès, els terminis estan
per  esgotar-se.  La  Sra.  Sandra  Tomás  ha  citat  unes  paraules  que  vaig  dir  en  el
plenari passat, i clar que les mantinc. Vaig dir que havia parlat amb el cap de la
Demarcació  de  Costes  per  dir-li  que  demanara  tots  els  informes  que  havia  de
demanar  perquè no hi  haguera dubte de si  finalment  allí  s’ubica una instal·lació
temporal que siga amb tots els informes preceptius; l’any 2014, fa dos anys, per
exemple, allí també hi havia dunes, aqueixa instal·lació, sense llevar la que va al
sector 18, la va autoritzar la Demarcació de Costes. Va passar per comissió, es va
aprovar, va eixir a concurs públic; i quatre dies abans d’obrir les pliques en pública
subhasta, com que l’ajuntament no tenia recursos per a redreçar el llit  del riu, la
desembocadura,  recorde  que  la  pala  estava  trencada,  eren  anys  de  restriccions
econòmiques, com ara, però encara més importants; i a quatre dies que s’obriren els
sobres, l’anterior Alcaldia va emetre un comunicat, que va fer públic a través del
web, dient  que allí  s’abstingueren de presentar  ofertes;  i  a aquells  que n’havien
presentat, que els sobres no s’obririen. Per tant només fa dos anys, i sense llevar el
xiringuito del Sector 18, Costes allí va autoritzar una ubicació i aquest ajuntament
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ho va traure a pública subhasta. El que jo li vaig dir al cap de la Demarcació de
Costes és que demanara tots els informes que considerara; i punt. Això és el que li
vaig dir, i torne a dir; òbviament per a fer cas dels informes, faltaria més. Amés, qui
autoritza és Costes; si Costes no autoritza, la ubicació no es posarà, com no pot ser
d’altra forma; nosaltres no anirem a ubicar una instal·lació, si Costes no l’autoritza.
Jo crec que això és una evidència, i així serà. Ara nosaltres, com ha dit el Sr. regidor
de Platges,  també tenim l’obligació,  i  tenim la  voluntat,  de si  hi  ha un informe
desfavorable  de  Medi  Ambient  preguntar  per  què,  i  si  és  esmenable  amb
modificacions del pla d’instal·lacions de temporada, que és el que li acaba d’explicar
el  Sr.  Oltra;  i  si  és  esmenable,  i  té  informe  favorable  de  Medi  Ambient  i
l’autorització de Costes, el xiringuito, o la instal·lació temporal, s’ubicarà; si a pesar
de les modificacions continua sent desfavorable i Costes no autoritza, la instal·lació
no es posarà, com no pot ser d’altra forma. La Sra. Morell adés ha dit alguna cosa
que els  bancs  ens  han presentat  una proposta  i  nosaltres  no  els  hem dit  res.  A
aquesta  Alcaldia,  no.  Ha sigut  al  contrari,  aquesta  Alcaldia  els  ha presentat  una
proposta  als  bancs,  i  una entitat  bancària  encara no ens ha contestat.  Hem sigut
nosaltres els qui, per mediació de la plataforma d’afectats per la hipoteca, els van fer
una proposta i és l’entitat bancària qui encara no ha contestat; com a mínim a aquest
Alcaldia. El Sr. Alfons Forrat ha parlat de netejar les parcel·les; mire, allí hi ha un
problema d’amidament. Hi ha una reparcel·lació feta i caldria fer un amidament i un
alçament topogràfic per vore on estan exactament les parcel·les que són privades i
les públiques, per tal de fer ordres d’execució. De totes formes, ho tenim en ment,
arran de l’incendi aparentment provocat que va haver, i estem treballant en aqueix
sentit per fer les ordres d’execució a aquelles parcel·les que siguen privades. Del fill
predilecte li puc contestar jo mateix, ja que és una qüestió de Secretaria. Aquesta
Alcaldia va proposar, i així ho va dir al regidor de Cultura, que ho fera extensiu en
la comissió; això ve de l’anterior legislatura, va proposar que s’iniciaren els tràmits
per declarar Salvador Cardona com a fill predilecte; es va parlar prèviament amb
tots els portaveus per si hi havia acord, així sembla que era, perquè considerem que
aquestes qüestions han de ser per unanimitat si és possible, a més que requereix una
majoria més enllà de la qualificada,  però ens vam trobar amb la sorpresa que el
reglament que tenim aprovat hui en dia de fills predilectes estableix que han de ser
nascuts a Oliva, que no és el cas del Sr. Cardona, i per tant el que estem debatent és
si modifiquem el reglament o si acudim a una altra figura, com ara la medalla d’or, o
fill adoptiu; i en això estem. No hem tingut temps, perquè el dia a dia el tenim molt
ocupat, sobretot en la gestió de problemes urbanístics, sobretot jurídics, i per tant no
hem arribat. Aqueix és el motiu pel qual no han tornat a tindre coneixement d’això.
De totes formes, el regidor en la comissió podrà explicar-ho amb major detall. De
les preguntes que tenia per a Alcaldia, crec que ja estan totes. La Sra, Rosa Pous ha
parlat,  no  s’ha  contestat,  del  trema  de  l’aparcament.  En  aquest  moment  hi  ha
camions allí perquè l’aparcament de camions encara estan desmuntant la plaça; en
muntar la plaça hi havia un problema en l’aparcament de camions que s’utilitza a
l’entrada del poble, però li dic també que a través de la Delegació d’Obres i Serveis
s’està habilitant un aparcament en el polígon industrial, amb comissió; no sé si el
regidor pot donar més detalls. Estem treballant perquè en breu hi haja una parcel·la
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molt més gran, pública, que no s’haja de pagar lloguer, per tal de poder solucionar el
problema de l’aparcament de camions i que no s’aparquen camions allí.”

 Sr. Oltra Mestre: “Se m’ha oblidat comentar l’encomanda de gestió. El que estem
lluitant és per vore si podem rebre-la abans. O poder rebre la conformitat. El volum
total i la conformitat abans; perquè quan arriba, en febrer o març, o fins i tot abril,
nosaltres ja estem fent despeses. És a dir,  sense saber el que rebrem, estem fent
despeses. Jo vaig demanar un informe a l’empresa que ho porta endavant, del cost
d’enguany, i el tinc ací, el cost és de 53.000 euros. És a dir molt major del que ens
donen. Ho tinc clar; i estem preparant un informe per enviar a conselleria o on calga,
perquè vegen què hem de fer; perquè no podem créixer en platja, no podem fer
infraestructures,  no  podem  fer  res,  però  mantindre  les  platges  les  hauran  de
mantindre ells; dic jo. Estem en això. Estem lluitant perquè vinga abans.”

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

31


	Acta núm. 06/2016
	EXPONEN
	SEXTA.- DURACIÓN.-
	SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.-
	OCTAVA.- RESOLUCIÓN.-
	DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.-
	Vist i comprovat que no s’han presentat al·legacions davant l’ajuntament.
	Aquesta Alcaldia eleva a l’Ajuntament en Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
	“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT
	Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat.
	PROPOSTA D’ACORD

