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Acta núm. 19/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
29 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  21.30 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
CONVOCATÒRIA: PRIMERA 
 
ASSISTENTS 

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

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES 
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 
 

ABSENTS EXCUSATS: 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
 
SRA. SECRETÀRIA: 
ANA MORENO RODILLA 
 
SRA. INTERVENTORA: No assisteix 

 

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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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 28 DE JULIOL DE 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
28 de juliol de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CORRESPONENT AL 9 D’AGOST DE 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
i urgent de 9 d’agost de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes 
corresponent. 
 
 
TERCER.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A JUNTA CENTRAL DE SETMANA SANTA.  
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 2 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA JUNTA CENTRAL DE 
GERMANDATS DE LA SETMANA SANTA D’OLIVA 
 
ATESA la proposta presentada pel SR. JOSÉ SALAZAR CUADRADO, Regidor de Festes, 
sobre la concessió de subvenció nominativa a la Junta Central de Germandats de la Setmana 
Santa d’Oliva, el text de la qual és com segueix: 
 
PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ JUNTA 
CENTRAL DE GERMANDATS DE LA SETMANA D’OLIVA PER A L’EXERCICI 2016. 
 
El Senyor José Salazar Cuadrado en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes, a l’empara del que 
disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a la Comissió Informativa de 
Serveis Socioculturals, que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Atorgament de Subvenció Nominativa a l’Associació Junta Central de Germandats de 
la Setmana Santa d’Oliva. 
 
ANTECEDENTS. 
-El dia 10 de juny de 2016 el ple de l’Ajuntament, va aprovar definitivament el Pressupost municipal 
corresponent a l’any 2016, en el que entre altres, s’estableix la possibilitat de que l’Ajuntament 
concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars 
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-En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2016,.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost , al seu punt tercer estableix una sèrie de subvencions de 
caràcter nominatiu, entre les quals es troba la següent: 
 33800 48930000P. Festes Populars .- Transf. Junta Central Germ. Set.Santa.  
 CIF. G-97334759. Import......8.500 euros. 
 
És per tot açò que el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de Festes, vistos els 
informes de Fiscalització de la intervenció municipal i l’informe Jurídic de la Tècnica d’Administració 
General, proposa i eleva a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals, la Proposta que 
seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a l’Entitat Festera que es descriu a 
continuació, l’import següent: 
 
Associació Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva amb CIF.G-
97334759..........................8.500 euros. 
 
Segon.- Aquesta subvenció haura d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant el corresponent Conveni 
de Col·laboració amb l’Entitat. 
 
Oliva, 30 de novembre de 2016 
El Regidor Delegat de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
ATÉS l’informe que presenta el Sr. Josep Antoni Santacreu, Tècnic de Cultura, el text del qual 
és com segueix: 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent informe: 
 
Primer.- El dia 10 de juny de 2016 el ple de l’Ajuntament, va aprovar definitivament el Pressupost 
municipal corresponent a l’any 2016, en el que entre altres, s’estableix la següent subvenció nominativa: 
 
3380048930000 Festes Populars.Trans.Junta Centr.Germ Set.Santa ......... 8.500 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aquestes subvencions haurà d’acomplir els requisits següents. 
 

a) L’aprovació de les subvencions i el conveni que les regula pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que 

es deriven de la concessió de le subvencions i que a tals efectes s’han realitzat les retencions de 
crèdit corresponents. 

c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 
2016,- Subvencioms, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que 
l’Ajuntament podrà concedir subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats 
de les quals complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o 
sectorial dels veïns. 

A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’obsrvar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’una memòria de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2016 i el seu pressupost serà subscrit pels seus representants legítims. 
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- Els sol·lcitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar, abans del 31 de gener de 2017. 
 
Tercer.- En data 10 d’octubre de 2016, la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa D’OLiva va 
presentar la corresponent instància sol·licitant la subvenció i signatura del conveni per a l’esmentada 
anualitat. 
 
En data 21 d’Octubre de 2016, s’ha presentat un altra instància per tal de subsanar una sèrie d’errades 
detectades en el model de Sol·licitud presentat anteriorment. 
 
Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per la Junta Central de Germandats de 
la Setmana Santa d’Oliva, s’informa: 
 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost Municipal de 2016. 
 
- Que examinat el registre Municipal d’Entitats i Associacions, la Junta Central de Germandats de la 
Setmana Santa d’Oliva, figura inscrita amb el número de registre municipal 51. 
 
- Que la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva acompleix els requisits per tal 
d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, establerts en l’article 13, de la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
- Que les activitats objecte d’aquesta subvenció són els actes religiosos i de devoció popular propis de la 
Setmana Santa d’Oliva, que complementen les activitats municipals en matèria de festes, música religiosa 
i foment de la cultura tradicional i són una de les fites importants en el calendari de festes locals i un 
element de capital importància en l’oferta turística de la ciutat d’Oliva. 
 
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2016 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 8.500 euros, en la partida de Festes Populars.- Transferència a Festes Populars- 
Transf, Junta Central de Germandats de la Setmana Santa. Programa.-33800.Econòmica.- 48930000. 
Referència. 22016008506 i número d’operació.-220160027788. 
 
- Que la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva haura de complir amb les condicions 
establertes en el punt.1 Article 14. Obligacions dels beneficiaris, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Quart.- Que la subvenció nominativa sol·licitda per l’Associació Junta Central de Germandats de la 
Setmana Santa d’Oliva, es canalitzarà mitjançant un conveni regulador, segons allò establert al Capitol 
III. Article 28. 1. de le llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, "Els Convenis seran 
l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos 
Generals de l’Estat o en els de les corporacions locals". 
Els continguts mínims que han de contemplar els convenis, segons el punt.3 de l’esmentat article i llei, 
són: 
- Definició de l’objecte de la Subvenció i de les raons que acrediten l’interés  públic, social, econòmic o 
humanitari. 
- Règim jurídic aplicable 
- Beneficiaris i modalitat d’ajuda. 
- Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació que se li ha  donat a les subvencions 
pels beneficiaris i en el seu cas, entitats  col·laboradores. 
 
Cinquè.- És per tot allò expressat anteriorment i als efectes de la seva tramitació i concessió per l’òrgan 
competent, prèvia fiscalització de la intervenció municipal, que és conclou el següent: 
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- Que la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva ha presentat la documentació 
requerida a les Bases d’execució del Pressupost municipal de 2016. 
 
- Que la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva figura inscrita en el registre Municipal 
d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament d’Oliva amb el número, 51. 
 
- Que les activitats desenvolupades per la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva i i 
objecte d’aquest Subvenció, són complementaries de les municipals, en matèria de Cultura popular i 
tradicions i d’interés cultural i turístic per a la ciutat d’Oliva. 
 
- Que el conveni mitjançant el qual és regula aquesta subvenció nominativa, acompleix els requisits 
mínims establerts en el punt 3. de l’article 28. Capítol III de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
- Que s’ha presentat per part de l’Associació Sol·licitant una declaració jurada en la que declara que no 
incorre en cap circumstància que li impedisca obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció, en els 
termes contemplats a l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions. 
 
Tot açò és el que té a bé informar als efectes opotuns. 
 
Oliva, 7 de novembre de 2016. 
 
ATÉS l’Informe de Fiscalització que presenta la Sra. Interventora Municipal, el text del qual és 
com segueix: 
 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2016, que estableix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs nº220160027788) 
 
_ NO_ La despesa la proposa l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 
 Ple 

 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa. 
 
_NO S'incorpora informe jurídic. 
 
Així mateix, aquesta Intervenció ha realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, i es realitzen les 
següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
- Primer.- No s'acredita en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, el fet de no 
estar incurs en les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora. 
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- Segon.- S'aporta un pressupost amb dèficit inicial.  
 
- Tercer.- S'inclou entre les despeses donatius, que entén aquesta Intervenció que NO ha de ser una 
despesa subvencionable.  
 
- Quart.- S'inclou entre els ingressos un superàvit d'anys anteriors superior al 50% de les despeses, de la 
qual cosa s’haurà de fer un seguiment de manera que es comprove que NO s'està incomplint l'article 19.3 
de la Llei 38/2003 que disposa: “L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuda, ingressos o recursos, supere el cost de 
l'activitat subvencionada.” 
 
- Cinqué.- Existirà obligació d'aportar a l'Ajuntament certificat signat pel President i Secretari, en el qual 
s'acredite la totalitat de despeses i ingressos de l'exercici. En cas que les despeses siguen inferiors a les 
previstes o els ingressos superiors s’haurà de concretar les actuacions a adoptar per NO incomplir l'article 
19.3 de la Llei 38/2003 de subvencions. 
 
- Sisé.- Aquesta Intervenció considera necessari que s'aporte informe jurídic que acredite que el text del 
Conveni i la tramitació de l'expedient s'ajusta a la legalitat vigent amb caràcter previ a l'adopció de 
l'acord. 
 
A la vista de les OBSERVACIONS, s'informa DESFAVORABLEMENT, l'expedient de referència. 
 
Oliva, 21 de novembre de 2016. La Interventora, Marta Milvaques Cucart. 
 
ATÉS finalment l’Informe Jurídic que presenta la Sra. Sofia Gregori, Tècnica d’Administració 
General, redactat amb posterioritat al de la Sra. Interventora i que esmena, per tant, l’absència 
de dit Informe Jurídic observada per la dita Sra. Interventora. 
 
Vista la petició de subvenció efectuada per la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, i 
fi d'esmenar el requeriment efectuat per la Sra. Interventora, el funcionari que subscriu emet el següent 
INFORME 
 

1. ANTECEDENTS 
1r) En data 10 d'octubre de 2016, per D. Vicente Llopis Sánchez, com a Secretari de la Junta Central de 
Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant escrit Núm 
2016/10771. 
En data 21 d'octubre de 2016, presenta nou escrit Núm 2016/11251, pel qual rectifica la seua anterior 
petició per errates en el model aportat a la sol·licitud de subvenció 
 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent d'observar-se les següents normes: 
a) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 239 del ROF. 
b) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
c) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
d) Els preceptores de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell en 
què es concedeixen, l'aplicació dels fons percebuts. 
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3º) Aquesta mateixa Base 25, en el seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter 
nominatiu amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba la Junta Central de 
Germandats de la Setmana Santa, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb 
l'aprovació del conveni regulador. 
 
 2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2016. 
 
2º) L'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents subvencions: 
 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2016, contempla, entre 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
 

APLICACIÓ IMPORT 
33800 48930000 Festes Populars.- Transf. Junta Central Germ. Set. Santa 8.500 

 
3r) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establesca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si en foren varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
 
4t) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de memòria d'activitats. 
- Còpia del Decret de l'Alcaldia núm. 3487/15, de 2 de desembre, pel qual es resol aprovar la justificació i 
donar per justificada la subvenció atorgada per a l'any 2015. 
- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2016, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Certificat expedit per la Tresorera Municipal que la corresponent associació no té deute pendent amb 
aquest Ajuntament. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
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- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 7 de novembre de 2016, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
- Informe desfavorable de fiscalització per part de la Sra. Interventora Municipal, sobre la base de les 
següents observacions: 
 
a) No s'acredita en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, el fet de no estar incurs 
en les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora. 
b) S'aporta un pressupost amb dèficit inicial.  
c) S'inclou entre les despeses donatius, que entén aquesta Intervenció que NO ha de ser una despesa 
subvencionable.  
d) S'inclou entre els ingressos un superàvit d'anys anteriors superior al 50% de les despeses, de la qual 
cosa s’haurà de fer un seguiment de manera que es comprove que NO s'està incomplint l'article 19.3 de la 
Llei 38/2003 que disposa: “L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuda, ingressos o recursos, supere el cost de 
l'activitat subvencionada.” 
e) Existirà obligació d'aportar a l'Ajuntament certificat signat pel President i Secretari, en el qual 
s'acredite la totalitat de despeses i ingressos de l'exercici. En cas que les despeses siguen inferiors a les 
previstes o els ingressos superiors s’haurà de concretar les actuacions a adoptar per NO incomplir l'article 
19.3 de la Llei 38/2003 de subvencions. 
f) Es considera necessari que s'aporte informe jurídic que acredite que el text del Conveni i la tramitació 
de l'expedient s'ajusta a la legalitat vigent amb caràcter previ a l'adopció de l'acord. 
 
5º) Pel que es refereix a l'acreditació de no estar la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
incurs en prohibició per obtenir la condició de beneficiària de la subvenció, l'article 13.7 de la LGS indica 
que ”La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per obtenir 
la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, assenyalades als apartats 2 i 3 d'aquest article, podrà 
realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb 
l'establert en la normativa reglamentària que regule la utilització de tècniques electròniques, 
informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, o 
certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no puga ser expedit per l'autoritat 
competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat 
administrativa o notari públic.” 
 
Consta en l'expedient l'aportació de Declaració Jurada de la Junta Central de Germandats en la qual 
acredita no estar incurs en cap circumstància que li impedesca obtenir la condició de beneficiària d'una 
subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions, considerant 
aquest funcionari que aquesta declaració s’ha de considerar com a suficient. 
 
6é) Quant als donatius, l'article 31.1 de la Llei General de Subvencions manifesta que: 
“1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en aquesta llei, aquelles que de manera 
indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es 
realitzen en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions.” 
 
En el mateix sentit es pronuncia la clàusula Sisena del Conveni de Col·laboració, concretant que es 
consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal, necessaris per a la realització de 
les activitats indicades en el projecte presentat, entre les quals es contemplen: 
 
- nòmines del personal de la pròpia entitat. 
- Serveis exteriors i despeses de funcionament. 
- Lloguer d'immobles. 
- Subministraments necessaris per a l'execució i difusió. 
- Material fungible d'oficina. 
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Per tant, els donatius que figuren al pressupost de despesa presentada, per import de 700 euros, NO han 
de figurar com a despesa subvencionable. 
 
Una vegada eliminats de la partida de despesa el pressupost aportat passaria de tenir un dèficit inicial a un 
superàvit. Si a això afegim que s'inclou entre els ingressos un superàvit d'anys anteriors, es comparteix el 
manifestat per la Sra. Interventora en el sentit de dur a terme un seguiment per comprovar que no 
s'incompleix l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Tal és el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 29 de novembre de 2016. Tècnic d'Administració General. Sofia Gregori Bosch. 
 
La Comissió, per unanimitat, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la 
Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Atorgar Subvenció Nominativa a la Junta Central de Germandats de la Setmana 
Santa d’Oliva per un import total de 8.500 euros. 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni de 
Col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
d’Oliva.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres ja emetrem ara un poc el nostre vot per a 

totes i cadascuna de les subvencions que hui es presenten ací. La nostra postura serà 
l’abstenció; així ho hem traslladat en les distintes comissions. Evidentment nosaltres 
volem que totes i cadascuna de les associacions que formen part del teixit associatiu 
de la nostra localitat cobren, i tinguen la possibilitat econòmica de poder treballar 
pel municipi; pensem que és part imprescindible aquest teixit per a la nostra 
localitat; malauradament massa imprescindible fins i tot, perquè si no fóra pel teixit 
associatiu i per les associacions, aquest municipi ja no tindria res. La veritat que 
espere més complicitat per part del govern, no només en el repartiment econòmic, 
perquè això fins un ordinador podria fer-ho, sinó implicació real, implicació de 
projectes, implicació d’idees, però bé, això ja supose que hi haurà temps per poder 
analitzar-ho. La nostra abstenció és perquè heu fet ple. No hi ha cap que no tinga 
objecció de legalitat, totes tenen informe desfavorable; la veritat que no se’n salva ni 
una. I això és molt preocupant; perquè no només és preocupant per l’actualitat i pel 
que passarem hui ple plenari, sinó també per les actituds; ací sí que és veritat que he 
de salvar un poc a l Sra. Pastor i la Sra. Ibiza, perquè encara que són informes 
desfavorables les qüestions que elles porten hui al plenari, almenys sí que han estat 
fins a última hora treballant, i almenys en contacte amb mi i el nostre grup, per 
poder esmenar la situació fins a última hora; i en alguns casos s’ha esmenat molts 
dels temes que vostés portaven i porten hui al plenari. Però més preocupant és 
l’actitud de deixadesa, i de quasi igual fa que l’informe de la Sra. interventora siga 
desfavorable, amb una excusa que si demana molts papers, o si en demana pocs, o 
que no arribem a temps; això em sembla molt contraproduent per a la figura d’un 
polític, perquè són actituds que ja he vist vàries vegades en el plenari; l’última va 
ser del Sr. Peiró, el tema com si fórem ciutadans i és molt fàcil exaltar-se i dir que 
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les associacions han de cobrar sí o sí, per la necessitat que tenen imperiosa; que fa 
igual el que diguen els informes, que nosaltres anem a fer perquè cobren les 
associacions. I queda molt bé, la veritat, això ho trasllades a l’associació i 
l’associació es queda molt contenta; diu, mira aquesta persona fa igual el que li 
diguen, ella farà cobrar les associacions. Però no és el nostre posicionament. Som 
regidors, som polítics. I vostés són polítics amb delegacions de govern, i la vostra 
obligació, com a polítics, no només és fer les coses bé, és fer les coses bé i legals. 
Aqueixos són els dos objectius que vostés han de fer, no en les subvencions, la 
passada ordenança o moltes coses que arriben amb informes desfavorables. Per això 
nosaltres ens abstindrem, si fóra necessari el vot favorable, el tindria el govern, 
perquè volem que aquestes associacions cobren; però el que no ens sembla bé, i és 
un toc d’atenció, és primer que vinga tot amb informes desfavorables, i l’altra és 
l’actitud de passotisme cap als informes desfavorables. Per tant, ens abstenim, com a 
toc d’atenció per vore si les pròximes subvencions que arriben del consistori, el 
pròxim plenari de subvencions, vostés són capaços de portar-los amb informes 
favorables.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Nosaltres, el Partit Popular, com en la Comissió de Baremació ja 

vam informar, llevat del punt sisé que ens abstindre, i el nostre portaveu ho 
explicarà, en la resta de punts el Partit Popular va votar a favor; com vam dir en la 
comissió, vam poder discutir, baremar, a aquest grup se’ns va informar de tot, de les 
complicacions, per part del tècnic i per part de cada regidor, la Sra. Pastor, el Sr. 
Salazar i el Sr. Escrivà, i crec que l’explicació per a nosaltres va ser bona; va haver 
el compromís que anirem a millorar, que els errors s’esmenaran perquè els convenis 
no vinguen desfavorables. I per a nosaltres, com que allò important és que les 
associacions recullen el que els pertoca, per la seua tasca, votarem a favor. Estem 
d’acord que les associacions veïnals, de Participació Ciutadana, com va dir la 
regidora, es nota que estan fent una gran tasca, i ho veiem en el moviment que hi ha 
al poble; i per a nosaltres sí que seria important que es tinguera en compte, com van 
dir en la comissió, que s’incrementaren les partides, igual que donar les gràcies al 
Sr. Salazar perquè ha hagut subvencions a associacions que fins ara no en tenien, i 
per primera vegada en anys, ara tornen a tindre-la, i això ajuda perquè hi haja més 
moviment; i al Sr. Escrivà, igualment ens agrada que se’ns informe de primer 
moment, que se’ns pregunte pels nostres dubtes, si teníem cap cosa prevista; mentre 
siga aquestes formes, el Partit Popular no tindrà cap dubte a recolzar el govern en la 
construcció, com en aquest cas, de les subvencions.” 

 
 Salazar Cuadrado: “Sr. Mengual, no sé si l’he entés jo. És a dir que, tot el que no 

passa pel seu despatx, ni ha estat treballant fins a última hora, ni ha treballat bé, ni 
ha posat voluntat per solventar les coses. És això el que ha dit vosté? Home jo crec 
que és un poc pretensiós i prepotent aqueixa postura, i molt atrevida. Molt atrevit 
arribar a dir, afirmar i asseverar el que vosté ha dit. Hem estat treballant fins a 
última hora, en les comissions, en els despatxos, amb la interventora, amb tot el 
món, per intentar solventar el problema aqueix; no ha pogut ser. A més hi ha una 
qüestió que fins tot vaig més enllà; és qüestió de tècnics, i entre tècnics fins i tots 
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uns difereixen dels altres en la documentació a presentar. I a més li assegure, i vosté 
ho sap, que estan aportant les associacions enguany més documentació que mai en 
la vida han aportat a aquest ajuntament per optar a qualsevol subvenció o conveni; 
més que mai en la vida. Això no obstant no ha pogut ser arribar a l’informe 
totalment favorable per part de la Intervenció; sempre hi ha alguna qüestió que no 
s’acaba de lligar perquè siga desfavorable; i estic segur que l’any que ve en trauran 
més, i també farà que siga desfavorable. potser m’equivoque: tant de bo 
m’equivoque: però assegurar això que diu vosté, que els altres hem passat 
olímpicament, i tot aquell que no ha anat a parlar amb el Grup Socialista ha estat 
fent el longuis, o no ha treballat, o no ha fet les coses be, la veritat és que jo crec que 
és molt atrevit, per no dir una altra paraula. Molt atrevit. Hem estat treballant, 
patejant, insistint i mirant totes les possibilitats fins a última hora; fins a hui; hui 
mateix, però no ha hagut forma. No ha hagut forma de poder-ho canviar; i ja no qui 
li parla, com a regidor, sinó els mateixos tècnics han fet tot el que han pogut per 
canviar en algunes parts dels informes i no ha hagut forma de poder-ho canviar. Per 
tant jo no sé a què es refereix vosté. A la millor no sé si sabrà vosté de la missa la 
meitat, o tota la feina que s’ha fet; supose que els altres regidors que tenen 
responsabilitats en les delegacions també han fet el mateix; almenys jo sí que ho he 
intentat, fins a l’última hora, fins al dia de hui i no ha pogut ser. No sé q a què es 
refereix vosté i em sembla una postura molt pretensiosa la seua. I li remarque, s’ha 
portat més documentació que mai en la vida per part de les associacions; cosa que 
no s’havia fet mai; amb tot i això, els informes han sigut, i continuen sent 
desfavorables.” 

 
 Sr. Salort Rúbio: “Jo seré molt breu i és que en la comissió que presidesc es va 

deixar clar, no només des del punt de vista polític, sinó des del punt de vista tècnic, 
que s’està treballant per modificar la forma en què es donen les subvencions. 
Enguany hem tornat a caure ahí, però ja vam manifestar que això s’esmenarà i es 
farà de forma correcta, com hauria de ser.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo per aclariment, i sobretot per la tasca que s’ha fet, jo no tinc 

cap problema d’anar a cap despatx de qualsevol grup municipal; crec que tots 
representem el poble, però sí que tot el que s’ha treballat, s’ha fet al si de les 
comissions, sobretot perquè quede constància i reflectit en les actes.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Potser no m’he explicat bé, o vosté potser no ho ha 

entés bé. En cap moment he dit que ha de passar vosté pel despatx. És que és la seua 
obligació informar a l¡’oposició. Una altra cosa és que vosté no ho crega convenient, 
però és la seua obligació, almenys moral, informar a l’oposició; però no he dit que 
fóra necessari, encara que ho és. He dit que almenys en les comissions he vist canvis 
que han portat a cap la Sra. Ibiza i la Sra. Pastor. Ja està. Després, és perillós el que 
vosté ha dit, i ja ho vorà en l’acta. Vosté ha dit que l’any que ve fa igual, ens 
demanaran més informació, i l’informe serà exactament desfavorable. Jo no crec 
que la Sra. interventora, ni els departaments tècnics i jurídics d’aquesta casa ens 
tinguen mania; o sí. Jo crec que no. Jo crec que hi ha unes regles que s’han de 
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complir i vostés no les han complides. Almenys assumim, com bé ha fet el Sr. 
Salort, i alguns membres de la corporació, els seus errors. No hi ha cap problemes. i 
esmenem-ho. El problema és que ja portem molt de temps, però fa igual, sempre hi 
ha esperança. Però em sembla molt greu. Si el problema, generalment, no és el que 
porta les associacions, o els informes que porten les associacions, o les memòries; 
ací el que falta és l’informe jurídic. No són les memòries que porten les 
associacions. Exceptuant-ne una de vosté, que em sembla molt greu, encara que siga 
una cosa molt menudeta. En el de setmana santa, per exemple; “per tant, els 
donatius que figuren en el pressupost de despesa presentat per import de 700 euros, 
no han de figurar com a despesa subvencionable.” Ja veus; i això no es podria haver 
solventat? Em val l’excusa que l’informe jurídic, que la secretària va molt liada i no 
acaba de poder fer les coses; aqueixa excusa em sembla pobra. Per al que ens 
interessa, la secretària sí que té providències de l’Alcaldia, per a altres coses no. 
Però a la fi són menudències que crec que s’han de solventar. Simplement dic això, 
que crec que estem en un moment per solventar aquesta situació. I havia dit que no 
faria una altra intervenció respecte a aquest tema de les subvencions, i sí que el faré 
perquè sí que em sembla greu la de vosté, Sr. Peiró, el tema dels esportistes d’elit, 
perquè els altres són informes jurídics, però la de vosté hi ha una tirallonga de coses 
per a l’informe desfavorable que crec que hauríem d’haver comprovat la situació.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Jo he escoltat algunes intervencions, sobretot faré esment a la 

intervenció del Sr. Mengual. He de dir que en alguna part sí que compartesc el que 
ha dit, en el sentit que no s’ha de fer poc cas, o no s’ha de prestar escassa atenció a 
allò que diuen els informes, i que les coses s’han d’esmenar; però no puc acabar de 
compartir la intervenció perquè sembla com si sempre s’hagueren fet les coses bé i 
ara de sobte es fa tot malament, i no hi ha una perspectiva històrica pel que fa a la 
millora de les coses. I això cal tindre-ho en compte. En el plenari que tenim hui hi 
ha moltes coses a esmenar en matèria de subvencions; això és cert. De cara a 
exercicis futurs això s’ha d’esmenar; també és cert. Però és cert que també hi ha 
coses que ja s’han esmenat, que ja s’han millorat respecte a exercicis anteriors. Puc 
posar alguns exemples, un d’ells és el fet que les subvencions de les associacions es 
resolguen per acord del Ple i que no es resolguen per la Junta de Govern Local, 
perquè si fóra per Junta de Govern Local aquest debat que tenim ara ací, de forma 
pública, l’hauríem mantingut a porta tancada una série de representants polítics que 
no estaríem representats en la mateixa proporció en que cada grup municipal ha eixit 
de les urnes, escollit pel poble, i per tant no tindria ni la publicitat, ni l’oportunitat 
de debat que ara es produeix; i això és gràcies al fet que les bases d’execució del 
pressupost això es va modificar perquè la resolució de subvencions vinguera a acord 
plenari. S’ha millorat una cosa que sempre deia la interventora i era que les 
propostes havien de vindre per regidors i regidores delegats; i aquesta vegada ve 
així. S’ha millorat també el fet que s’ha constituït una Comissió de Baremació, 
s’han realitzat també sessions de baremació, i les subvencions, aquelles que vénen a 
través del reglament de subvencions s’han baremat, cosa que no s’havia fet en 
moltíssims anys, a pesar que es deia que s’havia realitzat la comissió de baremació, 
però no s’havia fet; i enguany sí que s’ha fet; s’ha constituït i s’ha realitzat la 
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Comissió de Baremació. S’ha repartit un esborrany d’una nova ordenança, perquè 
tots els problemes, o bona part dels problemes que tenim és que el reglament és de 
2001, que encara està en pessetes, i aqueix reglament de 2001 que encara està en 
pessetes, que en modificar la Llei General de Subvencions en 2003 no s’adapta a la 
llei de subvencions, ni al seu reglament, fa aigua per tots els llocs; i tot el que ve a 
conseqüència d’això fa aigua per tots els llocs; però ja s’ha repartit un esborrany, en 
Comissió Informativa d’Hisenda, el 23 de setembre; es va repartir i s’ha treballat en 
Comissió Informativa d’Hisenda, i en Comissió de Baremació; això ja s’ha fet. I si 
no passa res per a l’any que ve això ho tindrem arreglat i solucionar. El que ha dit el 
Sr. Salazar és cert; enguany vénen els informes dels tècnics més complets que els 
anys anteriors; hi ha més documentació que s’ha demanat a les associacions; i també 
hi ha informes jurídics, no en totes, però en moltes hi ha informes jurídics, que no hi 
havia informes jurídics en cap de les resolucions dels anys anteriors, en cap. Això 
són coses que s’han millorat ja enguany. Ja està tot arreglat? No. Això són coses que 
encara s’ha de fer molt; però ja s’ha fet molt. I vosté no ha comentat el principal 
problema que tenen les subvencions, i és el problema de l’endarreriment a l’hora de 
resoldre-ho; que això ve derivat any rere any per no complir el que diu el nostre 
reglament, que les subvencions haurien d’eixir en l’últim trimestre de l’any anterior 
al qual es concedeixen; i això, si vosté llig els informes d’Intervenció de 2014, de 
2013, de 2012, ho trobarà que ho diu sempre igual. És cert que a la fi no dirà 
informe desfavorable, però les coses les diu igual. L’informe d’Intervenció de l’any 
2014, que jo tinc ací, això ja ho deia, que no s’havia tret quan tocava, el tercer 
trimestre de l’exercici anterior; que no consta expressament en l’informe del tècnic 
si el criteri que s’ha seguit per a la quantificació de cadascuna de les subvencions 
que es pretén concedir, s’ajusten o no als fixats en el corresponent reglament 
regulador. És a dir, si fem referència als informes anteriors, ens els haurem de llegir. 
Totes aqueixes coses ja es deien; he llegit el de 2014, que feia referència a un 
Comissió de Baremació que no es va realitzar, perquè no estava constituïda, 
senzillament. I diu més coses aqueix informe de 2014. no hi ha tantes coses a pitjor. 
A l’inrevés, el que hi ha són algunes coses a millor. Ara, fa falta millorar més? Sí fa 
falta millorar més; i una de les principals no arribar al plenari de 20 de desembre 
pendent de resoldre la qüestió de les subvencions.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Reiterant-nos, està clar que després d’escoltar els diferents 

portaveus, ens quedem amb el que ens han traslladat, que l’any que ve les coses 
milloraran; continuaran millorant. Nosaltres no som els qui volem vore cap error; ho 
pot dir el Sr. Salort, que jo en la seua Comissió de Benestar Social, prou guerra o 
prou lluita he tingut, per a inclús llevar subvencions a associacions que no estaven 
complint amb la legalitat; i hem hagut de tindre, si no set, fins a vuit reunions, per a 
debatre les dites propostes; o fins i tot llevar. Si se li lleva a alguna associació el 
pagament o se li redueix és perquè alguna cosa haurà fet, o no ha quedat totalment 
demostrat les coses que diuen que fan. Jo crec que hem d’estar al damunt, els 
regidors, no esperar a l’últim mes de l’any, sinó que només passar aquest any ja han 
d’estar posant-se en contacte amb les diferents associacions perquè estiguen al dia, 
per explicar aquestos nous canvis que demanen de documentació, i també amb la 
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meua paraula en el meu torn aprofitaré també, pel que hem vist al tècnic que tenim, 
Josep Antoni exactament, que hem pogut comprovar que ha estat al costat de les 
associacions, ajudant a tots els regidors, cridant, avisant, informant i sabem que per 
ell les coses no són tan fàcils, més bé complicades i més si no es tracta d’una 
associació sinó que tenim un teixit associacions molt gran a Oliva, i que les coses 
sabem que no són fàcils; però com he dit, el Partit Popular estarà al costat dels 
regidors, de cadascuna de les associacions que pertanyen a al seua comissió, tant de 
Benestar social que no he dit abans, com culturals, esportives, de participació 
ciutadana o festives; i per al que faça falta, ací ens tindran.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Peiró ha demanat l’ús de la paraula per al·lusions; sap que sobre 

una al·lusió s’ha abstindre d’intervindre. Jo interprete que ha hagut dues al·lusions, 
una ja sap que se n’ha abstindre que ja he comentat abans que no formava part 
d’aquest punt de l’ordre del dia.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament era per deixar clar, davant del fet que s’ha fet 

esment del Sr. Peiró, jo en els esportistes d’elit dispose d’un informe tècnic 
municipal favorable, i de l’informe d’Intervenció favorable. No sé a què fa 
referència, però entenc que amb aquestos informes, coma responsable polític entenc 
que aqueixa subvenció s’ha tramitat correctament.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 2 
abstencions del Grup Socialista Municipal d’Oliva, acorda aprovar el dictamen i en 
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
Abans d’entrar a l’estudi i debat del punt quart, sent les 20.00 h, s’incorpora a la sessió 
el regidor Sr. Forrat Estévez. 
 
 
QUART.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE 
SUBVENCIONS ESPORTIVES D’ELIT NO PROFESSIONALS.  
 
El Sr. Blai Peiró Sanchis s’absté d’intervindré en la deliberació i votació d’aquest 
assumpte, d’acord amb l’article 23 de la Llei 40/2015. 
 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 5 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“SUBVENCIONS A ESPORTISTES D'ELIT NO PROFESSIONALS DE LA CIUTAT 
D'OLIVA 
 
Atesa la proposta presentada pel Sr. BLAI PEIRÓ SANCHIS, Regidor d'Esports, sobre la 
concessió de subvencions econòmiques a esportistes d'elit no professionals de la ciutat d'Oliva 
per a l'any 2016, el text de la qual és com segueix: 
 
BLAI PEIRÓ SANCHIS, Regidor d’Esports, en relació a la convocatòria de subvencions a esportistes 
d’elit no professionals locals, exercici 2016 i, d’acord amb les ordenances que regulen la concessió de 
subvencions a esportistes d’elit i el pla estratègic vigent, vist que hi ha consignació pressupostaria 
suficient i donat que es voluntat d’aquesta regidoria donar el màxim suport als esportistes d’elit no 
professionals del nostre municipi. 
En conformitat amb la proposta tramitada i presentada per la Comissió Tècnica d’Avaluació, amb data 10 
de novembre, vist l’informe tècnic municipal i donat la finalització de l’exercici 2016, com a Regidor 
d’Esports crec necessari presentar de manera urgent aquesta proposta a l’òrgan competent per a la seua 
concessió que, en tot cas, haurà de ser motivada, previ dictamen de la comissió municipal sociocultural. 

 
Els objectius, requisits i documentació per a la resolució d’aquesta convocatòria de subvencions 

s’ajustaran al Pla estratègic de subvencions vigent i, a les ordenances reguladores per a la concessió de 
subvencions a esportistes d’elit no professionals d’aquest municipi, publicada al BOP de València nº159, 
de data 18 d’agost del 2016. 

La proposta de subvencions a esportistes d’elit no professionals per a l’any 2016, es la següent: 
      

Carla Monferrer Mestre    20059385G 368,10 € 

Juan Ramón Pous Pérez    20030674C 2.000,00 € 

Carla Pons Martorell    20943792S 723,93 € 

Adrian Muñinos Morant    20237910A 355,83 € 

Alejandro Peiró Peris    73603049J 725,84 € 

Paula Sempere Torres    20940520D 269,59 € 

TOTAL      4.443,29 € 
 
Oliva, 14 de novembre de 2016 
 
ATÉS l'informe favorable que a l'efecte presenta el Sr. Guillermo Ponzoda, Tècnic 
d'Esports, el text del qual és com segueix: 
 
Guillermo Ponzoda Ibiza, Tècnic Municipal d’Esports de l’Excm. Ajuntament d’Oliva, te a be emetre el 
següent INFORME 
 
Que per a la instrucció i tramitació del procediment de concessió d’aquesta convocatòria de subvencions, 
s’ha constituït una Comissió Tècnica d’avaluació per a realitzar l’estudi i valoració de les sol·licituds 
presentades en relació aquesta convocatòria de subvencions, segons s’indica en les bases reguladores de 
la convocatòria, article 9, apartat “Òrgans competents per a la instrucció i resolució”. 
 
Aquesta Comissió està formada pel Regidor d’Esports, el qual ha delegat les seues funcions en la 
funcionaria Clara Orquín Morell (R.E.2016/11523), el Tècnic Municipal d’Esports i el President de 
l’ALEEO, el Sr. Manuel Arnal Bertomeu. 
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Que la instrucció, tramitació, procediment de valoració i concessió de les ajudes s’ajusta al “Pla 
Estratègic de subvencions locals” vigents publicat al BOP nº295, de 12 de desembre de 2013 i a 
“l’Ordenança Reguladora per a la concessió de subvencions a esportistes d’elit no professionals” vigents 
publicades al BOP nº159, de 18 d’agost de 2016, i a la convocatòria pública anunciada en els termes 
previstos al BOP nº183, de 21 de setembre de 2016. 
 
Que la documentació presentada pels esportistes locals, i després dels requeriments oportuns en alguns 
d’ells, s’ajusten als termes i requisits sol·licitats a l’Ordenança Reguladora vigent (article 4), tret de les 
següents excepcions i observacions respecte a les sol·licituds presentades i valorades per la Comissió 
tècnica d’avaluació: 

1. Tots els esportistes presenten el certificat de tresoreria de no tenir deutes amb l’administració 
municipal. 

2. Tots els esportistes presenten el certificat d’empadronament en Oliva, amb indicació de la seua 
antiguitat. 

3. Tots els esportistes presenten l’acreditació del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
seguretat social mitjançant la presentació d’una declaració responsable, de conformitat amb les 
circumstàncies que es detallen en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol (annex 7 
de l’ordenança reguladora). 

4. En relació al RD 887/2006, els beneficiaris no deuran acreditar davant l’Ajuntament el 
compliment de les seues obligacions tributaries i amb la seguretat Social, al tractar-se de 
quanties econòmiques inferiors a 3.000,00€. 

5. L’esportista Hèctor Cabrera Llacer, no entra en el procediment de valoració i concessió de la 
convocatòria per tenir altres subvencions privades que superen el cost del pressupost de les 
activitats presentades (article 13, apartat 2on) 

6. Respecte a la quantia de les subvencions concedides a cada esportista, aquesta ve regulada en 
l’article 3 de l’ordenança reguladora, amb un màxim de 2.000€, i en tot cas, sense superar el 
80% del pressupost de despeses presentat. Tot i això, la quantia total de les subvencions 
concedides en aquesta convocatòria ascendeix a 4.443,29€. 

Una vegada concedida la subvenció, es pagarà la totalitat de la subvenció als beneficiaris una vegada 
justificada la despesa realitzada, previ informe positiu emes pel Departament d’Esports i d’acord, al 
establert en l’article 11 de l’Ordenança reguladora, tot aquest amb càrrec a la partida econòmica 
34100.4810000 del pressupost municipal, retenció de crèdit nº220160018908 per un import de 6.000,00€. 
 
La tramitació definitiva del expedient requerirà informe previ de intervenció sobre l’existència de 
consignació i retenció del crèdit corresponent. 
 
I per que així conste a efectes de la seua tramitació i aprovació de les presents subvencions davant 
l’Ajuntament d’Oliva, signe la present. 
 
Oliva, a 11 de novembre de 2016 
 
ATÉS finalment l'Informe de Fiscalització que presenta la Sra. Interventora Municipal, el text 
del qual és com segueix: 
 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2016, que estableix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 22016003018908) 
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_X_ La despesa la proposa l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
X Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 
 Ple 

 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa. 
 
Així mateix, aquesta Intervenció ha realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, i es realitzen les 
següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
-L'expedient incorpora documentació que acredita la convocatòria pública d'aquestes subvencions 
realitzada en el tercer trimestre del 2016, havent-se optat, per tant, pel règim de concurrència competitiva, 
sent aquest el procediment ordinari per a la concessió de subvencions tal com disposa l'art. 22 de la llei de 
subvencions, si bé la convocatòria NO ha estat realitzada a través de la Base de dades Nacional de 
Subvencions (BDNS). 
-En l'informe del tècnic d'Esports es fa constar que la instrucció, tramitació, procediment de valoració i 
concessió, s'ajusta al Pla Estratègic de Subvencions i l'Ordenança reguladora, no obstant això en 
l'expedient no s'incorpora documentació que ho acredite, si bé s'incorpora quadre proposta de la Comissió 
Tècnica d'Avaluació de concessió de les subvencions a esportistes d'elit locals no professionals, exercici 
2016. 
-La quantificació de l'import de les subvencions a esportistes d'elit no professionals, exercici 2016 és de 
4.443,29 €, si ben NO consta expressament en l'informe del tècnic si el criteri seguit per a la quantificació 
de cadascuna de les subvencions que es pretenen concedir s'ajusten o no als fixats a les corresponents 
bases reguladores. 
-En qualsevol cas s’haurà d'aplicar la retenció corresponent a les quantitats aprovades. 
-L'ordenança reguladora per a la concessió de subvencions a esportistes d'elit no professionals del 
municipi, estableix per a la present convocatòria es constituirà una Comissió tècnica d'Avaluació formada 
pel Regidor d'Esports, que actuarà com a President de la comissió, el Tècnic Municipal d'Esports i el 
President de l'ALEEO, podent delegar, en cas necessari, les seves funcions en qualsevol persona que 
creguen convenient, no obstant això resulta convenient que s'informe si la Delegació efectuada de la 
Presidència de la Comissió Tècnica, s'ha realitzat correctament. 
 
A la vista del que s’ha exposat anteriorment, s'informa FAVORABLEMENT AMB OBSERVACIONS, 
l'expedient de referència. 
 
Oliva, 28 de novembre de 2016. La Interventora, Marta Milvaques Cucart. 
 
Es sotmet a votació la proposta. Voten a favor els representants del Grup Bloc-Compromís, del 
Grup Projecte Ciutadans d'Oliva i del Grup Esquerra Unida del País Valencià; s'abstenen els 
representants del Grup Partit Popular i del Grup Socialista.  
 
 
Segon el sistema vigent de vot ponderat, la Comissió, per 10 vots a favor i 10 abstencions, 
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA 
D'ACORD 
 
 
PRIMER.- Aprovar la concessió de la subvenció econòmica als següents esportistes d'elit no 
professionals de la ciutat d'Oliva, per un import total de 4.443, 29 €: 
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Carla Monferrer Mestre      368,10 € 

Juan Ramón Pous Pérez     2.000,00 € 

Carla Pons Martorell     723,93 € 

Adrian Muñinos Morant     355,83 € 

Alejandro Peiró Peris     725,84 € 

Paula Sempere Torres     269,59 € 
  
SEGON.- Assignar a les subvencions a esportistes d'elit no professionals de la ciutat d'Oliva la 
retenció de crèdit núm. 22016001890, amb càrrec a la partida econòmica 34100.4810000 del 
Pressupost Municipal de 2016.  
 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo crec que hui sí que ve aquesta subvenció, i crec que tots, ens 

hem de felicitar; així ho crec i així ho dic. Per fi aquestes ajudes, i aquestes peticions 
dels nostres esportistes d’elit no professionals, que sí que han tingut el seu 
reconeixement institucional, però que necessiten d’alguna cosa més, i sobretot 
necessiten ajuda econòmica per poder preparar-se físicament, entrenadors, 
desplaçaments, etc. Per tant, crec que hui podem felicitar-nos tots perquè els 
esportistes tindran, dins de les nostres possibilitats, l’ajuda que tant necessiten; i a 
més des de la Delegació d’Esports creiem que s’ha fet una gran tasca, i aquestes 
ajudes s’afigen a tot el tema d’ajudes de clubs esportius i escoles esportives 
municipals, que tanta falta fan i estan ací a la nostra ciutat, i cada dia són més 
nombrosos els xiquets i adults que fan esport a la nostra ciutat.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Dues coses; disculpem primer que retorne al punt 

anterior, és que volia simplement dir-li al Sr. Canet que jo no estava en l’anterior 
legislatura; no sé quantes propostes va fer vosté i sí que estava, regidor primer 
d’oposició i després de govern, al voltant del tema de les baremacions, de les 
subvencions, de si anava a Junta de Govern o anava a plenari; no hi sé. Jo estic hui 
ací i el que demane és millorar aquesta situació. I no entraré a valorar aquesta, si li 
sembla bé al Sr. Peiró, ho deixaré per a precs i preguntes, tot i que és d’aquest punt, 
perquè sí que m’agradaria que puguera almenys contestar. Per tant si en aquest punt 
no pot contestar.” 

 
 Sr. alcalde: “Un aclariment, Sr. Mengual. En aquest tema el Sr. Peiró no pot 

intervindre perquè es declara absent ací, i en precs i preguntes; ni pot votar. Per tant 
li ho dic perquè ho sàpiga; perquè sàpiga que en precs i preguntes tampoc li podrà 
contestar, perquè en aquesta qüestió, el sr. Peiró, es declara absent.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “Doncs ho dic ara. Encara que l’informe és favorable de 
la interventora, em preocupa que la convocatòria no ha estat realitzada a través de la 
base de dades nacional de subvencions. El tema que la tramitació, procediment de 
valoració i concessió s’ajusta al pla estratègic de subvencions i a l’ordenança 
reguladora, no obstant això en l’expedient no s’incorpora la documentació que ho 
acredita. No consta expressament en l’informe del tècnic si el criteri que han portat a 
cap en el tema de les subvencions si s’ajusta o no als fixats en les corresponents 
bases reguladors. Clar que em preocupa aquest tema d’aquesta subvenció als 
esportistes d’elit. I és que repetiré el mateix; i vorem quines són les queixes 
posteriors dels esportistes d’elit. Ho podrem comprovar. Però continue dient que si 
s’aposta per esportistes d’elit, i torne a dir, crec que també s’ha d’apostar per la 
cultura, pels escriptors del nostre municipi, s’ha d’apostar per totes i cadascuna de 
les àrees dels nostres joves; no només en esportistes sinó en qualsevol tasca, quasi 
especialment també la intel·lectual, que és molt important per al nostre municipi. I 
ja ho vaig dir quan va fer la proposta en el plenari, que va dir que jo era músics; 
segur que jo no opte. Segur que jo no opte per dos raons, primer que com a regidor 
no optaria; moralment no optaria a aquestes coses. I segona, perquè segur que no me 
la donarien.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “L’afirmació que ha fet vosté, Sr. Mengual, de jo no estava, crec 

que és completament irrellevant; vosté com a persona probablement no estava, ací hi 
ha algunes persones que estaven en la corporació i altres que no estaven, però ací 
parlem en qualitat de representants d’uns grups municipals. Jo crec que vosté, quan 
parlar, parlar com a portaveu d’un grup municipal, que evident ment no comença a 
fer la seua trajectòria en aquest ajuntament amb vosté; jo crec que el seu grup 
municipal fa algun any més que estava en aquest ajuntament. Com a grup municipal 
ha tingut la responsabilitat de la gestió en diverses ocasions, i entre les 
responsabilitats de gestió que han tingut en diverses ocasions, una d’elles ha sigut 
desenvolupar la Regidoria d’Hisenda, que han desenvolupat algun que altre any. Per 
tant, si vosté estava o no, bé; simplement he fet una intervenció per situar, i 
contextualitzar històricament allò del que estem parlant, per entendre-ho bé, i per 
saber si anem cap a millor, anem cap a pitjor, si estem igual, etc. i com ho hem de 
saber això? No analitzant un punt sinó una continuïtat de punts que determinen una 
tendència. I li he apuntat una série de qüestions que estan fent-se per millorar el que 
abans no es feia. Simplement he fet la intervenció per recalcar totes aqueixes coses. 
Torne a dir, crec que no hem de ser superficials pel que fa a mirar els informes i 
quedar-nos únicament en la part final d’un informe de quatre pàgines, a vore si diu 
favorable o desfavorable. Si agarrem un informe d’un tècnic d’aquesta casa, l’hem 
de llegir complet, per vore què diu; i a la millor ens trobem amb la sorpresa que en 
els informes de 2014, de 2013, de 2012, de 2011, etc. probablement no diu 
desfavorable a la fi, però sí que està dient una série de recomanacions a esmenar i 
que no s’esmenaven, i que ara justament estan en vies d’esmena, i quines són, ja les 
he citades; el reglament, que la interventora en l’any 2014 deia que no s’ajustava a 
la legislació, que la legislació nogensmenys que és de l’any 2003, és a dir que ha 
passat algun any per poder-se adaptar a la legislació; és a dir, la nostra ordenança 
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municipal adaptar-la a la legislació estatal, que és de 2003. Ha passat algun any i 
encara no està fet això; ja li he dit que s’ha repartit l’esborrany d’una nova 
ordenança ajustada a la legislació; ja s’ha repartit per treballar-la; es va repartir en el 
mes de setembre; està feta i es va repartir als grups municipals perquè cadascú faça 
les aportacions que considere. A la fi, no és una qüestió de personalismes; del que es 
tracta de és de millorar el que fem en aquesta administració, i jo li recoenec que les 
coses, com les portem són susceptibles de millorar-les i s’han de millorar; i en això 
compartesc una part del que vosté deia; però hem de contextualitzar per entendre bé 
les coses, si no sembla com si sempre s’hagueren fet bé les coses i ara de sobte es 
passa a fer-ho tot malament; i el fet que un estiga o no estiga, és completament 
irrellevant a fer les coses bé per als ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat. L’altre 
són personalismes que igual li fan a la nostra ciutadania.” 

 
 Sr. Robles Serrano: “Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, ja que és una 

proposta que des del primer moment d’aquesta legislatura l’hem sol·licitada i 
demanada, i per fi s’ha fet realitat; perquè era alguna cosa necessària per als 
esportistes que porten el nom d’Oliva fora de les nostres fronteres. L’única cosa que 
sí que volem, entre cometes, reprotxar és que quan la proposta es va aprovar en el 
Ple, aquest grup municipal va comunicar que cap regidor, en aquest cas el Sr. Peiró, 
hauria d’estar en la Junta Qualificadora; i després d’uns mesos sembla que va 
recapacitar i va delegar en una treballadora dels Serveis Municipals; i després la 
baremació que s’ha fet, esperem que el temps done la raó i que siga tot correcte. 
Nosaltres veiem que era i és una cosa necessària per a aquestos esportistes que 
porten el nom d’Oliva fora d’Oliva i fins i tot fora d’Espanya.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Com bé s’ha dit ací, els informes de fiscalització són favorables. 

El que ha llegit el portaveu del Partit Socialista, Sr. Mengual, llegir sabem tots. 
Intentarem vore amb els tècnics açò, perquè el que diu ací, “la convocatòria no ha 
estat realitzada a través de les bases de dades nacionals de subvencions.” No patesca 
vosté que demà els tècnics d’aquesta casa, que són els qui han de fer aqueixa tasca, 
els diré demà què vol dir això; llegir ho podem llegir tot, però que ens ho 
traduesquen perquè és feina d’ells fer les publicacions, o el que ací es diu. Els 
informes són favorables. Jo torne a reiterar-me en el que he dit. Crec que caminem, 
fem les coses bé. Açò és una novetat que no estava en aquest ajuntament; 
millorable? Tot. Esmenables alguns errors? Possiblement sí. Pe`ro almenys ja tenim 
l’ordenança que regula aquestes subvencions i a partir d’ahi podem començar a 
caminar i millorar.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Primer. Al sr. Canet. Eren informes favorables i ara 

són informes desfavorables. El tema de millor o pitjor, subjectiu, que depén del que 
vosté pense o vosté opine. Jo no volia fer personalismes, però jo si quan acabe 
aquesta legislatura podré criticar algunes coses, o podré lloar algunes altres, però 
almenys participar o intentar millorar les coses ara que jo estic ací. Abans, si vol 
fem una anàlisi històrica del que ha passat en les subvencions; però a la fi, per a mi, 
personalment, jo vull saber què es fa hui en dia, perquè aquesta és la resolució que 
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estarà directament en el benestar dels nostres ciutadans. Respecte al tema que estava 
parlant la Sra. Pastor. Primer, és veritat el que ha dit el Sr. Robles, que ha canviat el 
Sr. Peiró, que no és ell qui està com a membre d’aquesta comissió que a la fi 
reparteix el tema de les beques als esportistes no professionals d’elit; però perquè 
tenia un parentesc directe; només faltava que continuara tenint un parentesc directe 
per al tema de la subvenció. Jo crec que no ho ha fet perquè ha dit que tenien raó, i 
que ha reflexionat i que pensava que no estava; és que només faltava això, ja ens 
traurien en bandereta, si vosté a més tenint un parentesc de primer grau encara 
continua sent membre d’aquesta comissió. I també em preocupa el que ha dit, Sra. 
Pastor. Jo no havia llegit; ha comentat vosté que tots sabem llegir, faltaria més; però 
no havíeu llegit això? No ho havíeu vist? Perquè com heu dit demà ens posarem 
mans a l’obra; per què no ho havien fet ahir? Crec que aquest informe no s’ha fet fa 
mitja hora; jo crec que no. Aquesta documentació crec que la tinc des de dilluns o 
dimarts, per tant vostés miren això i no comproven per què hi ha aquestes 
resolucions en aquest tema? Han dit que ho miraran demà amb els tècnics. Que no 
tenien la documentació abans? Ha d’arribar a un plenari perquè vostés se n’adonen 
d’això? tots sabem llegir, però a vore si llegim més.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “El Sr. Mengual continua fent afirmacions que no són certes. I li 

ho he dit unes quantes vegades però no hi ha forma de fer-me entendre. No és que 
abans es fera tot bé els informes estigueren tots favorables i ara són desfavorables; si 
els informes van en la mateixa línia. Jo li he llegit un fragment abans de l’informe 
d’Intervenció de 2014. Vaig a tornar a llegir, per vore si així ens entenem tots, un 
fragment, hi ha diverses coses més interessants, però la fonamental “no consta 
expressament en l’informe del tècnic, si el criteri seguit per a la quantificació de 
cadascuna de les subvencions que es pretenen concedir s’ajusten, o no, als fixats en 
el corresponent reglament regulador.” És que ja no es pot dir res més. No consta 
expressament en l’informe del tècnic, si el criteri seguit per a la quantificació de 
cadascuna de les subvencions –i parlem de totes; aquest informe d’Intervenció de 
2014 és per a totes les subvencions– que es pretenen concedir s’ajusten, o no, –és a 
dir, si s’ajusten o no– als fixats en el corresponent reglament regulador. I això és 
2014. Torne a dir-li, si llegim 2013, igual; 2012, igual; 2011, igual; és a dir, no 
parlem com si fóra un punt d’inflexió el que ara ve al plenari. És un punt a millorar, 
d’acord, però no un punt d’inflexió que tot s’havia fet bé i ara de sobte comença a 
fer-se tot malament. No és així. Es fa exactament en els mateixos termes que abans, 
en tot cas, un poc millor per tot el que li he comentat abans, per tindre un esborrany 
d’ordenança nova, i sobretot per haver-ho passat per Comissió de Baremació,que no 
es feia; no hi havia ni Comissió de Baremació constituïda. Coma mínim, això és una 
millora. I pel que fa al que s’està comentat ací del banc de dades nacional de 
subvencions, és una cosa recent; a partir d’ara es comença a introduir ja totes les 
subvencions en aqueixa base de dades nacional nova. I si han llegit l’esborrany de la 
nova ordenança, justament ahí es fa referència, en la nova ordenança que és on ho 
ha de dir, que totes les subvencions que atorgue aquest ajuntament s’han 
d’incorporar en aqueix banc de dades nacional.” 
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 Sra. Pastor Bolo: “Curtet. Ací hi ha un procediment de subvenció; el procediment 
s’ha tancat amb informes favorables de la interventora; això és el que a nosaltres ens 
val. Perquè ens quedem tots tranquils, demà que ens traduesca el puntet que ha posat 
ahí, abans que dicte que l’informe és favorable. El procediment és correcte, 
l’informe és el que és, i els expedients no els fem els polítics, els fan els tècnics i 
l’informe és favorable.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 16 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 3 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda aprovar el dictamen i en 
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
 
CINQUÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ SOBRE CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA D’ANIMALS D’OLIVA PER A L’EXERCICI 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 19 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“Dictamen conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació protectora 
d’animals d’Oliva per a l’exercici 2016. 
 
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat de tots els assistents s’acorda incloure el punt 
extraordinari en l’ordre del dia. 
 
La proposta presentada es sotmet al dictamen de la comissió,  
 
Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables dels Srs/es. David Gonzalez Martinez, Blai Peiro Sanchis i 
Alejandro Salort Rubio, en l’abstenció del Sr. Carlos Mengual Manzanares i de la Sra. 
Alejandra Tomas Domenech amb el vot de qualitat del Sr. President, 
 
Es dictamina favorablement el següent 
 
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració, que s’adjunta a aquesta acord, a 
formalitzar entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació protectora d’animals d’Oliva per a 
l’exercici 2016. 
 
Segon.- Facultar a la Regidora-Delegada de Sanitat per a la formalització i firma, en nom i 
representació de l’Ajuntament, del conveni aprovat. 
 
Tercer.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament, per a l’adopció d’acord.” 
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En l’expedient consta informe desfavorable emès per la Interventora Municipal, amb 
data 12 de desembre de 2016, i informe emès per la Tècnic d’Administració General, 
amb data 16 de desembre de 2016, del seu contingut queda assabentada la Corporació 
Municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda aprovar el dictamen i en 
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
 
SISÉ.- DICTAMEN CI D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA 
PROPOSTA DE CONTINUÏTAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, CENSAL, INSPECTORA I 
RECAPTATÒRIA PER PART DE LA MERCANTIL GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
TERRITORIAL SA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 22 de desembre de 2016, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu 
textualment:  
 
“CONTINUÏTAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN LA 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA, CENSAL, INSPECTORA I RECAPTATÒRIA 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2010, va acordar 
l'adjudicació del contracte a dalt epigrafiat a favor de la mercantil GESTIÓN TRIBUTARIA 
TERRITORIAL SAU, sent el termini de durada del contracte d'un període de quatre anys, a 
comptar des de l'1 de gener de 2011, podent prorrogar-se anualment fins a un màxim de dos 
anys més per mutu acord de les parts, previsió aquesta que figura incorporada dins de la 
Clàusula Tercera del contracte administratiu subscrit amb data 27 de desembre de 2010, així 
com en la Clàusula VIII del Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta contractació.  
 
Per la seua banda, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre 
de 2015, va acordar autoritzar la segona (i per tant, l'última) de les pròrrogues anuals previstes 
en el contracte de prestació dels serveis d'assistència en la gestió tributària, censal, inspectora i 
recaptatòria de l'Ajuntament d'Oliva, per la qual cosa els efectes d'inici de la citada pròrroga són 
des del dia 1 de gener de 2016 i s'entendrà finalitzada la mateixa el dia 31 de desembre de 2016. 
 
Així doncs, el contracte quedarà finalitzat el proper 31 de desembre de 2016, sense opció a cap 
altra pròrroga més, en compliment de la clàusula del contracte i del plec de clàusules 
administratives anteriorment indicades, que plantejaven una durada màxima total, inclosa les 
pròrrogues, de sis anys. 
 
Aquest ajuntament ha iniciat ja els tràmits conduents a dur a terme la licitació del nou contracte 
per dur a terme la prestació dels serveis indicats que ens ocupa, i a aquest efecte, el Ple de 
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l'Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 20 d'octubre de 2016, va 
aprovar els corresponents Plec de Clàusules Administratives i Plego de Prescripcions Tècniques 
que han de regir la nova licitació d'aquest contracte, aprovant així mateix l'inici de l'expedient 
de contractació, la despesa que comporta el mateix, i disposant l'obertura del procediment de 
licitació i d'adjudicació d'aquests serveis, remetent els corresponents anuncis al Diari Oficial de 
la Comunitat Europea i al Butlletí Oficial de l'Estat. 
 
Fruit d'aquests últims tràmits, en el dia de la data s'ha procedit a dur a terme l'obertura dels 
sobres núm. 1 (Documentació Administrativa) i núm. 2 (Documentació Tècnica) de les cinc 
proposicions que han pres part en el procediment obert convocat a aquest efecte, entre les quals 
es troba també la formulada per Gestión Tributaria Territorial SAU, per la qual cosa és 
perfectament coneixedora d'aquesta situació de nova adjudicació en la qual ara ens trobem. 
 
No obstant l'anterior, i atès que és materialment impossible poder adjudicar i tenir perfeccionat 
el nou contracte amb anterioritat a la data de finalització del contracte vigent (31 de desembre 
de 2016), es proposa al Ple de l'Ajuntament, en la seua qualitat d'òrgan de contractació en els 
termes disposats en la Disposició Addicional Segona del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
 
Per tant, a la vista del que s'ha exposat, previ dictamen de la comissió informativa d’Hisenda, 
amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. 
Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots), D. José Salazar 
Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot), i D. Álex Salort Rubio (representant d'Esquerra 
Unida, 1 vot) i l’abstènció de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots) i D. 
Vicente Parra Salort (representant del PP, 6 vots) i DICTAMINA FAVORABLEMENT la 
següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Que es procedesca a sol·licitar de l'actual adjudicatari-prestatari dels serveis que ens 
ocupen, GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU, que a la finalització de la vigència del 
seu contracte (31-12-2016), continue prestant i duent a terme tots i cadascun dels serveis que 
van constituir l'objecte del contracte pel qual va resultar adjudicatari del mateix, tret que pel 
citat adjudicatari es manifeste el contrari, tot això, en els mateixos termes i condicions previstes 
en els plecs i contracte que va servir de base a la seua adjudicació, mentre aquest ajuntament 
procedeix a l'adjudicació del nou contracte i el mateix es perfeccione mitjançant la seua 
formalització en document administratiu. 
 
SEGON.- Assenyalar així mateix a GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU, que la 
continuïtat en la prestació dels serveis que ens ocupen ho serà fins al dia de la formalització del 
nou contracte amb la mercantil adjudicatària, termini que en cap cas podrà superar el d'un any a 
comptar des de la finalització del contracte inicial i per tant, no podrà estendre's més enllà del 
31 de desembre de 2017. 
 
TERCER.- Que es procedesca a notificar a la mercantil interessada l'acord que recaiga, així 
com que es done trasllat del mateix a les Oficines de Contractació Administrativa, Intervenció i 
Tresoreria municipal, als efectes oportuns.” 
 
En l'expedient consta informe emès pel Tècnic Municipal de Contractació 
Administrativa, de data 14 d'octubre de 2016. 
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Per part del Sr. Alcalde es presenta una esmena, que literalment diu:  
 
“DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en qualitat d’Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament 
d’Oliva, i d’acord amb allò disposat a l’article 97.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA 
 
Al Dictamen emès per la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
relació a l’assumte: “Continuitat en la prestació del servei de col·laboració en la Gestió 
Tributària, Censal, Inspectora i Recaudatòria” amb data 22 de desembre de 2016. 
 
El fonament d’aquesta esmena ho es el fet de matitzar i rectificar la redacción del punto primer 
de la part dispositiva de la proposta d’acord adoptat per aqueixa Comisisió Informativa, donat 
que la seua redacció pot comportar algun dubte, per la qual cosa, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament que quede redactat en els termes següents: 
 
“PRIMER.- Requerir a l’actual adjudicatari-prestatari dels serveis que ens ocupen, GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U., que a la finalització de la vigència del seus contracte 
(31-12-2016), continue prestant i portant a cap tots i cadascún dels serveis que van constituir 
l’objecte del contracte pel qual va resultar adjudicatari del mateix, llevat que per l’esmentat 
adjudicatari es manifeste el contrari, tot aixó, en els mateixos termes i condicions previstos als 
plecs i contracte que van servir de base per a la seua adjudicació, en tant en quant aquest 
Ajuntament procedesca a l’adjudicació del nou contracte i el mateix es perfeccione mitjançant la 
seua formalització en document administratiu.” 
 
La qual cosa te a be elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament als efectes escaients.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. Canet Llidó: “És una esmena respecte al dictamen que es va emetre en la 

Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, que vam realitzar el passat mes 
de desembre. Simplement el que fa l’esmena és substituir, en el primer punt de la 
part dispositiva, l’expressió que hi figura per requerir a l’actual 
adjudicatari/prestatari. Ho tenim a l’última pàgina de la repartida en la 
documentació. El fonament de l’esmena és el fet de matisar i rectificar la redacció 
del punt primer de la part dispositiva de la proposta d’acord adoptada per la 
Comissió Informativa, ja que la seua redacció pot comportar algun dubte; per la qual 
cosa, es proposa al Ple de l’Ajuntament que quede redactat en els termes següents; 
primer, requerir a l’actual adjudicatari-prestatari dels serveis que ens ocupen, 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU, que a la finalització de la vigència 
del seus contracte, 31-12-2016, continue prestant i portant a cap tots i cadascun dels 
serveis que van constituir l’objecte del contracte pel qual va resultar adjudicatari del 
mateix, llevat que per l’esmentat adjudicatari es manifeste el contrari, tot això, en els 
mateixos termes i condicions previstos als plecs i contracte que van servir de base 
per a la seua adjudicació, en tant en quant aquest Ajuntament procedesca a 
l’adjudicació del nou contracte i el mateix es perfeccione mitjançant la seua 
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formalització en document administratiu. És a dir, si comparem l’antiga proposta 
d’acord i el text de l’esmena el que s’ha modificat és de dir que es procedesca a 
sol·licitar de l'actual adjudicatari-prestatari, substituir aqueixa expressió per requerir 
a l’actual adjudicatari-prestatari. La resta en principi està redactat en els mateixos 
termes. En certa forma, abans ja hem fet referència; com sabem vam passar per 
plenari el passat 20 d’octubre de 2016, l’aprovació dels plecs per al nou contracte de 
prestació de servei de col·laboració en matèria de gestió tributària i recaptació, i en 
aquest moment s’ha procedir a l’obertura dels sobres de les mercantils que es 
proposen com a noves adjudicatària del servei; falta l’informe per a acabar de 
resoldre la licitació del procediment i procedir, finalment, a la seua adjudicació; i el 
que es fa és requerir a la mercantil que actualment desenvolupa el servei, que a 
partir del dia 2 de gener continue desenvolupant la tasca de col·laboració, fins al 
moment que s’adjudique la nova mercantil, que podria ser la mateixa, però la nova 
mercantil que resulte del procés de licitació que a hores d’ara està en funcionament. 
És un requeriment que fins ara l’ajuntament no havia formulat en molts dels 
contractes que finalitzen el seu termini de vigència; però és una proposta que el 
tècnic de Contractació va considerar oportú fer, va elaborar l’informe, i fins i tot en 
el mateix informe proposava que a partir d’ara en tots els plecs de contractes 
administratius que licitem i adjudiquem, aquesta administració, que afegim sempre 
aquest punt per demanar a les empreses concessionàries dels serveis que acaben els 
seus contractes, que automàticament continuen en la prestació del servei, sempre 
que, i això ho explica el tècnic de Contractació en el seu informes, els serveis es 
consideren imprescindibles o necessaris per a la mateixa administració.” 

 
 Sr. Parra Salort: “En el cas que ens ocupa tornem a trobar-nos amb una forma de 

treball que sembla costum. Fer les coses tard. creem que és un mal endèmic 
d’aquesta administració el fet que les coses no es planifiquen, ni es preparen a 
temps, i hàgem de recórrer a solucions in extremis. Esperem que un futur canvien el 
sistema i les coses es puguen fer dins del termini i en les condicions establertes en 
les normes. No tenim res a dir respecte al servei que presta l’empresa, però sí al 
procediment seguit que no ha sigut dins del termini que correspon. Per tant, com un 
toc d’atenció a la forma de fer les coses, nosaltres ens abstindrem.” 

 
Sotmesa a votació, per majoria amb 14 vots favorables 5 vots del Grup Compromís per 
Oliva, 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans 
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal 
Gent d’Oliva); i 6 abstencions del Grup Partit Popular vots del Grup Compromís per 
Oliva i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); s’aprova l’esmena mencionada. 
 
Sotmesa a votació el dictamen, amb l’esmena inclosa, el Ple de l’Ajuntament, per 
majoria, amb 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 del Grup 
Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot 
del Grup Municipal Gent d’Oliva); i 9 abstencions (6 abstencions del Grup Partit 
Popular i 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva), acorda: 
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PRIMER.- Requerir a l’actual adjudicatari-prestatari dels serveis que ens ocupen, 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U., que a la finalització de la vigència 
del seus contracte (31-12-2016), continue prestant i portant a cap tots i cadascún dels 
serveis que van constituir l’objecte del contracte pel qual va resultar adjudicatari del 
mateix, llevat que per l’esmentat adjudicatari es manifeste el contrari, tot aixó, en els 
mateixos termes i condicions previstos als plecs i contracte que van servir de base per a 
la seua adjudicación, en tant en quant aquest Ajuntament procedesca a l’adjudicació del 
nou contracte i el mateix es perfeccione mitjançant la seua formalització en document 
administratiu.” 
 
SEGON.- Assenyalar així mateix a GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U., 
que la continuitat en la prestació dels serveis que ens ocupen ho serà fins el dia de la 
formalització del nou contracte amb la mercantil adjudicataria, termini que en ningún 
cas podrà superar el d’un any comptador des de la finalització del contracte inicial i per 
la qual cosa, no podrà extendre’s més enllà del 31 de desembre de 2017-. 
 
TERCER.- Que ese procedesca a notificar a la mercantil interessada l’acord que 
recaiga, així com que es dòne trasllat del mateix a les Oficines de Contractació 
Administrativa, Intervenció i Tresorería municipal, als efectes oportuns. 
 
 
 
SETÉ.- DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS SOCIALS: ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR 
D’AJUDA A MALATS MENTALS (ASAEM), I ASSOCIACIÓ DE 
FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA DE LA SAFOR (AFISA), ASSOCIACIÓ 
DE FAMILIARS MALATS D’ALZHEIMER I ASSOCIACIÓ 
INTERPARROQUIAL OLIVA I L’APROVACIÓ DELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
SEGON.- DICTAMEN SI S’ESCAU CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES 
ASSOCIACIONS SOCIALS: A. DE LA SAFOR DE MALALTS MENTALS (ASAEM), 
A. FIBRIOMIALGIA DE LA SAFOR, A. INTERPARROQUIAL OLIVA, A. 
FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I APROVACIÓ DELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA QUE ELS REGULA. 
 
El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, en la seua qualitat de president de la 
Comissió Informativa Municipal de Benestar Social, formula proposta sobre l’assignació de 
subvencions a entitats socials per a l’exercici 2016, en base a l’aplicació d’allò que disposa el 
Reglament regulador de l’atorgament de subvencions a entitats municipals, publicat al Butlletí 
Oficial de la província de València de 28/03/2002, i posteriors modificacions al mateix, la 
següent assignació de subvencions a les entitats socials: 
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NOM DE L’ENTITAT Any 2016 

ASAEM 2.500 € 
A. Fibriomialgia de la Safor 1.900 € 
Asociación Interparroquial Oliva 18.000 € 
As. Familiars Malalts d’Alzheimer 7.500 € 
  

 
Seguidament es dona compte de l’esborrany dels Convenis de Col·laboració elaborat a l’efecte a 
subscriure entre aquest Ajuntament i les associacions següents, segons els termes textuals que 
figuren en l’annex que s’adjunta al present Dictamen: 

-  ASAEM Associació de la Safor de Familiars de Malalts Mentals 
- A. Fibriomialgia de la Safor 
- Asociación Interparroquial Oliva 
- As. Familiars Malalts d’Alzheimer 

 
Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine 
favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Concessió de la subvenció a aquestes associacions així com l’aprovació del text 
dels Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva, per considerar d’interés social i 
humanitari. 
 
SEGON.- que es trasllade el present Dictamen, juntament amb el text íntegre dels Convenis, a 
la consideració del Ple de l’Ajuntament.  
 
Seguidament es somet a fotació, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, la Sra. Rosa Ana 
Miñana Morell (5 vots ponderats), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (4 vots ponderats), el Sr. José 
Salazar Cuadrado i el Sr. Salvador Llopis Ibiza (6 vots ponderats) resultant un total de 17 vots 
ponderats a favor. S’absté el Sr. Carlos Mengual Manzanares: 4 vots ponderats. 
 
Conseqüentment per majoria dels membres de la Comissió, es dictamina favorablement i de 
conformitat la proposta elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”  
 
En l’expedient obra informe emès per el Cap del Departament de Servei de Benestar Social i 
Igualtat de l’Ajuntament d’Oliva, de data 7 de novembre de 2016, i informe desfavorable emès 
per la Interventora Municipal, amb data 16 de desembre de 2016, suspenent la seua tramitació, 
d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el Ple resolga la discrepància.. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement reiterar-me amb el que vam parlar en la 

comissió, amb el Sr. Salort; ell ha ho va traslladar ací els primers mesos del plenari, 
que repartien diners a gust del regidor, crec que van ser paraules textuals de vosté; i 
que intentem un any i set mesos després fer un reglament com cal, per poder donar 
les subvencions. No sé com es feia fas dos anys, si anem a mirar perspectiva 
històrica, no ho sé. Jo el que dic és que jo estic ara; ja li ho vaig dir en la comissió, 
seure i ajudar en tot el que puga a poder fer un reglament com cal; de fet crec que li 
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vaig comentar que l’Ajuntament de Villena en tenia un que podríem utilitzar-lo per 
al nostre; i si cal parlar amb alguns ajuntaments, sense cap problema ens posem en 
contacte i muntem, o li ajudem a això. sí que regular un poc millor el tema El 
Bastidor, i el tema de Centre d’Acollida sant Francesc d’Assís. Evidentment em crec 
la paraula del tècnic i la seua, que estan fent una ajuda; El Bastidor el conec més, 
l’altra menys perquè està a Gandia. La seua paraula,, evidentment me la crec a totes, 
totes; però sí que m’agradaria que es regulara un poc millor i no fer a última hora 
una espècie de donació, sinó regular-ho dins de l’ajuntament.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Una puntualització al que ha dit el sr. Mengual. Aqueix 

reglament ja està repartit; el reglament de treballa ja està repartit. Ho he dit abans; es 
va repartir en la Comissió Informativa d’Hisenda, en la qual el seu grup està 
representat, en el mes de setembre. En la Comissió Informativa d’Hisenda; i 
després, en la Comissió de Baremació es va tornar a treballar, i de fet ja tenim una 
nova convocatòria de la Comissió de Baremació per a la setmana que ve, per 
treballar aqueix reglament al qual vosté està fent referència. Les de benestar social 
s’han d’adequar al reglament general d’aquesta administració; el primer que s’ha de 
canviar és el reglament general; i li explique un poc com funciona, encara qeu s¡ha 
explicat en Comissió de Baremació i Comissió Informativa d’Hisenda, on el seu 
grup està representat, però ho explique ací en el plenari; cada ajuntament ha de 
tindre una ordenança general reguladora que adapte els criteris de la Llei General de 
subvencions i el Reglament General de Subvencions a les especificitats de la 
població; i després, cada línia de subvenció trau les seues bases pròpies, però 
aqueixes bases pròpies seran el 50% dels criteris de valoració de les futures 
concessions de les subvencions, és a dir, que les bases de subvencions de benestar 
socials seran el 50% dels criteris de valoració en què es regularan les subvencions de 
l’any que ve, però el 50% ja està repartit, que és el reglament en el qual estem 
treballant ja els grups municipals; és a dir, no és una cosa a futur, que ja ho estem 
treballant.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Això de repartir diners així perquè si, potser foren paraules 

meues, no he rellegit l’acta del plenari, però sí que és veritat que aquesta vegada ha 
passat una Comissió de Baremació; m’hauria agradat treballar sobre uns altres 
documents, però la segona part del que ha parlat el Sr. Canet ja ho estem treballant, 
com va dir la tècnica de la comissió. També m’agradaria fer partícip en aquesta part 
que ens correspon, no només al govern sinó a tota la corporació, i així ho vaig dir en 
la comissió en què vosté estava present.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Sr. Salort, és que recorde les paraules; va ser a gust del 

regidor. Revise-ho. però van ser aquestes paraules. Jo, poseu-se d’acord el govern. 
Vosté no em va traslladar això, ja que hi ha membres de la comissió presents. Ara 
queda molt bé i diu el Sr Canet que estem treballant; vosté no em va dir això en la 
comissió; ni vosté, ni la tècnica. I estan els membres de la Comissió de Benestar 
Social, que si pugueren confirmar-ho, així ho farien. Vosté em va dir que estava 
treballant un reglament propi de Benestar Social, i que en breu estaria. I és el que jo 
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li demane. Vosté no em va dir, ni 50%, ni 60%, ni 40%. Vosté em va dir que estava 
fent un reglament propi i que estava costant molt de traure a la llum. I que ja me’l 
portaria en les comissions. Per tant no diga el que no va ser. Vosté em va dir això, ni 
em va dir 50%, ni em va dir absolutament res d’això.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “És cert; el Sr. Salort li degue dir això, perquè això és veritat. Però 

hem d’entendre la mecànica. Des de la disposició transitòria primera de la Llei 
38/2003, es deia “en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
s’ha de procedir a l’adequació de la normativa reguladora de les subvencions al 
règim jurídic establert.” Això està pendent des de l’any 2003, i això és fonamental 
perquè les de benestar social, o qualsevol altra subvenció que done aquest 
ajuntament, s’adeqüen a la legislació vigent. Des de l’any 2003. Aleshores la 
primera part és tindre una ordenança reguladora general de totes les subvencions 
d’aquest ajuntament; general de totes les subvencions. I després, cada línia de 
subvenció haurà de traure les seues pròpies bases reguladores, que és el que li 
comentaria el Sr. Salort en la comissió informativa a què vosté fa referència. Però 
això serà el 50% dels criteris de valoració d’aqueixes subvencions; però si no tenim 
l’ordenança general, ni l’altre 50% de valoració, ens faltarà bona part de la tasca. 
Això s’ha repartit i s’ha explicat, en Comissió Informativa d’Hisenda, en dues 
ocasions, i en Comissió de Baremació, també en dues ocasions. I ja està convocada 
una Comissió de Baremació per a la setmana que ve, per treballar exclusivament 
això. I ja vam dir, fins i tot, en Comissió Informativa d’Hisenda, que tot i que 
podríem traure les bases particulars de cada línia de subvenció per Decret de 
l’Alcaldia, que es trauran per acord plenari perquè tots els grups puguen participar 
en l’elaboració, la redacció i la resolució d’aqueixes bases reguladores. Això s’ha 
explicat en els fòrums on s’ha parlat del tema de subvencions. Torne a repetir, dues 
Comissions Informativa d’Hisenda, i dues Comissions de Baremació.” 

 
 Sr. Salort Rúbio: “Seré molt breu. És el que ha comentat el sr. Canet, jo li vaig dir 

que estava fent un reglament propi, perquè és propi de benestar social, no és ni 
d’esport, ni de festes, ni de cultura, ni de res; és propi nostre. Li recorde que li vaig 
dir que havíem vist altres ajuntament, com ara Barcelona o la Vila, i ahí està la cosa. 
No hi ha més a ressenyar. Només puga ho passaré i tot el que puguem aportar entre 
tots. També recordar que en la Comissió de Benestar social he aportat una proposta 
del regidor, igual que en les altres comissions; també referendada per la tècnic en 
aquest cas, i no ha sigut que jo he anat repartint diners. Han tingut tots els seu 
moment per aportar a aqueixa comissió el que pensaven; s’ha acordat entre tots i 
crec que no hi ha cap altre problema. Així i tot, continuarem treballant per millorar-
ho.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
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Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar la concessió de subvenció a aquestes Associacions per els imports 
assenyalats en la proposta del Regidor de Benestar Social, i aprovar els convenis 
corresponents.  
 
 
VUITÉ.- DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS SOCIALS: ASSOCIACIÓ AMAS DE 
CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS, HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE OLIVA, JUBILATS I PENSIONISTES SANT FRANCESC I APROVACIÓ 
DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data  22 de 
desembre  de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“TERCER.- DICTAMEN SI S’ESCAU CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES 
ASSOCIACIONS SOCIALS: ASSOCIACIÓ AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES 
TYRIUS, HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE OLIVA, JUBILATS Y 
PENSIONISTAS SANT FRANCESC I APROVACIÓ DELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA QUE ELS REGULA. 
 
La Regidora Delegada de Gent Gran i Dona Sra. Yolanda Pastor, formula  proposta sobre 
l’assignació de subvencions a entitats socials per a l’exercici 2016, en base a l’aplicació d’allò 
que disposa el Reglament regulador de l’atorgament de subvencions a entitats municipals, 
publicat al Butlletí Oficial de la província de València de 28/03/2002, i posteriors modificacions 
al mateix, la següent assignació de subvencions a les entitats socials: 
 

NOM DE L’ENTITAT Any 2016 
Llar de Jubilats i Pensionistes d’Oliva 3.000 € 
Jubilats i Pensionistes Sant Francesc 2.000 € 
Amas de casa y Consumidores Tyrius 5.000 € 

 
 
Seguidament es dóna compte de l’esborrany dels Convenis de Col·laboració elaborat a l’efecte a 
subscriure entre aquest Ajuntament i les associacions següents, segons els termes textuals que 
figuren en l’annex que s’adjunta al  present Dictamen: 

-  Llar de Jubilats i Pensionistes d’Oliva 
- Jubilats i Pensionistes Sant Francesc  
- Amas de casa y Consumidores Tyrius  

 
Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine  
favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Concessió de la subvenció a aquestes associacions així com l’aprovació del text 
dels Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva 
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SEGON.- Que es trasllade el present Dictamen, juntament amb el text íntegre dels  Convenis, a 
la consideració del Ple de l’Ajuntament.  
 
Seguidament es somet a fotació, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, la Sra. Rosa Ana 
Miñana Morell (5 vots ponderats), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (4 vots ponderats), el Sr. José 
Salazar Cuadrado i el Sr. Salvador Llopis Ibiza (6 vots ponderats) resultant un total de 17 vots 
ponderats a favor. S’absté el Sr. Carlos Mengual Manzanares: 4 vots ponderats. 

 
Conseqüentment per majoria dels membres de la Comissió, es dictamina favorablement i de 
conformitat la proposta elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”  
 
En l’expedient consta informe emès per el Cap del Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Oliva, de  data 12 de novembre de 2016, i informe desfavorable emès 
per la Interventora Municipal, amb data 16 de desembre de 2016,  suspenent  la seua 
tramitació, d’acord amb l’article 216 del  TRRL, fins que el Ple resolga la discrepància. 
 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Com a regidora delegada de Gent Gran i de la Dona, aquestes 

associacions desenvolupen una tasca social molt important a la nostra ciutat, oferint 
i realitzant diverses activitats al llarg de l’any, amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de la gent gran i de les dones; amb la participació i aprenentatge, en 
definitiva per a obtindre una vida més saludable per a tots. Per tant, ací està la 
proposta feta per la regidora delegada, que en aquest cas sóc jo, però no s’ha 
d’oblidar que aquestes subvencions, hui s’aprova la subvenció però han de justificar 
les despeses a 31 de gener; és important dir-ho també. Nosaltres atorguem una 
subvenció, però les associacions han de justificar en el mes de gener.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament,  per majoria amb 17 vots favorables,  (6 vots del Grup PP, 5 
vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot 
del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i  
3 abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
 
Primer.-  Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar  la concessió de subvenció a aquestes Associacions per els imports 
assenyalats en la proposta de la Regidora  de Dona i Gent Gran, i aprovar els convenis 
corresponents.  
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NOVE.- DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR I L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“QUART.- DICTAMEN SI S’ESCAU CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A 
L’ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR, I APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVA QUE LA REGULA. 
 
Seguidament es dona compte de la proposta de subvenció a l‘Associació El Bastidor així com 
de l’esborrany de Conveni de Col·laboració elaborat a l’efecte amb aquest Ajuntament, segons 
els termes textuals que figuren en l’annex que s’adjunta al present Dictamen.  
 
Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine 
favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Concessió de la subvenció a l’Associació El Bastidor així com l’aprovació del text 
del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva, per considerar d’interés social i 
humanitari. 
 
SEGON.- que es trasllade el present Dictamen, juntament amb el text íntegre de l’esmentat 
Conveni, a la consideració del Ple de l’Ajuntament.  
 
Seguidament es somet a fotació, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, la Sra. Rosa Ana 
Miñana Morell (5 vots ponderats), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (4 vots ponderats), el Sr. José 
Salazar Cuadrado i el Sr. Salvador Llopis Ibiza (6 vots ponderats) resultant un total de 17 vots 
ponderats a favor. S’absté el Sr. Carlos Mengual Manzanares: 4 vots ponderats. 
 
Conseqüentment per majoria dels membres de la Comissió, es dictamina favorablement i de 
conformitat la proposta elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”  
 
Vista la proposta presentada pel Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, 
sobre l’assignació de subvenció a l’entitat social “El Bastidor” per a l’exercici 2016, per 
l’import de 15.000 euros. 
 
En l’expedient consta informe emès per el Cap del Departament de Servei de Benestar 
Social i Igualtat de l’Ajuntament d’Oliva, de data 7 de novembre de 2016, i informe 
desfavorable emès per la Interventora Municipal, amb data 16 de desembre de 2016, 
suspenent la seua tramitació, d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el Ple 
resolga la discrepància. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
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Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar la concessió de subvenció a aquesta Associació per l’import assenyalat 
en la proposta del Regidor de Benestar Social, i aprovar el conveni corresponent.  
 
 
 
DESÉ.- DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA AL “CENTRO DE ACOGIDA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS” 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“CINQUÉ.- DICTAMEN SI S’ESCAU CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A “CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS”  
 
El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, en la seua qualitat de president de la 
Comissió Informativa Municipal de Benestar Social, formula proposta sobre l’assignació de 
subvenció de carácter extraordinari a l’entitat social “Centre d’Acollida San Francisco de Asís” 
per a l’exercici 2016, en base a la col·laboració d’aquesta entitat amb l’ajuntament oferint 
suport a persones sense cap tipus de recurs. 
 
Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine 
favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Concessió de la subvenció de 2.000 € al “Centre d’Acollida San Francisco de Asís” 
per considerarque realitzen una tasca d’interés social i humanitari. 
 
SEGON.- que es trasllade el present Dictamen a la consideració del Ple de l’Ajuntament.  
 
Seguidament es somet a votació, votant a favor el Sr. Alejandro Salort Rubio, la Sra. Rosa Ana 
Miñana Morell (5 vots ponderats), la Sra. Yolanda Pastor Bolo (4 vots ponderats), el Sr. José 
Salazar Cuadrado i el Sr. Salvador Llopis Ibiza (6 vots ponderats) resultant un total de 17 vots 
ponderats a favor. S’absté el Sr. Carlos Mengual Manzanares: 4 vots ponderats. 
 
 
Conseqüentment per majoria dels membres de la Comissió, es dictamina favorablement i de 
conformitat la proposta elevant-la al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.”  
 
En l’expedient obren: informe emès per la Cap de Servei de Benestar Social, de data 19 
de desembre de 2016, i informe desfavorable emès per la Interventora Municipal, de 
data 20 de desembre de 2016, suspenent la seua tramitació, d’acord amb l’article 216 
del TRRL, fins que el Ple resolga la discrepància.. 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar la concessió de subvenció a aquesta Associació per l’import assenyalat 
en la proposta del Regidor de Benestar Social.  
 
 
ONZE.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA (ACCO) PER A 
L’EXERCICI 2016.  
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM A LA 
COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC 
 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO, regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum. 
 
Vist l'anunci de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en el B.O.P. de València núm. 199 de data 14 
d'octubre de 2016, sobre la convocatòria pública de concurrència competitiva de subvencions a 
entitats i associacions municipals per a l'exercici de 2016. 
 
Atés que, del montant total de crèdits recollits en el Pressupost de 2016 per a prestar les ajudes 
econòmiques reconegudes en la convocatòria, amb data 27 d'octubre de 2016, s'han destinat 
10.000 € per afavorir l'associacionisme comercial amb càrrec a la partida pressupostària 43110 
4890000, Ref. d'Intervenció 22016006996 (nº operació 220160024511). 
 
Atés que s'ha fet un repartiment de les ajudes entre les associacions comercials amb els criteris 
d'equitat i proporcionalitat, tenint en compte el nombre de socis, pressupost i relevancia 
comercial de les entitats en la ciudad. 
 
Vista la instància de l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) de data 24 d'octubre de 2016 
en la que se sol·licita concessió d'una subvenció per import de 12.000 €. 
 
Vist l'informe del tècnic de comerç de data 16 de novembre de 2016 i l'informe d'Intervenció de 
data 15 de desembre de 2016. 
 
PROPOSTA: 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA euros 
(6.430,00 €) a l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO). 
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Segon.- Aprovar el text del conveni amb l'Associació de Comerciants d'Oliva, mitjançant el 
qual s'atorgarà la subvenció, i que és del tenor literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS D'OLIVA (ACCO) PER A L'EXERCICI 2016. 
 
A la Ciutat d’Oliva, sent les ___ hores del dia ___ de dos mil setze. 
 

REUNITS: 
D'una part, el Sr. JOSE SALAZAR CUADRADO, que actua com a Regidor-Delegat de Comerç, Mercats i 
Consum de l'Ajuntament d'Oliva (València), en virtut de les Delegacions assumides per aquesta Delegació 
mitjantçant Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament i atribucions dels Regidors Delegats. 
 
De l'altra part, la Sra. ROSA LLOPIS CLIMENT, amb DNI núm. 73.901.475-Z, que actua en qualitat de 
Presidenta de l'entitat ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA (ACCO), amb CIF núm. G- 
96.084.405, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm.96. 
 

MANIFESTEN: 
Que l'Excm. Ajuntament d'Oliva té competència pròpia en l’activitat de promoció del comerç en els 
termes contemplats a l’apartat i de l’article 25,2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim local, 
en concordança amb allò disposat a l’article 33.3 de la llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
 
Que l’Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), Nif. G-96084405, domiciliada, al dia de la data, al 
carrer Alejandro Cardona, 5 baix, d’Oliva, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, té com a finalitat 
la promoció del comerç a la ciutat d'Oliva. 
 
En la seua virtut, ambdues parts atorguen el present Conveni. 
 

ANTECEDENTS 
Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit del municipi d’Oliva, tendent a definir uns objectius i garantir a les entitats i associacions, en 
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o 
suplisquen els atribuïts a la competència local. 
 
Conscient aquesta Administració Local de la importància que constitueixen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinades finalitats, en 
atenció a l’interés general, així com a recolzament financer a entitats o associacions, per al foment 
d’activitats d’utilitat pública, interés social, veïnal o consecució d’una finalitat pública. 
 
Atenent que l’article 9.3 de la Constitució disposa que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
Atés que en l’àmbit local, l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, preveu que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, 
pot promoure qualsevol classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En l’esmentada línia, l’article 72 del mateix text legal, 
estableix que les Corporacions Locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així mateix es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques 
per a la realització de les seues activitats. 
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Tenint en compte el que disposa l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les Administracions 
Públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre del 2003): 
 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualsevol 
dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
complisca els requisits següents: 
a) Què el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Què el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la 
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la 
concurrència d’una situació, havent el beneficiari ew de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagueren establert. 
c) Què el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
Tenint en compte que l’article 3 de l'esmentada llei estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu, assenyalant 
que s’entén per Administracions públiques: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les entitats que integren l’Administració local. 
c) L’Administració de les comunitats autònomes. 
Tenint en compte que l’article 28.1 de l'esmentada llei estableix que la resolució de concessió (i, si és el 
cas, els convenis a través dels quals es canalitzen aquestes subvencions) establiran les condicions i 
compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa aquesta llei. 
 
Finalment, assenyalar que la disposició addicional catorzena de l’esmentada llei disposa que els 
procediments regulats en aquesta llei s’adaptaran reglamentàriament a les condicions d’organització i 
funcionament de les corporacions locals. 
 
D'aquesta forma, la competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics d’elles depenents correspondrà als òrgans o funcionaris que 
tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica de les dites corporacions a què es refereixen els 
articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El que estableix el títol III d’aquesta llei sobre l’objecte del control financer, l’obligació de col·laboració 
dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s’aplicarà al control financer de les 
subvencions de les Administracions locals. 
 
Els articles 214 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) es refereixen al control financer de la 
gestió econòmica de les Corporacions Locals. 
 
Així doncs, l'Ajuntament d'Oliva col·labora en el finançament dels actes i activitats objecte de la present 
convocatòria de concessió de subvencions. i és per això que resulta oportú articular les següents 
estipulacions entre les parts per tal d'establir les relacions mútues i la quantia econòmica aportada per 
l'Ajuntament a favor de l’associació o entitat corresponent. 
  

ESTIPULACIONS 
PRIMERA. Objecte del conveni. 
L'objecte d'aquest acord consisteix en el foment, col·laboració i promoció de l'organització, execució i 
finançament dels actes de l’Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), segons el Projecte d’Actuació 
per a l’exercici 2016 adjuntat en l’escrit de petició de subscripció de Conveni per a l’any 2016, consistent 
en una campanya d'Animació Comercial que s'inicia en gener i que acabarà en desembre d'enguany. 
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SEGONA. Vigència. 
Es considerarà l'exercici econòmic comprés entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2016. 
 
TERCERA. Import de la subvenció i forma d'abonament. 
L’Ajuntament es compromet i obliga a lliurar a l’Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), la 
quantitat total de 6.430,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4890000, Ref. 
d'Intervenció 22016006996 (nº operació 220160024511). 
El pagament d'aquesta quantitat, conforme a les estipulacions del present conveni, s'efectuarà de la 
següent manera: 
El total de la quantitat concedida, equivalent a 6.430,00 euros es farà efectiu, prèvia justificació pel 
beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. 
 
QUARTA. Compromisos i obligacions del beneficiari. 
1. l’Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) es compromet i obliga a: 
a) Realitzar l'activitat, executar el projecte o complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamente 
la concessió de la subvenció, abans de la finalització del termini de justificació. 
b) A realitzar totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibrets de la festa i qualsevol altre element 
escrit, visual i/o sonor en valencià. Tots els actes públics relacionats amb l'entitat o associació també 
hauran de realitzar-se en valencià. En el supòsit de publicacions que puguen incloure versions en altres 
llengües, el valencià ocuparà una posició de preferència sobre la resta de llengües utilitzades. Pel que fa a 
internet, adreces webs i xarxes socials, s’aplicarà el mateix criteri. 
c) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat de les activitats per a les quals anara concedida la 
subvenció. 
d) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir els requisits i condicions que hagen 
determinat la condició de l'ajuda. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer, i facilitar les dades que se li 
requerisquen. 
f) Donar compte de les modificacions que puguen sorgir durant la realització del projecte o activitat, 
justificant-les adequadament. Les quals hauran d'obtenir l'autorització de l'òrgan concedent. 
g) Comunicar, el més aviat possible, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
h) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troben al corrent 
amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d'estar al 
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Oliva. Aquests requisits també hauran de ser 
acreditats en la justificació de la subvenció en el cas que haja finalitzat la vigència dels mateixos. 
i) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, tals com balanç de 
resultats de l'activitat i la seua organització, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats 
de comprovació. 
j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts. 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en el supòsit d'incórrer en causa que ho justifique, com 
ara els supòsits contemplats als articles 36, 37 i 42 de la LGS. 
l) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats, o actuacions de 
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament 
d'Oliva. 
n) Qualsevol altra continguda en aquestes bases o al Reglament d’Atorgament de Subvencions 
Municipals (BOPV 16 de març de 2005). 
m) L'entitat està obligada a contractar una assegurança de responsabilitat civil, per tal de poder fer front a 
eventuals indemnitzacions per danys a tercers.  
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, als que es refereix l’article 34.3 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment 
de l’obligació de justificació a l’òrgan que atorga la subvenció. 
3. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 30 de desembre de l’any de la 
concessió. 
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4. No s’autoritzen canvis en la destinació de les subvencions concedides. 
 
CINQUENA. Termini i forma de justificació. 
1. La justificació de la realització de la subvenció es realitzarà abans del dia 31 de gener de l'exercici 
següent al subvencionat. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació del corresponent Compte 
Justificatiu en el Registre Municipal de l'Ajuntament, incloent la següent documentació: 
a) Model de compte justificatiu. 
b) Memòria final detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitats, subscrita pel 
beneficiari, que descriurà els objectius i resultats aconseguits, juntament amb material gràfic i/o 
promocional on quede acreditat que s'ha donat la deguda publicitat al fet que s'ha tractat d'una activitat 
subvencionada per l'Ajuntament d’Oliva. 
c) Relació seqüencial de les despeses realitzades. 
Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis, s'aportaran les corresponents factures, que 
incorporaran un nombre correlatiu que hi coincidisca amb la relació numerada del punt anterior. 
Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines, tributs i quotes de la 
Seguretat Social i, igualment, justificació de la retenció i ingrés en la Delegació de l'Agència Estatal 
Tributària de les quantitats corresponents a l'IRPF i Tributs. 
Les restants despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o altres documents amb valor 
probatori de tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial decret 1496/2003, de 
28 de novembre, regulador del deure expedició i lliurament de factures per empresaris professionals, 
considerant-se imprescindible que arreplegue el nom o raó social de l'empresa que factura i el seu NIF O 
CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes o conceptes facturats, així com 
l'Impost sobre Valor Afegit de forma diferenciada quan pertoque, base imposable, tipus d'IVA aplicable i 
import total, així com l'IRPF quan aquest procedisca.  
Les factures hauran d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. 
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament de les 
mateixes als proveïdors. efectuant una diligència en la qual es farà constar segons el pagament s'haja 
efectuat en metàl·lic, mitjançant taló o transferencia. 
Hauran de presentar-se originals de tota la documentació, en el departament de Comerç, Mercats i 
Consum. 
2. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcaldia, podent-se minorar l’import de la 
subvenció d'acord, i de forma proporcional, a l'import realment justificat de la mateixa. 
 
SISENA. Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa 
de l'activitat que es proposa subvencionar i es realitzen l'any de concessió de la subvenció, pagades amb 
antelació a la finalització del període de justificació. 
Més concretament es consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal dutes a 
terme per l'entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte presentat. Entre 
aquestes es poden contemplar: 
- Nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, 
- Serveis exteriors i despeses de funcionament,  
- Lloguer d'immobles,  
- Subministraments necessaris per a l'execució i difusió 
- Material fungible d'oficina. 
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les despeses produïdes amb motiu de procediments 
judicials, els impostos (excepte els que corresponguen al pagament de factures que ocasione l'activitat 
subvencionada), despeses d'hostaleria, de representació o similars que puguen considerar-se innecessàries 
per a la consecució dels objectius. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que poguera percebre l'entitat sol·licitant per 
al projecte que es presenta a la convocatòria. No obstant açò, en cap cas, la subvenció a concedir serà 
d'import tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedent d'entitats 
publiques o privades, supere el cost total de l'acció. 
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Serà incompatible la sol·licitud d'aquesta subvenció amb una altra sol·licitud per al mateix projecte en 
qualsevol altra convocatòria de l'Ajuntament d’Oliva. 
 
SETENA. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d’acord 
amb els articles 16.2, 17.3 i 19.4 de la Llei 38/2003. 
 
VUITENA. Actuacions en cas d'incompliment de les obligacions del beneficiari 
1. En el cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en el present Conveni, i, en 
especial, d’algun dels requisits exigits pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, 
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 37 de la llei 38/2003. 
 
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència 
del reintegrament, en els casos següents: 

1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit. 
2. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció dels 
comportaments que fonamenten la concessió de la subvenció. 
3. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts 
en les normes reguladores de la subvenció. 
4. Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de 
l’article 18 de la Llei 38/2003. 
5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de 
verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat 
de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administració o ens públics o privats, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 
6. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels 
compromisos per aquestos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten 
o es referisquen al mode en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el 
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Així mateix, totes 
aquelles diferents de les anteriors, quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació 
donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 
7. L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una 
decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 
8. En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 

 
3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació el 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals i en el Reial Decret 1648/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
NOVENA. Legislació aplicable 
Per al no previst en el present Conveni resultaran d'aplicació supletòria el Reglament d’Atorgament de 
Subvencions Municipals (BOPV de 16 de març de 2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
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de subvencions; la legislació en matèria de Règim Local que resulte d'aplicació: les Bases d'Execució del 
Pressupost en vigor (Base 25); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener; així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que resulten 
d'aplicació, especialment el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d’Oliva per als exercicis 2014-
2016, aprovat mitjançant acord plenari en data 28 de novembre de 2013. 
 
ALTRES ASPECTES. Naturalesa, jurisdicció i fiscalització 
Per a qualsevol tipus de discrepància en quant a l'execució, compliment i/o interpretació del present 
Conveni, el qual té naturalesa administrativa, les parts se sotmetran als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa competents, d’acord amb d'allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
I en prova de la seua conformitat amb tot allò indicat al present document, signen el mateix, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 

EL REGIDOR DELEGAT DE COMERÇ, 
MERCATS I CONSUM (P.D. decret nº 
2111/15 de 25 de juny) 

La Presidenta de l'Associació de 
Comerciants d'Oliva 

 
Sr. José Salazar Cuadrado 

 
Sra. Rosa Llopis Climent” 

 
Tercer.- Elevar esta proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació als efectes 
adients. 
 
Quart.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni. 
 
El president trasllada la proposta a la Comissió la qual aprova per unanimitat la seua inclusió, 
per raons d'urgència, en l'ordre del dia. 
 
El president, com a regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum, dona compte del contingut 
del conveni als assistents. 
 
Després d'un breu debat, la Comissió de Foment Econòmic, amb els vots favorables de José 
Salazar Cuadrado (G.d’O, 1 vot ponderat), Imma Ibiza Cots (BLOC-Compromís, 5 vots 
ponderats), i les abstencions d'Ana Maria Morell Gómez (PSOE, 6 vots ponderats) i de Rosa 
Pous Marí (PP, 7 vots ponderats) dictamina favorablement la proposta i l'eleva al Plenari de 
l'Ajuntament." 
 
En l’expedient consta informe emès per el tècnic mitjà del Departament de Comerç, Mercats i 
Consum de l’Ajuntament d’Oliva, de data 16 de novembre de 2016, i informe desfavorable 
emès per la Interventora Municipal, amb data 15 de desembre de 2016, suspenent la seua 
tramitació, d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el Ple resolga la discrepància. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Simplement és una subvenció, com totes, que va destinada 

a un dels principals teixits productius de la nostra ciutat, com és el comerç, en 
aquest cas l’associació dels comerciants de la nostra ciutat; la tasca que fan a favor 
del nostre comerç és impressionant. És evidentment una subvenció que estarà molt 
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ben empleada, i estic segur que això ajudarà a dinamitzar, si cal més, l’activitat 
comercial de la nostra ciutat. Estem treballant per millorar tots els aspectes, tot i que 
sabem les dificultats que ens trobem a conseqüència de la crisi; però treballem colze 
a colze amb els nostres comerciants i ajudant-los, en la mesura de les possibilitats, 
crec que entre tots farem més fàcil eixir, i millorar cada dia el comerç local.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
DOTZÉ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLIVA PER A 
L’EXERCICI 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 

"PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM A LA 
COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC 

 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO, regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum. 
 
Vist l'anunci de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en el B.O.P. de València núm. 199 de data 14 
d'octubre de 2016, sobre la convocatòria pública de concurrència competitiva de subvencions a 
entitats i associacions municipals per a l'exercici de 2016. 
 
Atés que, del montant total de crèdits recollits en el Pressupost de 2016 per a prestar les ajudes 
econòmiques reconegudes en la convocatòria, amb data 27 d'octubre de 2016, s'han destinat 
10.000 € per afavorir l'associacionisme comercial amb càrrec a la partida pressupostària 43110 
4890000, Ref. d'Intervenció 22016006996 (nº operació 220160024511). 
 
Atés que s'ha fet un repartiment de les ajudes entre les associacions comercials amb els criteris 
d'equitat i proporcionalitat, tenint en compte el nombre de socis, pressupost i relevancia 
comercial de les entitats en la ciudad. 
 
Vista la instància de l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva de data 27 d'octubre de 2016 en 
la que se sol·licita concessió d'una subvenció per import de 2.300 €. 
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Vist l'informe del tècnic de comerç de data 5 de desembre de 2016 i l'informe d'Intervenció de 
data 15 de desembre de 2016. 
 
PROPOSTA: 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de MIL CENT CINC euros (1.105,00 €) a 
l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva. 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni amb l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva, mitjançant 
el qual s'atorgarà la subvenció, i que és del tenor literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ 
DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA PER A L'EXERCICI 2016. 
 
A la Ciutat d’Oliva, sent les __ hores del dia __de dos mil setze. 
 

REUNITS: 
D'una part, el Sr. JOSE SALAZAR CUADRADO, que actua com a Regidor-Delegat de Comerç, Mercats i 
Consum de l'Ajuntament d'Oliva (València), en virtut de les Delegacions assumides per aquesta Delegació 
mitjantçant Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament i atribucions dels Regidors Delegats. 
 
De l'altra part, la Sra. MARGARITA CRIADO BRAVO, amb DNI núm.52.474.874-Y que actua en 
qualitat de Presidenta de l'entitat ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA, amb CIF núm. 
G-96179130, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm. 64. 
 

MANIFESTEN: 
Que l'Excm. Ajuntament d'Oliva té competència pròpia en l’activitat de promoció del comerç en els 
termes contemplats a l’apartat i de l’article 25,2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim local, 
en concordança amb allò disposat a l’article 33.3 de la llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
 
Que l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva, Nif. G-96179130, domiciliada, al dia de la data, a la 
Pz. Juan Bautista Escriva s/n d’Oliva, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, té com a finalitat la 
promoció del comerç a la ciutat d'Oliva. 
 
En la seua virtut, ambdues parts atorguen el present Conveni. 
 

ANTECEDENTS 
Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit del municipi d’Oliva, tendent a definir uns objectius i garantir a les entitats i associacions, en 
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o 
suplisquen els atribuïts a la competència local. 
Conscient aquesta Administració Local de la importància que constitueixen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinades finalitats, en 
atenció a l’interés general, així com a recolzament financer a entitats o associacions, per al foment 
d’activitats d’utilitat pública, interés social, veïnal o consecució d’una finalitat pública. 
 
Atenent que l’article 9.3 de la Constitució disposa que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
Atés que en l’àmbit local, l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, preveu que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, 
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pot promoure qualsevol classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En l’esmentada línia, l’article 72 del mateix text legal, 
estableix que les Corporacions Locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així mateix es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques 
per a la realització de les seues activitats. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les Administracions 
Públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre del 2003): 
 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualsevol 
dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
complisca els requisits següents: 
a) Què el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Què el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la 
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la 
concurrència d’una situació, havent el beneficiari ew de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagueren establert. 
c) Què el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
Tenint en compte que l’article 3 de l'esmentada llei estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu, assenyalant 
que s’entén per Administracions públiques: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les entitats que integren l’Administració local. 
c) L’Administració de les comunitats autònomes. 
 
Tenint en compte que l’article 28.1 de l'esmentada llei estableix que la resolució de concessió (i, si és el 
cas, els convenis a través dels quals es canalitzen aquestes subvencions) establiran les condicions i 
compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa aquesta llei. 
 
Finalment, assenyalar que la disposició addicional catorzena de l’esmentada llei disposa que els 
procediments regulats en aquesta llei s’adaptaran reglamentàriament a les condicions d’organització i 
funcionament de les corporacions locals. 
 
D'aquesta forma, la competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics d’elles depenents correspondrà als òrgans o funcionaris que 
tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica de les dites corporacions a què es refereixen els 
articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El que estableix el títol III d’aquesta llei sobre l’objecte del control financer, l’obligació de col·laboració 
dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s’aplicarà al control financer de les 
subvencions de les Administracions locals. 
 
Els articles 214 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) es refereixen al control financer de la 
gestió econòmica de les Corporacions Locals. 
 
Així doncs, l'Ajuntament d'Oliva col·labora en el finançament dels actes i activitats objecte de la present 
convocatòria de concessió de subvencions. i és per això que resulta oportú articular les següents 
estipulacions entre les parts per tal d'establir les relacions mútues i la quantia econòmica aportada per 
l'Ajuntament a favor de l’associació o entitat corresponent.  
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ESTIPULACIONS 
PRIMERA. Objecte del conveni. 
L'objecte d'aquest acord consisteix en el foment, col·laboració i promoció de l'organització, execució i 
finançament dels actes de l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva, segons el Projecte d’Actuació per 
a l’exercici 2016 adjuntat en l’escrit de petició de subscripció de Conveni per a l’any 2016, consistent en 
una campanya d'Animació Comercial que s'inicia en gener i que acabarà en desembre d'enguany. 
 
SEGONA. Vigència. 
Es considerarà l'exercici econòmic comprés entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2016. 
 
TERCERA. Import de la subvenció i forma d'abonament. 
L’Ajuntament es compromet i obliga a lliurar a l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva, la quantitat 
total de 1.105,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4890000, Ref. d'Intervenció 
22016006996 (nº operació 220160024511). 
El pagament d'aquesta quantitat, conforme a les estipulacions del present conveni, s'efectuarà de la 
següent manera: 
El total de la quantitat concedida, equivalent a 1.105,00 euros es farà efectiu, prèvia justificació pel 
beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. 
 
QUARTA. Compromisos i obligacions del beneficiari. 
1. l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva es compromet i obliga a: 
a) Realitzar l'activitat, executar el projecte o complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamente 
la concessió de la subvenció, abans de la finalització del termini de justificació. 
b) A realitzar totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibrets de la festa i qualsevol altre 
element escrit, visual i/o sonor en valencià. Tots els actes públics relacionats amb l'entitat o 
associació també hauran de realitzar-se en valencià. En el supòsit de publicacions que puguen 
incloure versions en altres llengües, el valencià ocuparà una posició de preferència sobre la resta de 
llengües utilitzades. Pel que fa a internet, adreces webs i xarxes socials, s’aplicarà el mateix criteri. 
c) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat de les activitats per a les quals anara concedida la 
subvenció. 
d) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir els requisits i condicions que hagen 
determinat la condició de l'ajuda. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer, i facilitar les dades que se li 
requerisquen. 
f) Donar compte de les modificacions que puguen sorgir durant la realització del projecte o activitat, 
justificant-les adequadament. Les quals hauran d'obtenir l'autorització de l'òrgan concedent. 
g) Comunicar, el més aviat possible, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
h) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troben al corrent 
amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d'estar al 
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Oliva. Aquests requisits també hauran de ser 
acreditats en la justificació de la subvenció en el cas que haja finalitzat la vigència dels mateixos. 
i) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, tals com balanç de 
resultats de l'activitat i la seua organització, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats 
de comprovació. 
j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts. 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en el supòsit d'incórrer en causa que ho justifique, com 
ara els supòsits contemplats als articles 36, 37 i 42 de la LGS. 
l) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats, o actuacions de 
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament 
d'Oliva. 
n) Qualsevol altra continguda en aquestes bases o al Reglament d’Atorgament de Subvencions 
Municipals (BOPV 16 de març de 2005). 
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m) L'entitat està obligada a contractar una assegurança de responsabilitat civil, per tal de poder fer 
front a eventuals indemnitzacions per danys a tercers.  
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, als que es refereix l’article 34.3 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment 
de l’obligació de justificació a l’òrgan que atorga la subvenció. 
3. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 30 de desembre de l’any de la 
concessió. 
4. No s’autoritzen canvis en la destinació de les subvencions concedides. 
 
 
CINQUENA. Termini i forma de justificació. 
1. La justificació de la realització de la subvenció es realitzarà abans del dia 31 de gener de l'exercici 
següent al subvencionat. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació del corresponent Compte 
Justificatiu en el Registre Municipal de l'Ajuntament, incloent la següent documentació: 
a) Model de compte justificatiu. 
b) Memòria final detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitats, subscrita pel 
beneficiari, que descriurà els objectius i resultats aconseguits, juntament amb material gràfic i/o 
promocional on quede acreditat que s'ha donat la deguda publicitat al fet que s'ha tractat d'una activitat 
subvencionada per l'Ajuntament d’Oliva. 
c) Relació seqüencial de les despeses realitzades. 
Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis, s'aportaran les corresponents factures, que 
incorporaran un nombre correlatiu que hi coincidisca amb la relació numerada del punt anterior. 
Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines, tributs i quotes de la 
Seguretat Social i, igualment, justificació de la retenció i ingrés en la Delegació de l'Agència Estatal 
Tributària de les quantitats corresponents a l'IRPF i Tributs. 
Les restants despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o altres documents amb valor 
probatori de tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial decret 1496/2003, de 
28 de novembre, regulador del deure expedició i lliurament de factures per empresaris professionals, 
considerant-se imprescindible que arreplegue el nom o raó social de l'empresa que factura i el seu NIF O 
CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes o conceptes facturats, així com 
l'Impost sobre Valor Afegit de forma diferenciada quan pertoque, base imposable, tipus d'IVA aplicable i 
import total, així com l'IRPF quan aquest procedisca.  
Les factures hauran d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. 
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament de les 
mateixes als proveïdors. efectuant una diligència en la qual es farà constar segons el pagament s'haja 
efectuat en metàl·lic, mitjançant taló o transferencia. 
Hauran de presentar-se originals de tota la documentació, en el departament de Comerç, Mercats i 
Consum. 
2. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcaldia, podent-se minorar l’import de la 
subvenció d'acord, i de forma proporcional, a l'import realment justificat de la mateixa. 
 
SISENA. Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa 
de l'activitat que es proposa subvencionar i es realitzen l'any de concessió de la subvenció, pagades amb 
antelació a la finalització del període de justificació. 
Més concretament es consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal dutes a 
terme per l'entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte presentat. Entre 
aquestes es poden contemplar: 
- Nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, 
- Serveis exteriors i despeses de funcionament,  
- Lloguer d'immobles,  
- Subministraments necessaris per a l'execució i difusió 
- Material fungible d'oficina. 
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Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les despeses produïdes amb motiu de procediments 
judicials, els impostos (excepte els que corresponguen al pagament de factures que ocasione l'activitat 
subvencionada), despeses d'hostaleria, de representació o similars que puguen considerar-se innecessàries 
per a la consecució dels objectius. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que poguera percebre l'entitat sol·licitant per 
al projecte que es presenta a la convocatòria. No obstant açò, en cap cas, la subvenció a concedir serà 
d'import tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedent d'entitats 
publiques o privades, supere el cost total de l'acció. 
Serà incompatible la sol·licitud d'aquesta subvenció amb una altra sol·licitud per al mateix projecte en 
qualsevol altra convocatòria de l'Ajuntament d’Oliva. 
 
SETENA. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d’acord 
amb els articles 16.2, 17.3 i 19.4 de la Llei 38/2003. 
 
VUITENA. Actuacions en cas d'incompliment de les obligacions del beneficiari 
1. En el cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en el present Conveni, i, en 
especial, d’algun dels requisits exigits pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, 
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 37 de la llei 38/2003. 
 
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència 
del reintegrament, en els casos següents: 

1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit. 

2. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció dels 
comportaments que fonamenten la concessió de la subvenció. 

3. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts 
en les normes reguladores de la subvenció. 

4. Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de 
l’article 18 de la Llei 38/2003. 

5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de 
verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administració o ens públics o 
privats, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

6. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels 
compromisos per aquestos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que 
afecten o es referisquen al mode en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, 
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Així 
mateix, totes aquelles diferents de les anteriors, quan d’això es derive la impossibilitat de 
verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, 
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

7. L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una 
decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 

8. En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 
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3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació el 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals i en el Reial Decret 1648/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
NOVENA. Legislació aplicable 
Per al no previst en el present Conveni resultaran d'aplicació supletòria el Reglament d’Atorgament de 
Subvencions Municipals (BOPV de 16 de març de 2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions; la legislació en matèria de Règim Local que resulte d'aplicació: les Bases d'Execució del 
Pressupost en vigor (Base 25); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener; així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que resulten 
d'aplicació, especialment el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d’Oliva per als exercicis 2014-
2016, aprovat mitjançant acord plenari en data 28 de novembre de 2013. 
 
ALTRES ASPECTES. Naturalesa, jurisdicció i fiscalització 
Per a qualsevol tipus de discrepància en quant a l'execució, compliment i/o interpretació del present 
Conveni, el qual té naturalesa administrativa, les parts se sotmetran als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa competents, d’acord amb d'allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
I en prova de la seua conformitat amb tot allò indicat al present document, signen el mateix, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 

EL REGIDOR DELEGAT DE COMERÇ, 
MERCATS I CONSUM (P.D. decret nº 
2111/15 de 25 de juny) 

La Presidenta del 
Mercat Municipal d'Oliva 

 
 

Sr. José Salazar Cuadrado 

 
 

Sra. Margarita Criado Bravo” 
 
Tercer.- Elevar esta proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació als efectes 
adients. 
 
Quart.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni." 
 
El president trasllada la proposta a la Comissió la qual aprova per unanimitat la seua inclusió, 
per raons d'urgència, en l'ordre del dia. 
 
El president, com a regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum, dona compte del contingut 
del conveni als assistents. 
 
 
Després d'un breu debat, la Comissió de Foment Econòmic, amb els vots favorables de José 
Salazar Cuadrado (G.d’O, 1 vot ponderat), Imma Ibiza Cots (BLOC-Compromís, 5 vots 
ponderats), i les abstencions d'Ana Maria Morell Gómez (PSOE, 6 vots ponderats) i de Rosa 
Pous Marí (PP, 7 vots ponderats) dictamina favorablement la proposta i l'eleva al Plenari de 
l'Ajuntament." 
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En l’expedient consta informe emès per el tècnic mitjà del Departament de Comerç, Mercats i 
Consum de l’Ajuntament d’Oliva, de data 16 de novembre de 2016, i informe desfavorable 
emès per la Interventora Municipal, amb data 15 de desembre de 2016, suspenent la seua 
tramitació, d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el Ple resolga la discrepància. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
TRETZE.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO PER A L’EXERCICI 
2016.  
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
"PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM A LA 
COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC 
 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO, regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum. 
 
Vist l'anunci de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en el B.O.P. de València núm. 199 de data 14 
d'octubre de 2016, sobre la convocatòria pública de concurrència competitiva de subvencions a 
entitats i associacions municipals per a l'exercici de 2016. 
 
Atés que, del montant total de crèdits recollits en el Pressupost de 2016 per a prestar les ajudes 
econòmiques reconegudes en la convocatòria, amb data 27 d'octubre de 2016, s'han destinat 
10.000 € per afavorir l'associacionisme comercial amb càrrec a la partida pressupostària 43110 
4890000, Ref. d'Intervenció 22016006996 (nº operació 220160024511). 
 
Atés que s'ha fet un repartiment de les ajudes entre les associacions comercials amb els criteris 
d'equitat i proporcionalitat, tenint en compte el nombre de socis, pressupost i relevancia 
comercial de les entitats en la ciudad. 
 
Vista la instància de l'Associació Motoclub Motolio de data 26 d'octubre de 2016 en la que se 
sol·licita concessió d'una subvenció per import de 5.000 €. 
 
Vist l'informe del tècnic de comerç de data 19 de desembre de 2016 i l'informe d'Intervenció de 
data 19 de desembre de 2016. 
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PROPOSTA: 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC euros (2.465,00 €) a l'Associació Motoclub Motolio. 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni amb l'Associació Motoclub Motolio, mitjançant el qual 
s'atorgarà la subvenció, i que és del tenor literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ 
MOTOCLUB MOTOLIO PER A L'EXERCICI 2016. 
 
A la Ciutat d’Oliva, sent les hores del dia de dos mil setze. 
 

REUNITS: 
D'una part, el Sr. JOSE SALAZAR CUADRADO, que actua com a Regidor-Delegat de Comerç, Mercats i 
Consum de l'Ajuntament d'Oliva (València), en virtut de les Delegacions assumides per aquesta Delegació 
mitjantçant Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament i atribucions dels Regidors Delegats. 
 
De l'altra part, El Sr. JUAN PESO, amb Nif. núm. X-8916477-K, que actua en qualitat de President de 
l'entitat ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, amb Nif. núm. G-97692347, la qual figura inscrita en el 
Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm. 162. 
 

MANIFESTEN: 
Que l'Excm. Ajuntament d'Oliva té competència pròpia en l’activitat de promoció del comerç en els 
termes contemplats a l’apartat i de l’article 25,2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim local, 
en concordança amb allò disposat a l’article 33.3 de la llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
 
Que l’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, Nif. G-97692347, domiciliada, al dia de la data, al 
carrer Monjas Clarisas nº 35 d’Oliva, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, té com a finalitat, entre 
altres, l'execució d'una matinal motera dins el marc de la Fira del Motor per tal de col·laborar amb la 
promoció del comerç a la ciutat d'Oliva. 
 
En la seua virtut, ambdues parts atorguen el present Conveni. 
 
 

ANTECEDENTS 
Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit del municipi d’Oliva, tendent a definir uns objectius i garantir a les entitats i associacions, en 
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o 
suplisquen els atribuïts a la competència local. 
 
 
Conscient aquesta Administració Local de la importància que constitueixen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinades finalitats, en 
atenció a l’interés general, així com a recolzament financer a entitats o associacions, per al foment 
d’activitats d’utilitat pública, interés social, veïnal o consecució d’una finalitat pública. 
 
Atenent que l’article 9.3 de la Constitució disposa que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
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Atés que en l’àmbit local, l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, preveu que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, 
pot promoure qualsevol classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En l’esmentada línia, l’article 72 del mateix text legal, 
estableix que les Corporacions Locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així mateix es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques 
per a la realització de les seues activitats. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les Administracions 
Públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre del 2003): 
 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualsevol 
dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
complisca els requisits següents: 
a) Què el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Què el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la 
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la 
concurrència d’una situació, havent el beneficiari ew de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagueren establert. 
c) Què el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
Tenint en compte que l’article 3 de l'esmentada llei estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu, assenyalant 
que s’entén per Administracions públiques: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les entitats que integren l’Administració local. 
c) L’Administració de les comunitats autònomes. 
 
Tenint en compte que l’article 28.1 de l'esmentada llei estableix que la resolució de concessió (i, si és el 
cas, els convenis a través dels quals es canalitzen aquestes subvencions) establiran les condicions i 
compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa aquesta llei. 
 
Finalment, assenyalar que la disposició addicional catorzena de l’esmentada llei disposa que els 
procediments regulats en aquesta llei s’adaptaran reglamentàriament a les condicions d’organització i 
funcionament de les corporacions locals. 
 
D'aquesta forma, la competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics d’elles depenents correspondrà als òrgans o funcionaris que 
tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica de les dites corporacions a què es refereixen els 
articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El que estableix el títol III d’aquesta llei sobre l’objecte del control financer, l’obligació de col·laboració 
dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s’aplicarà al control financer de les 
subvencions de les Administracions locals. 
 
Els articles 214 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) es refereixen al control financer de la 
gestió econòmica de les Corporacions Locals. 
 
Així doncs, l'Ajuntament d'Oliva col·labora en el finançament dels actes i activitats objecte de la present 
convocatòria de concessió de subvencions. i és per això que resulta oportú articular les següents 
estipulacions entre les parts per tal d'establir les relacions mútues i la quantia econòmica aportada per 
l'Ajuntament a favor de l’associació o entitat corresponent.  
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ESTIPULACIONS 

PRIMERA. Objecte del conveni. 
L'objecte d'aquest acord consisteix en el foment, col·laboració i promoció de l'organització, execució i 
finançament dels actes de l’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, segons el Projecte d’Actuació 
per a l’exercici 2016 adjuntat en l’escrit de petició de subscripció de Conveni per a l’any 2016, consistent 
en la celebració d'una matinal motera, amb exhibició per tota la població, dins del marc de la Fira del 
Motor. 
 
SEGONA. Vigència. 
Es considerarà l'exercici econòmic comprés entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2016. 
 
TERCERA. Import de la subvenció i forma d'abonament. 
L’Ajuntament es compromet i obliga a lliurar a l’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, la 
quantitat total de 2.465,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4890000, Ref. 
d'Intervenció 22016006996 (nº operació 220160024511). 
El pagament d'aquesta quantitat, conforme a les estipulacions del present conveni, s'efectuarà de la 
següent manera: 
El total de la quantitat concedida, equivalent a 2.465,00 euros es farà efectiu, prèvia justificació pel 
beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. 
 
QUARTA. Compromisos i obligacions del beneficiari. 
1. l’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO es compromet i obliga a: 
a) Realitzar l'activitat, executar el projecte o complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamente 
la concessió de la subvenció, abans de la finalització del termini de justificació. 
b) A realitzar totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibrets de la festa i qualsevol altre 
element escrit, visual i/o sonor en valencià. Tots els actes públics relacionats amb l'entitat o 
associació també hauran de realitzar-se en valencià. En el supòsit de publicacions que puguen 
incloure versions en altres llengües, el valencià ocuparà una posició de preferència sobre la resta de 
llengües utilitzades. Pel que fa a internet, adreces webs i xarxes socials, s’aplicarà el mateix criteri. 
c) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat de les activitats per a les quals anara concedida la 
subvenció. 
d) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir els requisits i condicions que hagen 
determinat la condició de l'ajuda. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer, i facilitar les dades que se li 
requerisquen. 
f) Donar compte de les modificacions que puguen sorgir durant la realització del projecte o activitat, 
justificant-les adequadament. Les quals hauran d'obtenir l'autorització de l'òrgan concedent. 
g) Comunicar, el més aviat possible, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
h) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troben al corrent 
amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d'estar al 
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Oliva. Aquests requisits també hauran de ser 
acreditats en la justificació de la subvenció en el cas que haja finalitzat la vigència dels mateixos. 
i) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, tals com balanç de 
resultats de l'activitat i la seua organització, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats 
de comprovació. 
j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts. 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en el supòsit d'incórrer en causa que ho justifique, com 
ara els supòsits contemplats als articles 36, 37 i 42 de la LGS. 
l) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats, o actuacions de 
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament 
d'Oliva. 
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n) Qualsevol altra continguda en aquestes bases o al Reglament d’Atorgament de Subvencions 
Municipals (BOPV 16 de març de 2005). 
m) L'entitat està obligada a contractar una assegurança de responsabilitat civil, per tal de poder fer 
front a eventuals indemnitzacions per danys a tercers.  
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, als que es refereix l’article 34.3 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment 
de l’obligació de justificació a l’òrgan que atorga la subvenció. 
3. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 30 de desembre de l’any de la 
concessió. 
4. No s’autoritzen canvis en la destinació de les subvencions concedides. 
 
CINQUENA. Termini i forma de justificació. 
1. La justificació de la realització de la subvenció es realitzarà abans del dia 31 de gener de l'exercici 
següent al subvencionat. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació del corresponent Compte 
Justificatiu en el Registre Municipal de l'Ajuntament, incloent la següent documentació: 
a) Model de compte justificatiu. 
b) Memòria final detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitats, subscrita pel 
beneficiari, que descriurà els objectius i resultats aconseguits, juntament amb material gràfic i/o 
promocional on quede acreditat que s'ha donat la deguda publicitat al fet que s'ha tractat d'una activitat 
subvencionada per l'Ajuntament d’Oliva. 
c) Relació seqüencial de les despeses realitzades. 
Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis, s'aportaran les corresponents factures, que 
incorporaran un nombre correlatiu que hi coincidisca amb la relació numerada del punt anterior. 
Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines, tributs i quotes de la 
Seguretat Social i, igualment, justificació de la retenció i ingrés en la Delegació de l'Agència Estatal 
Tributària de les quantitats corresponents a l'IRPF i Tributs. 
Les restants despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o altres documents amb valor 
probatori de tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial decret 1496/2003, de 
28 de novembre, regulador del deure expedició i lliurament de factures per empresaris professionals, 
considerant-se imprescindible que arreplegue el nom o raó social de l'empresa que factura i el seu NIF O 
CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes o conceptes facturats, així com 
l'Impost sobre Valor Afegit de forma diferenciada quan pertoque, base imposable, tipus d'IVA aplicable i 
import total, així com l'IRPF quan aquest procedisca.  
Les factures hauran d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. 
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament de les 
mateixes als proveïdors. efectuant una diligència en la qual es farà constar segons el pagament s'haja 
efectuat en metàl·lic, mitjançant taló o transferencia. 
Hauran de presentar-se originals de tota la documentació, en el departament de Comerç, Mercats i 
Consum. 
2. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcaldia, podent-se minorar l’import de la 
subvenció d'acord, i de forma proporcional, a l'import realment justificat de la mateixa. 
 
SISENA. Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa 
de l'activitat que es proposa subvencionar i es realitzen l'any de concessió de la subvenció, pagades amb 
antelació a la finalització del període de justificació. 
Més concretament es consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal dutes a 
terme per l'entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte presentat. Entre 
aquestes es poden contemplar: 
- Nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, 
- Serveis exteriors i despeses de funcionament,  
- Lloguer d'immobles,  
- Subministraments necessaris per a l'execució i difusió 
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- Material fungible d'oficina. 
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les despeses produïdes amb motiu de procediments 
judicials, els impostos (excepte els que corresponguen al pagament de factures que ocasione l'activitat 
subvencionada), despeses d'hostaleria, de representació o similars que puguen considerar-se innecessàries 
per a la consecució dels objectius. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que poguera percebre l'entitat sol·licitant per 
al projecte que es presenta a la convocatòria. No obstant açò, en cap cas, la subvenció a concedir serà 
d'import tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedent d'entitats 
publiques o privades, supere el cost total de l'acció. 
Serà incompatible la sol·licitud d'aquesta subvenció amb una altra sol·licitud per al mateix projecte en 
qualsevol altra convocatòria de l'Ajuntament d’Oliva. 
 
SETENA. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d’acord 
amb els articles 16.2, 17.3 i 19.4 de la Llei 38/2003. 
 
VUITENA. Actuacions en cas d'incompliment de les obligacions del beneficiari 
1. En el cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en el present Conveni, i, en 
especial, d’algun dels requisits exigits pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, 
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 37 de la llei 38/2003. 
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència 
del reintegrament, en els casos següents: 

1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit. 

2. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció dels 
comportaments que fonamenten la concessió de la subvenció. 

3. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts 
en les normes reguladores de la subvenció. 

4. Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de 
l’article 18 de la Llei 38/2003. 

5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de 
verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administració o ens públics o 
privats, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

6. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels 
compromisos per aquestos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que 
afecten o es referisquen al mode en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, 
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Així 
mateix, totes aquelles diferents de les anteriors, quan d’això es derive la impossibilitat de 
verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, 
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

7. L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una 
decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 

8. En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 
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3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació el 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals i en el Reial Decret 1648/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
NOVENA. Legislació aplicable 
Per al no previst en el present Conveni resultaran d'aplicació supletòria el Reglament d’Atorgament de 
Subvencions Municipals (BOPV de 16 de març de 2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions; la legislació en matèria de Règim Local que resulte d'aplicació: les Bases d'Execució del 
Pressupost en vigor (Base 25); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener; així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que resulten 
d'aplicació, especialment el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d’Oliva per als exercicis 2014-
2016, aprovat mitjançant acord plenari en data 28 de novembre de 2013. 
 
ALTRES ASPECTES. Naturalesa, jurisdicció i fiscalització 
Per a qualsevol tipus de discrepància en quant a l'execució, compliment i/o interpretació del present 
Conveni, el qual té naturalesa administrativa, les parts se sotmetran als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa competents, d’acord amb d'allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
 
I en prova de la seua conformitat amb tot allò indicat al present document, signen el mateix, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 
 

EL REGIDOR DELEGAT DE COMERÇ, 
MERCATS I CONSUM (P.D. decret nº 
2111/15 de 25 de juny) 

El President del 
Motoclub Motolio 

 
 

Sr. José Salazar Cuadrado 

 
 

Sr. Juan Peso” 
 
 
Tercer.- Elevar esta proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació als efectes 
adients. 
 
Quart.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni." 
 
El president trasllada la proposta a la Comissió la qual aprova per unanimitat la seua inclusió, 
per raons d'urgència, en l'ordre del dia. 
 
 
El president, com a regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum, dona compte del contingut 
del conveni als assistents. 
 
Després d'un breu debat, la Comissió de Foment Econòmic, amb els vots favorables de José 
Salazar Cuadrado (G.d’O, 1 vot ponderat), Imma Ibiza Cots (BLOC-Compromís, 5 vots 
ponderats), i les abstencions d'Ana Maria Morell Gómez (PSOE, 6 vots ponderats) i de Rosa 
Pous Marí (PP, 7 vots ponderats) dictamina favorablement la proposta i l'eleva al Plenari de 
l'Ajuntament." 
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En l’expedient consta informe emès per el tècnic mitjà del Departament de Comerç, 
Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, de data 19 de desembre de 2016, i informe 
desfavorable emès per la Interventora Municipal, amb data 19 de desembre de 2016, 
suspenent la seua tramitació, d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el Ple 
resolga la discrepància. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 

 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
CATORZE.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 2618/16 AL NÚM. 
2885/16. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 2.618/16, de 15 De 
novembre de 2016, fins el Decret 2885/16, de 20 de desembre de 2016. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
 
Acabats els assumptes de l’ordre del dia, i abans d’entrar a l’apartat de precs i 
preguntes, s’examinen els següents assumptes que no figuren en l’ordre del dia: 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
PRIMER.- DICTAMEN COMISSIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIO- 
CULTURALS SOBRE ATORGAMENT DE SUBVENCIONES A ENTITATS 
FESTERES PER A L’ANY 2016. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels membres presents, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el 
que se assenyala en l’article 51 del Text Refós de Règim Local, es passa a examinar el 
següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 27 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“QUART.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
FESTERES PER A L’ANY 2016. 
 
ATESA la proposta del Sr. regidor delegat de Festes i de la Comissió de Baremació de 
Subvencions, d’atorgament de Subvencions a Entitats de Festes per a l’any 2016, la qual es del 
tenor següent 
 
“El Sr. José Salazar Cuadrado, en qualitat de Regidor delegat de Festes formula proposta sobre 
l’assignació de subvencions a entitats Festeres per a l’exercici de 2016 en base a l’aplicació 
d’allò que disposa el Reglament regulador per a l’atorgament d’aquest tipus de subvencions a 
entitats municipals i a l’anunci sobre convocatòria de subvencions per a l’exercici 2016, 
mitjançant Decret d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2016, i Anunci de convocatòria pública 
de concurrència competitiva de Subvencions a entitats i Associacions municipals per a l’exercici 
de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la província de València el 14 d’octubre de 2016..  
 
Es per tot açò i de conformitat amb els criteris generals d’aplicació del Capítol II. Disposicions 
particulars. Apartat 11. Criteris generals d’aplicació del vigent Reglament Municipal Regulador 
del Lliurament de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva, que s’efectua la següent proposta a la 
Comissió Municipal de Serveis SocioCulturals:  
 
PRIMER : Que s’atorguen, en concepte de subvenció, a les Entitats Festeres que es descriuen 
a continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 

ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
J. de Presidents de les Festes del Santíss. 
Crist de St.Roc 

 
1833,00 

  
1.833,00 

Junta de Festes Parroquials de St. Francesc 
d’Assis. 

 
1833,00 

 
1.833,00 

Junta de Festes de Nostra Senyora del 
Rebollet. 

 
1833,0 

 
1.833,00 

 Total Subvenció Festes 5.499 euros 
 
SEGON: Que les Subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats.” 
 
 
Es per tot açò que, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de 
Festes, vista la Proposta de la Comissió de Baremació i els informes de la intervenció 
municipal, i de Secretaria, modifica la proposta inicial i eleva a la Comissió Municipal 
Informativa de Serveis Socioculturals, la proposta que seguidament s’indica 
 
 
PRIMER : Que s’atorguen, en concepte de subvenció, a les Entitats Festeres que es descriuen 
a continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
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ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
J. de Presidents de les Festes del Santíss. 
Crist de St.Roc 

 
1833,00 

  
1.833,00 

Junta de Festes Parroquials de St. Francesc 
d’Assis. 

 
1833,00 

 
1.833,00 

Junta de Festes de Nostra Senyora del 
Rebollet. 

 
1833,0 

 
1.833,00 

 Total Subvenció Festes 5.499 euros 
 
SEGON: En el cas de l’Entitat Junta de Festes Parroquials de St.Francesc d’Assis, la Subvenció 
proposada queda condicionada a l’aportació del Certificat de trobar-se al corrent en les 
obligacions tributàries i en les derivades de la Seguretat Social. 
 
TERCER Que les Subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
La Sra. Presidenta de la Comissió sotmet a votació la proposta d’atorgament de Subvencions a 
Entitats Festeres per a l’any 2016. 
 
Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor el representant del Partit Coalició 
Compromís (Bloc), Enric Escriva Cots (5 vots), el representant del Grup Partit Gent d'Oliva, 
Jose Salazar Cuadrado (1 vot), el representant del Grup Projecte Oliva, Yolanda Pastor Bolo (4 
vots) i el representant del Grup Esquerra Unida Alex Salort Rubio (1 vot).  
S’abstenen el representant del Grup Partit Popular, Hilario Robles Serrano (6 vots) i la 
representant del Grup Socialista, Rosa Maria Sòria ( 4 vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER: Atorgar, en concepte de subvenció, a les Entitats Festeres que es descriuen a 
continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 

ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
J. de Presidents de les Festes del Santíss. 
Crist de St.Roc 

 
1833,00 

  
1.833,00 

Junta de Festes Parroquials de St. Francesc 
d’Assis. 

 
1833,00 

 
1.833,00 

Junta de Festes de Nostra Senyora del 
Rebollet. 

 
1833,0 

 
1.833,00 

 Total Subvenció Festes 5.499 euros 
 
SEGON: En el cas de l’Entitat Junta de Festes Parroquials de St.Francesc d’Assis, la Subvenció 
proposada queda condicionada a l’aportació del Certificat de trobar-se al corrent en les 
obligacions tributàries i en les derivades de la Seguretat Social. 
 
TERCER Que les Subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats.” 
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En l’expedient consta informe emès pel Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, de 
data 16 de desembre de 2016, conformat per la cap del Departament Jurídic 
Administratiu de Secretaria, i informe desfavorable de la Interventora Municipal, de 
data 21 de desembre de 2016, en el qual s’indica que correspon a l’òrgan competent 
resoldre la discrepància abans d’aprovar l’expedient. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 
 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Aquesta subvenció l’hem recuperada, que feia 

aproximadament quatre anys que s’havia deixat d’atorgar a les entitats de les juntes 
festeres patronals de la nostra ciutat; enguany hem recuperat aqueixa subvenció, i 
parlem d’una quantitat de 1.833 euros per a cadascuna de les juntes, és a dir sant 
Francesc, Rebollet i el Crist de sant Roc, perquè pensem que a més de continuar 
preservant i mantenint una de les principals tradicions, com són les nostres festes 
patronals, a més incideix en el fet històric-religiós i a més dinamitzen els barris d’on 
pertanyen. Evidentment pensem que seria una espècie de greuge comparatiu deixar-
los fora de la possibilitat de poder optar a aquest tipus de subvencions, perquè altres 
entitats festeres sí que tenen subvencions i pensàvem que era un forma justa i més 
que merescuda que pugueren tindre altra vegada subvencions, encara que siguen 
quantitats que no són astronòmiques, ni molt menys; però pensem que són quantitats 
suficients com per a ajudar, d’una forma o altra, a continuar preservant i celebrant 
les festes patronals en els distints barris de la ciutat, i els patrons corresponents. Tots 
voldríem més, però pensem que és una quantitat, de moment suficient, perquè des 
de fa quatre anys no tenien res, i pensem que estem en el bon camí en el fet 
d’atorgar aquestes subvencions; així ho propose, així ho vaig manifestar en la 
comissió i així ve al plenari.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
 
Segon.- 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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DESPATX EXTRAORDINARI. 
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
SOBRE ATORGAMENT DE SUBVENCIONES A ENTITATS CULTURALS PER A 
L’ANY 2016. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels membres presents, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el 
que se assenyala en l’article 51 del Texto Refundido de Régimen Local, es passa a 
examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 27 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“SEGON.-PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
CULTURALS PER A L’ANY 2016. 
 
ATESA la proposta del Sr. Enric Escrivà Cots, regidor delegat de Cultura i de la Comissió de 
Baremació de Subvencions, d’atorgament de Subvencions a Entitats Culturals per a l’any 2016, 
la qual es del tenor següent. 
 
“El Sr. Enric Escrivà Cots, en qualitat de Regidor delegat de Cultura formula proposta sobre 
l’assignació de subvencions a entitats Culturals per a l’exercici de 2016 en base a l’aplicació 
d’allò que disposa el Reglament Municipal regulador per a l’atorgament d’aquest tipus de 
subvencions a entitats municipals i a l’anunci sobre convocatòria de subvencions per a l’exercici 
2016, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2016 i Anunci de convocatòria 
pública de concurrència competitiva de Subvencions per a entitats i associacions municipals per 
a l’exercici de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la província de València el 14 d’octubre de 
2016. 
 
Es per tot açò i de conformitat amb els criteris generals d’aplicació del Capítol II. Disposicions 
particulars. Apartat 11. Criteris generals d’aplicació del vigent Reglament Municipal Regulador 
del Lliurament de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva, que s’efectua la següent proposta a la 
Comissió Municipal de Serveis SocioCulturals :  
 
PRIMER: Que s’atorguen, en concepte de subvenció, a les Entitats Culturals que es descriuen a 
continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 

ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
Associació Cultural Centelles Riu-
Sech 

 
1.900 

 
1.900 

Associació Musical Santa Cecília 
d’Oliva 

 
3.800 

 
3.800 

MRP Escola d’Estiu Marina-Safor 900 900 
Ass.Banda de CCTT d’Oliva 1.400 1.400 
Ass. Agrup. Musical Ntr.S. de la 
Pietat. 

 
1.000 

 
1.000 

 Total Subvenció Cultura. 9.000 euros 
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SEGON: Que les Subvencions hauran d’instrumentar-se formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes entitats. 
 
Es per tot açò que, el Sr. Enric Escrivà Cots , en la seua qualitat de Regidor delegat de Cultura, 
vista la Proposta de la Comissió de Baremació i els informes de la intervenció municipal, del 
departament de Cultura i de Secretaria, modifica la proposta inicial i eleva a la Comissió 
Municipal Informativa de Serveis Socioculturals, la proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgen en concepte de Subvenció a les Entitats Culturals que es descriuen a 
continuació, l’import de les subvencions següents: 
 

ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
Associació Cultural Centelles Riu-
Sech 

 
1.900 

 
1.900 

Associació Musical Santa Cecília 
d’Oliva 

 
3.800 

 
3.800 

MRP Escola d’Estiu Marina-Safor 900 900 
Ass.Banda de CCTT d’Oliva 1.400 1.400 
Ass. Agrup. Musical Ntr.S. de la 
Pietat. 

 
1.000 

 
1.000 

 Total Subvenció Cultura. 9.000 euros 
 
Segon.- En el cas de les Entitats Associació Cultural Centelles Riu-Sech i MRP Escola d’Estiu 
Marina Safor, la Subvenció proposada queda condicionada a l’aportació del Certificat de 
trobar-se al corrent en les obligacions tributàries. 
 
Tercer.- Aquestes Subvencions hauran de d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes entitats. 
 
La Sra. Presidenta de la Comissió sotmet a votació la proposta d’atorgament de Subvencions a 
Entitats Culturals per a l’any 2016. 
 
 
Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor el representant del Partit Coalició 
Compromís (Bloc), Enric Escriva Cots (5 vots), el representant del Grup Partit Gent d'Oliva, 
Jose Salazar Cuadrado (1 vot), el representant del Grup Projecte Oliva, Yolanda Pastor Bolo (4 
vots) i el representant del Grup Esquerra Unida Alex Salort Rubio (1 vot). 
S’abstenen el representant del Grup Partit Popular, Hilario Robles Serrano (6 vots) i la 
representant del Grup Socialista, Rosa Maria Sòria ( 4 vots). 
 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Primer.- Atorgar en concepte de Subvenció a les Entitats Culturals que es descriuen a 
continuació, l’import de les subvencions següents per a l’any 2016. 
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ENTITAT Subv. Inicial TOTAL 2016 
Associació Cultural Centelles Riu-
Sech 

 
1.900 

 
1.900 

Associació Musical Santa Cecília 
d’Oliva 

 
3.800 

 
3.800 

MRP Escola d’Estiu Marina-Safor 900 900 
Ass.Banda de CCTT d’Oliva 1.400 1.400 
Ass. Agrup. Musical Ntr.S. de la 
Pietat. 

 
1.000 

 
1.000 

 Total Subvenció Cultura. 9.000 euros 
 
Segon.- En el cas de les Entitats Associació Cultural Centelles Riu-Sech i MRP Escola d’Estiu 
Marina Safor, la Subvenció proposada queda condicionada a l’aportació del Certificat de 
trobar-se al corrent en les obligacions tributàries. 
 
Tercer.- Aquestes Subvencions hauran de d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes entitats.” 
 
En l’expedient consta informe emès per el Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, 
de data 16 de desembre de 2016, conformat per la cap del Departament Jurídic 
Administratiu de Secretaria, i informe desfavorable de la Interventora Municipal, de 
data 21 de desembre de 2016, en el qual s’indica que correspon a l’òrgan competent 
resoldre la discrepància abans d’aprovar l’expedient. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS 
SOCIOCULTURALS SOBRE ATORGAMENT DE SUBVENCIONES A 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2016. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels membres presents, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el 
que se assenyala en l’article 51 del Texto Refundido de Régimen Local, es passa a 
examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 27 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“TERCER.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2016. 
 
ATESA la proposta de la Sra. regidora delegada de Participació Ciutadana i de la Comissió de 
Baremació de Subvencions, d’atorgament de Subvencions a Entitats de Participació Ciutadana 
per a l’any 2016, la qual es del tenor següent. 
 
“La Sra. Yolanda Pastor Bolo, en qualitat de Regidora delegada de Participació Ciutadana 
formula proposta sobre l’assignació de subvencions a entitats veïnals per a l’exercici de 2016, 
en base a l’aplicació d’allò que disposa el Reglament Municipal regulador de l’atorgament 
d’aquest tipus de subvencions a entitats municipals i a la convocatòria de subvencions per a 
l’exercici 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2016 i Anunci de 
convocatòria pública de concurrència competitiva de Subvencions a entitats i associacions 
municipals per a l’exercici 2016, publicat al Butlletí Oficial de la província de València el 14 
d’octubre de 2016..  
 
Es per tot açò i de conformitat amb els criteris generals d’aplicació del Capítol II. Disposicions 
particulars. Apartat 11. Criteris generals d’aplicació del vigent Reglament Municipal Regulador 
del Lliurament de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva, que s’efectua la següent proposta a la 
Comissió Municipal de Serveis SocioCulturals: 
 
PRIMER.- 
Que s’atorguen, en concepte de subvenció, a les Entitats de Participació Ciutadana que es 
descriuen a continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 

ENTITAT Sub. Inicial TOTAL 2016 
Assoc. Veïnal Barri de Sant 
Francesc. 

640,00 640,00  

Assoc. Veïnal Raval- Gerreria 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal platges d’Oliva 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal del Pinet 640,00 640,00 
Assoc.Veïnal del Raval. 640,00 640,00 

 Total 
Subv.P.Ciutadana. 

 
3.200 euros. 

 
SEGON.- 
Que les Subvencions és formalitzen mitjançant els corresponents Convenis de Col·laboració 
amb cadascuna d’aquestes entitats veïnals.” 
 
Es per tot açò que, la Sra. Yolanda Pastor Bolo, en la seua qualitat de Regidora delegda de 
Participació Ciutadana, vista la Proposta de la Comissió de Baremació i els informes de la 
intervenció municipal, i de Secretaria, proposa i eleva a la Comissió Municipal Informativa de 
Serveis Socioculturals, la proposta que seguidament s’indica: 
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PRIMER.-Que s’atorguen, en concepte de subvenció, a les Entitats de Participació 
Ciutadana que es descriuen a continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 

ENTITAT Sub. Inicial TOTAL 2016 
Assoc. Veïnal Barri de Sant 
Francesc. 

640,00 640,00  

Assoc. Veïnal Raval- Gerreria 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal platges d’Oliva 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal del Pinet 640,00 640,00 
Assoc.Veïnal del Raval. 640,00 640,00 

 Total 
Subv.P.Ciutadana. 

 
3.200 euros. 

 
SEGON.- 
Que les Subvencions és formalitzen mitjançant els corresponents Convenis de Col·laboració 
amb cadascuna d’aquestes entitats veïnals. 
 
La Sra. Presidenta de la Comissió sotmet a votació la proposta d’atorgament de Subvencions a 
Entitats de Participació Ciutadana per a l’any 2016. 
Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor el representant del Partit Coalició 
Compromís (Bloc), Enric Escriva Cots (5 vots), el representant del Grup Partit Gent d'Oliva, 
Jose Salazar Cuadrado (1 vot), el representant del Grup Projecte Oliva, Yolanda Pastor Bolo (4 
vots) i el representant del Grup Esquerra Unida Alex Salort Rubio (1 vot).  
S’abstenen el representant del Grup Partit Popular, Hilario Robles Serrano (6 vots) i la 
representant del Grup Socialista, Rosa Maria Sòria ( 4 vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.-Atorgar, en concepte de subvenció, a les Entitats de Participació Ciutadana que es 
descriuen a continuació, l’import de la subvencions que es reflexen. 
 
 

ENTITAT Sub. Inicial TOTAL 2016 
Assoc. Veïnal Barri de Sant 
Francesc. 

640,00 640,00  

Assoc. Veïnal Raval- Gerreria 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal platges d’Oliva 640,00 640,00 
Assoc. Veïnal del Pinet 640,00 640,00 
Assoc.Veïnal del Raval. 640,00 640,00 

 Total 
Subv.P.Ciutadana. 

 
3.200 euros. 

 
 
SEGON.-Que les Subvencions és formalitzen mitjançant els corresponents Convenis de 
Col·laboració amb cadascuna d’aquestes entitats veïnals.” 
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En l’expedient consta informe emès per el Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, 
de data 16 de desembre de 2016, conformat per la cap del Departament Jurídic 
Administratiu de Secretaria, i informe desfavorable de la Interventora Municipal, de 
data 21 de desembre de 2016, en el qual s’indica que correspon a l’òrgan competent 
resoldre la discrepància abans d’aprovar l’expedient. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Com a presidenta de la Comissió de Serveis Socioculturals, és 

cert que es va fer la comissió dimarts a les 9 del matí, perquè no teníem tots els 
expedients tancats; quan van estar van passar a comissió i per tant agrair a tots els 
companys la col·laboració per estar a les 9 del matí que puguera passar hui tots 
aquestos expedients en aquest plenari. Dit això sí que vull agrair públicament a totes 
els associacions de veïns que tenim a la nostra ciutat la gran tasca que fan, de forma 
desinteressada, llevant moltes hores a la seua família; els ajudarem dins de les 
possibilitats; enguany hem pujat un poc la subvenció; són els ulls visibles del que 
ací a l’ajuntament no veiem, per tant, els anime públicament que continuen; 
nosaltres sí que tenim una tasca gran a fer i animar-los que continuen treballant com 
ho estan fent.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS 
SOCIOCULTURALS SOBRE ATORGAMENT DE SUBVENCIONES A 
ENTITATS ESPORTIVES PER A L’ANY 2016. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels membres presents, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el 
que se assenyala en l’article 51 del Texto Refundido de Régimen Local, es passa a 
examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 27 
de desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“PRIMER.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
ESPORTIVES PER A L’ANY 2016. 
 
ATESA la proposta del Sr. Blai Peiró Sanchis, regidor delegat d’Esports, d’atorgament de 
Subvencions a Entitats Esportives per a l’any 2016, la qual és del tenor següent. 
 
“BLAI PEIRÓ SANCHIS, Regidor d’Esports, en relació a la convocatòria de subvencions a 
entitats esportives locals, exercici 2016 i, d’acord amb les bases que regulen l’atorgament de 
subvencions esportives, el pla estratègic vigent i les bases d’execució del pressupost municipal 
vigent, vist que hi ha consignació pressupostaria suficient i donat que es voluntat d’aquesta 
regidoria donar el màxim suport als clubs esportius locals.  
 
En conformitat amb la proposta consensuada amb la comissió tècnica d’avaluació de l’ALEEO, 
vist l’informe tècnic municipal, donat la finalització de l’exercici 2016 i la l’aprovació del Pla 
estratègic, vista que la meua voluntat ha sigut que esta proposta siga consensuada amb la 
proposta presentada i aprovada per l’ALEEO el passat dimecres 14 de desembre, com a Regidor 
d’Esports crec necessari presentar de manera urgent aquesta proposta a l’òrgan competent per a 
la seua concessió que, en tot cas, haurà de ser motivada, previ dictamen de la comissió 
municipal sociocultural. 
 
Els objectius, requisits i documentació per a la resolució d’aquesta convocatòria de subvencions 
s’ajustaran al Pla estratègic de subvencions vigent i, a les bases reguladores per a l’atorgament 
de subvencions a clubs esportius locals publicada al BOP de València nº208, de data 2 de 
setembre del 2013. 
 
La proposta de subvencions a entitats esportives per a l’any 2016, es la següent: 
 
 

     
C. Natació Oliva    2.405,72 € 
C. Pescadors Esportius    1.938,88 € 
C. Escacs Oliva    637,25 € 
C. Tennis Oliva    920,58 € 
C. Handbol Oliva    5.084,72 € 
C. Tir Olimpic Oliva    1.929,57 € 
C. Esportiva Corriol    642,18 € 
C. Atletisme l’Espenta    1.704,43 € 
C. Nautic Oliva    4.319,37 € 
C. de Voleibol Oliva    1.131,27 € 
C. Billar Oliva    252,85 € 
C. Gimnàstica Rítmica RitmOliva    1.123,22 € 
C. Gimnàstica Rítmica La Lluna    99,21 € 
UD Oliva    3.310,75€ 
TOTAL     25.500,00 € 
     

 
Oliva, 15 de desembre de 2016” 
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Es per tot açò que, el Sr. Blai Peiró Sanchis, en la seua qualitat de Regidor delegat d’Esports i 
vistos els informes de la intervenció municipal, del departament d’Esports i de Secretaria, 
proposa i eleva a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals, la proposta que 
seguidament s’indica: 
 
 
Que s’atorgen en concepte de Subvenció a les Entitats Esportives que es descriuen a 
continuació, l’import de les subvencions següents: 
 
 

     
C. Natació Oliva    2.405,72 € 
C. Pescadors Esportius    1.938,88 € 
C. Escacs Oliva    637,25 € 
C. Tennis Oliva    920,58 € 
C. Handbol Oliva    5.084,72 € 
C. Tir Olimpic Oliva    1.929,57 € 
C. Esportiva Corriol    642,18 € 
C. Atletisme l’Espenta    1.704,43 € 
C. Nautic Oliva    4.319,37 € 
C. de Voleibol Oliva    1.131,27 € 
C. Billar Oliva    252,85 € 
C. Gimnàstica Rítmica RitmOliva    1.123,22 € 
C. Gimnàstica Rítmica La Lluna    99,21 € 
UD Oliva    3.310,75€ 
TOTAL     25.500,00 € 
     

 
 
 
La Sra. Presidenta de la Comissió sotmet a votació la proposta d’atorgament de Subvencions a 
Entitats Esportives per a l’any 2016. 
 
 
 
Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor el representant del Partit Coalició 
Compromís (Bloc), Enric Escriva Cots (5 vots), el representant del Grup Partit Gent d'Oliva, 
Jose Salazar Cuadrado (1 vot), el representant del Grup Projecte Oliva, Yolanda Pastor Bolo (4 
vots) i el representant del Grup Esquerra Unida Alex Salort Rubio (1 vot).  
S’abstenen el representant del Grup Partit Popular, Hilario Robles Serrano (6 vots) i la 
representant del Grup Socialista, Rosa Maria Sòria(vots) 
 
 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
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Atorgar en concepte de Subvenció a les Entitats Esportives que es descriuen a continuació, 
l’import de les subvencions següents per a l’any 2016. 
 
 
 

     
C. Natació Oliva    2.405,72 € 
C. Pescadors Esportius    1.938,88 € 
C. Escacs Oliva    637,25 € 
C. Tennis Oliva    920,58 € 
C. Handbol Oliva    5.084,72 € 
C. Tir Olimpic Oliva    1.929,57 € 
C. Esportiva Corriol    642,18 € 
C. Atletisme l’Espenta    1.704,43 € 
C. Nautic Oliva    4.319,37 € 
C. de Voleibol Oliva    1.131,27 € 
C. Billar Oliva    252,85 € 
C. Gimnàstica Rítmica RitmOliva    1.123,22 € 
C. Gimnàstica Rítmica La Lluna    99,21 € 
UD Oliva    3.310,75€ 
TOTAL     25.500,00 € 
     

 
 
En l’expedient consta informe desfavorable emès per la Interventora Municipal, de data 16 de 
desembre de 2016, suspenent la seua tramitació, d’acord amb l’article 216 del TRRL, fins que el 
Ple resolga la discrepància, informe del Tècnic d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva, de data 20 
de desembre de 2016, i informe de la Tècnic d’Administració General, de data 21 de desembre 
de 2016. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Hui passem a acord plenari, si així es decideix les subvencions 

a entitats esportives., estem parlant d’una quantitat de 25.000 euros a tota la relació 
de clubs que a referit la secretària de l’ajuntament. Des de la delegació ho hem dit 
moltes vegades; les escoles esportives municipals importantíssimes, i que nosaltres 
deleguem la seua gestió en molts dels clubs, els esportistes d’elit, i les subvencions 
als clubs. Tot això fa que el món de l’esport puga funcionar, moure’s i sobretot 
fomentar aqueix esport que nosaltres volem, tant el d’amateur com el d’afició, la 
forma lúdica. Els clubs són un col·lectiu molt important que tenim a la nostra 
població; els 25.000 euros se sumen al suport que tenen alguns atletes o esportistes 
d’elit, que tenen les subvencions. Simplement vull agrair a l’ALEEO, que treballa 
colze a colze amb els serveis municipals, la tasca que fan de suport a aqueixa 
baremació i als criteris a l’hora de plantejar la subvenció als clubs. Gràcies a ells, i 
gràcies als Serveis Esportius Municipals.” 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

69 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 17 vots favorables, (6 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstencions del Grup Socialista Municipal d'Oliva, acorda: 
 
 
Primer.- Procedir a l’alçament de l’objecció de legalitat, formulada per la Interventora 
Municipal. 
 
 
 
Segon.- Aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI.- 
CINQUÉ.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC: PROPOSTA DEL PLA 
LOCAL DE CREMES 2017. 
 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels membres presents, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, d’acord amb el 
que se assenyala en l’article 51 del Texto Refundido de Régimen Local, es passa a 
examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 22 de 
desembre de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 

 
"Punt extraordinari 4 
 
 
El president de la Comissió, en nom del regidor delegat d'Agricultura, Gabriel Oltra Mestre, 
presenta a la Comissió proposta d'aprovació del Calendari del Pla de Cremes any 2017: 
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El president trasllada la proposta a la Comissió la qual aprova per unanimitat la seua 
inclusió, per raons d'urgència, en l'ordre del dia. 
 
De nou, el president entrega la documentació corresponent a tots els assistents a fi 
d'assabentar-se del seu contingut i, després d'una exposició i explicació de la proposta a 
tots els assistents així como d'un breu debat, la Comissió de Foment Econòmic aprova 
per unanimitat el Calendari del Pla de Cremes any 2017 i la seua elevació al Plenari de 
l'Ajuntament." 
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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. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Volia fer dos precs. Un precs xicotiu i un prec més 

llarg, ja que acabem l’any. El menudet es el tema de les biblioteques i dels horaris. 
Ja li ho vaig agrair al Sr. Salort l’esforç, i és així, que vosté fa obrint el Casal Jove, 
de 22.00 h a 02.00 h, pràcticament una vintena de dies, més o menys; un esforç que 
vosté fa en benefici dels joves, i li ho agraesc, perquè hui segurament també 
m’acostaré jo. Però no ho acabe d’entendre. No puc entendre aquestes situacions en 
un municipi com Oliva, on dóna gust vore els matins i les vesprades les dues 
biblioteques, especialment ara en aquest període, on a la Biblioteca de l’Envic no 
cap una ànima, i estan posant-se en les aules dels menudets, a la dreta; no entenc 
com aquestos horaris de de 22.00 h a 02.00 h, que crec que també va moltíssima 
gent al Casal Jove, no van a les biblioteques. És a dir, si hi ha espai, que són les 
biblioteques, hem d’anar a un Casal Jove, on és veritat que també remarque l’esforç 
del Sr. Salort, han posat wi-fi; però havent biblioteques, jo crec que municipis 
d’aquesta grandària, de 25.000 habitants i la gent que estudia, hauria de tindre 
aquest horari a les biblioteques; no en un espai com el Casal Jove. Pense jo. I 
respecte al prec, és que evidentment tenim distintes formes d’entendre la política, i 
distintes formes d’entendre el que hauria de ser, o podria ser, la política local a 
Oliva. Governen vostés i jo estic a l’oposició. No espere ja, vaig perdent 
l’esperança, que vagen a fer un projecte a vint-i-cinc anys; un projecte a mig o llarg 
termini per a Oliva; no ho espere ja. Amb algun tipus de model, el que vostés 
plantegem, però crec que no hi ha cap tipus de model que vostés plantegen. Perd 
l’esperança també que siga un grup cohesionat, amb vostés; ja no parle d’alguns 
menyspreus cara l’oposició; ja parle de la unió del govern amb uns objectius 
comuns. Tampoc ho espere ja; cada grup va un poc a la seua, i cada regidor va un 
poc a la seua. Miren el que va passar fa una setmana en el tema del Tuaregrock o el 
que va passar el 9 d’octubre. I això en temes públics, però tots sabem el que passa 
ací dins i espere poca cohesió entre vostés, i cada grup va un poc a la seua i cada 
regidor un poc a la seua. Però perduda aquesta esperança o quasi perduda aquesta 
esperança, ja que han anunciat una série d’alguns projectes, cada regidor, hem eixit 
en premsa, els agrada molt això de la fotografia, però em sembla que està bé com a 
polítics vendre el producte; però hi ha una série de notícies que vostés ja han intentat 
portar a terme en el seu facebook.” 

 
 Sr. alcalde: “Ha consumit el seu temps.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “No és cap pregunta; és un prec. Ho he dit al principi, 

Sr. Canet. També m’ha de dir el que jo he de dir? El prec és que finalitzen tot allò 
que està anunciat. Seiem per mirar la zona d’oci, mirem el tema, Sr. Salort, de la 
zona alternativa que vosté ja em va dir, mirem el tema del pla turístic, fem alguna 
cosa del pla d’alcaldes del medi ambient, intentem treballar en el pla comercial que 
es va fer el 2007, que hi ha punts interessants, fem una real reestructuració de 
departaments, mirem el tema de les cadires de l’Olímpia si per fi ja les podem en 
marxa, mirem a vore el trinquet si ja fem algun conveni.” 

 
 Sr. alcalde: “Se n’ha passat ja més d’un minut. Acabe ja.” 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Acabe, té raó. Estem a final d’any, siga un poc 

benèvol. Un mes de prova era per al trinquet, i així una série d’anuncis, les càmeres 
de l’agricultura; intentem, ja que ho anunciem, almenys finalitzem cada regidor el 
que diem a la premsa.” 

 
 Sr. Parra Salort: “En primer lloc volia fer un aclariment respecte a unes certes 

manifestacions que es diuen per ahí, i al segona serà un prec. En relació a les 
manifestacions que s’han fet sobre la baixada del rebut del fem, que en l’exercici 
2017 es deu a les gestions realitzades pel govern municipal, que reaccionaren 
ràpidament donant les passes oportunes per cedir la gestió de l’ecoparc, així com 
que es va aprovar la baixada d’aquesta tasca amb l’oposició del PP i del PSOE; 
considerem que aquestes manifestacions res tenen vore amb la realitat, ni amb el 
sentit de l’oposició que va fer el PP. Crec que deguem deixar clar i transmetre a tots 
els ciutadans d’Oliva que la rebaixa es deu al fet que vostés han comprovat que els 
costos que repercutien per a la taxa eren superiors als costos reals. Si revisem els 
números que vostés diuen en la memòria que ens van proposar de modificació 
d’aquesta ordenança, podem comprovar que la disminució es deu al fet que s’estava 
cobrant un import molt per sobre dels costos directes; és a dir, es cobraven 946.000 
euros, mentre els costos directes eren 737.000 euros aproximadament. Tant per a 
recollida com per a ecoparc. És a dir, almenys durant 2015 i 2016 sembla que s’han 
cobrat als ciutadans més de 200.000 euros cada any per sobre del correcte. Això són 
els seus números. Per tant, aqueixa rebaixa és per obligació, ja que s’han de 
repercutir els costos directes, i no el tant que vostés es volen apuntar. Ara parlem de 
l’ecoparc. Instal·lacions propietat d’aquest ajuntament que han cedit, graciosament, 
durant vint anys; instal·lacions que utilitzarà una empresa privada, i que ens cobrarà 
pel seu ús. No sabem res que tinguem cap bonificació o minoració del rebut front a 
qui no cedeix. La taxa que cobraran en 2017 només és d’uns mesos; no sabem, en 
anys futurs, què serà, i no tenim xifres fiables per les quals puguem estimar-les. Per 
altra banda, ens sorprén que cedim unes instal·lacions i cedim la gestió de la 
recollida de residus a una entitat sense estructura, sense tindre definida quina serà la 
xarxa d’instal·lacions i transports i la gestió, i amb una informació de costos 
d’instal·lacions manifestament sobredimensionada, i que per tant es repercutiran als 
ciutadans en el futur. Volem deixar clar, per acabar, una cosa; ni hem estat, ni estem 
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en contra, ni ens oposem a la baixada raonable de qualsevol taxa, que se li 
repercutirà al ciutadà; simplement creiem que la baixada no es deu a cap gestió 
realitzada per aquest govern municipal sinó que simplement ha sigut ajustar els 
costos. També volem deixar clar que sí que ens oposem a integrar-nos en un termini 
de vint anys en un organisme que subcontracta amb una empresa privada, i aquesta a 
més subcontractarà amb altres privades per a prestar el servei que ara ens presten. 
Segons ens han informat es crearan unes noves instal·lacions, quan aquestes ja les 
disposen altres empreses; o és que ara aqueixos residus no els recullen les empreses 
que tenen els concessions? Per tant aquestes empreses, totes voldran tindre el seu 
benefici, que és el mateix que incrementar costos a càrrec del ciutadà. Però el que 
ens deixa prou més intranquils són les quotes de 2018 cap endavant; no les 
coneixem, ni ens han informat de com seran, ni ens donen dades per analitzar-les; i 
així i tot, desconeixent-ho, ens adherim. Per concloure, no estem en contra de cap 
disminució raonable de taxes. Sí que estem en contra d’associar-nos en alguna cosa 
que sense saber com serà en el futur, només pensem que és bo perquè ens redueix 
mínimament la taxa de l’any 2017. I el prec és el següent, amb l’objectiu de facilitar 
als damnificats l’accés a les ajudes, que sembla ser va acordar la Conselleria 
d’Agricultura, seria convenient publicitar, d’una forma més àmplia que una simple 
publicació a la pàgina de l’ajuntament, a la qual difícilment tenen accés molts 
llauradors damnificats; es podria fer mitjançant publicació en premsa comarcal i 
local, i també cartelleria en determinats bars i llocs, on es reuneixen la gran majoria 
de llauradors; i mitjançant l’andana. D’aquestes opcions ja es va parlar en el 
Consell Local Agrari últim. Creiem que serien mesures eficaces per fer arribar la 
informació que se’ls demana a aquestos llauradors; una vegada es dispose de la 
informació facilitada pels llauradors entenem que s’ha de verificar i taxar per part 
d’algun tècnic qualificat. A causa de la situació precària per la qual passen els dits 
llauradors sol·licitem que siga la Regidoria d’Agricultura qui facilite els tècnics 
necessaris per desenvolupar la tasca de peritatge. I com que el període de sol·licitud 
d’ajuda no sembla que haja començat, o aqueixa és la informació de què disposem 
per no haver-se publicat el decret que les recull, ja que considerem que la publicitat 
no sembla que haja arribat a tot el món, sol·licitem que en el termini de facilitar la 
dita informació s’incremente en deu o quinze dies més.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “És una pregunta per al Sr. Canet, que ara fa quasi un any 

que el Partit Popular, en gener, una moció per canviar la normativa municipal en 
relació al pagament de l’impost de circulació de vehicles, per quedar exempts els 
pensionistes per invalidesa. També vam aprofitar per demanar que es canviara, en la 
mateixa moció, el text en la normativa perquè estava obsoleta. S’utilitzava la paraula 
munisvàlua que ara ja està totalment descartada, s’ha de dir discapacitat. A pocs dies 
d’acabar l’any no sabem res de la modificació d’aqueixa ordenança, aprovada per 
tots els grups polítics. També hem vist que ja hi ha alguns registres d’entrada que 
sol·liciten l’exempció del dit impost. Volem saber com està el tema. I una altra 
pregunta més curteta al sr. alcalde, què ha costat l’informe extern que ha fet, una 
vegada més, el despatx d’advocats de València Noguera advocats, referent a 
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l’ordenança reguladora de la taxa de fem, i si hi ha contracte formalitzat, o 
mitjançant decret d’Alcaldia.” 

 
 Sr. Morera Romaguera: “En el Ple del mes passat ja vaig fer un precs, que 

s’arreglara el tros de vial entre els carrers de Manuel de Falla i d’Isaac Albéniz. La 
resposta del Sr. Blai era que tenia que extraure’s del Pla d’Actuació que estava per 
desenvolupar. La vorera que estava en males condicions que fita amb el magatzem 
de Somopar, al començament del passeig de Francisco Brines, va ser dit i fet. I ara 
que és escampar un camió de tot-u, o asfaltar provisionalment per fer el tros del 
camí de l’antic ferrocarril transitable, a esperar, que són dos dies. Li demanem una 
actuació urgent per adequar la circulació en aquesta zona. Un altre prec, la locució 
que se sent quan alguna persona comunica amb l’ajuntament és aquesta que 
escoltaran ara “si us plau, continuï a l’espera, li atendrem en breus instants.” Potser 
aquesta frase es repeteix quinze o vint vegades; pense que aquesta dialèctica, 
fonètica és pròpia de Catalunya i estem a Oliva, la Comunitat Valenciana. Tenim un 
59% de ciutadans d’Oliva que parlen valencià, i un 39% que parlen castellà i l’un 
per cent que parla la llengua anglesa, per la qual cosa s’hauria d’adequar la locució 
al valencià i al castellà; i si no és demanar massa, a l’anglés. Pense que seria una 
deferència per a la nostra ciutadania. també ocorre alguna cosa similar en pujar a 
l’ascensor, la dialèctica i la fonètica també, és catalana.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Sra. Miñana, és sobre el taller Centelles; no parem de vore 

registres d’entrada tot queixant-se de la forma en què s’ha produït aquest taller, 
alumnat, directors, professorat, de tots tipus. El Partit Popular vam fer un registre 
d’entrada el dia 12, i vam demanar un informe jurídic per tal com han pogut haver 
irregularitats, perquè han aparegut en la llista gent que no complia amb els requisits. 
Vosté, Sra. Miñana, va eixir a la premsa a anunciar la seua consecució per l’arribada 
d’aquest taller, però resulta que vosté ha culpat dels dits errors a Gandia; però jo 
mateix he anat a Gandia i vaig poder comprovar que els errors són seus, no d’ells. 
Vosté va fer un copia i apega amb els codis dels anys anteriors en la inscripció que 
l’ADL repartia. Ací ho tenim. Havent canviat els requisits en un dels punts primers, 
la qual cosa ha produït que isquera gent dels anys anteriors sense els requisits 
adequats. En altres localitats sí que han fet aqueix canvi de codi i no ha hagut cap 
problema. A més, per fer-ho de presses i corregudes, només optaven tres persones 
per cada lloc a ocupar; en altres localitats també he pogut averiguar que són fins a 
cinc persones per cada lloc; i clar, açò ha creat malestar, perquè molt agent que tenia 
i complia amb tots els requisits ha quedat fora, i gent que no complia amb els 
requisits exigits, fent un simple examen ha entrar al dit taller. El meu prec Sra. 
Miñana és que abans d’anunciar les seues consecucions als mitjans de comunicació, 
que s’assegure primer de no cometre aquestos errors. I la meua pregunta és té pensat 
alguna cosa per a aquelles persones que han quedat fora pel seu errors i que porten 
molt de temps aturades?” 

 
 Sr. Robles Serrano: “Un dubte; una pregunta per al Sr. Peiró. Després d’aquestos 

últims actes de vandalisme o robatori dins de les instal·lacions de la piscina coberta, 
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amb el desperfecte que això ocasiona i sobretot en el bar, taquilles i mobiliari, la 
pregunta és l’alarma que està posada allí, per al sistema de seguretat per què no 
funciona; si l’ha de reparar aquest ajuntament o és cosa del manteniment de 
l’empresa gestora que porta la gestió de la piscina?” 

 
 Sra. Pous Marí: “Aquesta pregunta la vaig fer ja en el plenari d’octubre, de 

novembre, i és referent a per a quant la regulació del trànsit al barri de sant 
Francesc? També a primers d’any, en concret el 28 de gener, en el plenari, vaig fer 
una pregunta per a quant eixirien els plecs de condicions que estaven caducats, com 
el del fem i altres, i el Sr. Peiró em va contestar, textualment que “li dic que estem, a 
28 de gener i el plec de condicions de la nova recollida de fem està sobre la mesa, i 
està preparat per passar per comissió, a més tardar d’ací a quinze dies.” Però a hores 
d’ara estem a 29 de desembre i no sabem absolutament res; l’única cosa que sabem 
és que tenim manca de contenidors, que el fem està per tot arreu; aleshores, per a 
quant els plecs. I per últim un prec, que voldríem que en els pressupostos de 2017 es 
contemple la rehabilitació o adequació de l’antic Centre de Salut Verge del Mar, per 
a associacions de veïns, associacions de falles, o altres; perquè són molts els 
ciutadans que viuen a la platja i creiem molt interessant que aquest local, que 
actualment està en desús, s’adeqüe per a agrupacions o associacions que ho 
necessiten.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, contestar a la Sra. Rosa; efectivament els plecs 

de condicions estan fets, però no d’ara, ja fa molt de temps. S’han passat als 
departaments corresponents, a Intervenció i Secretaria; s’han vist coses que s’havien 
d’esmenar o que han vist que era millorable pel que fa a l’hora de la licitació; s’han 
tornat a refer, s’han tornat a passar als departaments d’Intervenció i Tresoreria. El 
que li vull dir que la feina política nostra crec que hem arribat on hem arribat que és 
plantejar les idees i estibar l’expedient. Els expedients entenc que tant d’Intervenció, 
com de Secretaria estaran el més aviat possible damunt la taula, però no els fem 
nosaltres; li ho puc dir, els regidors no fem els informes d’Intervenció i Secretaria, 
els fa el departament corresponent, Contractació, Intervenció, Secretaria. Per tant, 
crec que la tasca política nostra podem arribar on hem arribat, que és fer els plecs i 
el fer les idees que teníem en el plantejament d’aqueixes bases per a licitar el fem. 
Més li puc dic, li puc assegurar que més no podem fer; encara que vulguem no 
podem fer més. O agarrar i botar-nos, com s’ha dit algunes vegades, els informes. 
Creiem que no, és un plec molt important i volem que l’expedient estiga complet, 
amb tot el procediment. Pel que fa a la seguretat que parlava el company regidor, 
dir-li que dins del pavelló, tot el que és la instal·lació, el manteniment, correspon a 
l’empresa concessionària, efectivament. Els robatoris que ha hagut, la Guàrdia Civil 
ha pogut detindre les persones que van entrar; la tasca de la Guàrdia Civil ha sigut 
molt important; s’han tornat els números de dècims de loteria que hi havia a la 
cafeteria; la tasca s’ha fet; les càmeres han actuat. Les càmeres de seguretat que hi 
ha dins del pavelló s’han vist i per tant s’ha pogut solucionar, no solucionar però 
almenys agarrar les persones que havien entrat. Pel que fa al tema de Manuel de 
Falla li puc dir al Sr. Morera que la brigada està treballant arreglant camins, hui, 
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ahir, sempre que es pot; les pales estan funcionant al màxim, respectant l’horari dels 
treballadors de la brigada, per suposat; s’està treballant arreglant camis i séquies; 
vosté sap també el tema que tenim en el Rio-Mar, per tant, són actuacions que quan 
ve un marejol o una tempesta, no és fàcil; el camí vell de Dénia estava tallat, l’hem 
arreglat, l’hem netejat, hem fet que la circulació puga funcionar. Crec que la tasca 
de la Brigada d’Obres i Serveis, de Protecció Civil i de la Policia Local ha sigut 
digne d’elogi; dels tres cossos, digne d’elogi en aquest poble, amb el que ha passat; 
tasca que no es veu, perquè li puc dir que això de Manuel de Falla estaven els 
senyals posats la setmana passada; abans que vosté ho portara ací al plenari estaven 
els senyals posats per tirar la grava i passar el corró; però vosté sap millor que jo que 
si hi ha aigua i bassa, si vosté tira grava l’única cosa que aconsegueix és pastar; per 
tant hem esperat que l’aigua baixara; i si no passa res aquesta setmana, que ja estava 
contractat de fa una setmana, s’actuarà a la zona. Li puc dir que s’actuarà 
provisionalment perquè el que volem és donar-li seguretat a la zona; i a més, li puc 
dir que tant l’Alcaldia com el regidor que li parla tenim el projecte damunt la taula, 
clar que el tenim, d’acabar aqueixa connexió. I li dic el mateix. Simplement, 
l’expedient del procediment administratiu ens falta que ens diguen del PMS com 
agarrar els diners per posar-los, que sabem el que val, i que es faça l’expedient 
administratiu que no fan els regidors; li ho torne a repetir, els expedients 
administratius no els fan els regidors. Està manada la tasca i només estiga es tirarà 
endavant.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “He interpretat que tinc dues al·lusions, una que ha fet la Sra. 

Tomás en relació a la moció que va presentar el Partit Popular, efectivament, i que 
va aprovar aquesta corporació referent al tema de la modificació en la terminologia 
de l’ordenança fiscal a què fa referència, i també, sobretot, al fet de quin era el 
document que havia d’acreditar la mobilitat reduïda de les persones que han 
d’accedir a la bonificació o exempció que figurava a la referida taxa. És cert que 
hem centrat els esforços en aquelles ordenances o taxes que es meriten a data 1 de 
gener, que són les de residus sòlids urbans, l’IBI, etc. i que ara empremdrem la 
modificació de l’ordenança que vosté diu; si no passa res, a final de gener espere 
portar la modificació a què fa referència. Després, el Sr. Parra ha comentat, no era 
exactament una pregunta, ni un precs; era un comentari al voltant de la qüestió de la 
rebaixa de la taxa de residus sòlids urbans. Crec que és un tema del qual hem parlat 
prou; però no és exactament cert el que comentava que la rebaixa es correspon a la 
diferència entre els costos directes i la liquidació. És cert que la diferència entra 
liquidació, 946.000 euros, i els costos reals, 738.000 era una diferència considerable 
en l’exercici 2016, 2015, etc. i que probablement, sobretot en els exercicis 2012 i 
2013 hi havia un cobrament en les liquidacions, superior, fins i tot als costos 
indirectes; perquè a banda dels costos directes s’han de considerar els costos 
indirectes, a l’hora de configurar la taxa. Si ens haguérem centrat únicament a 
ajustar això, podríem haver ajustat la rebaixa entre un i dos euros, un euro i mig cap 
als dos euros. Però si hem pogut abaixar fins a sis més és precisament perquè s’ha 
fet la cessió de la gestió de l’ecoparc, i en termes percentuals, aqueixa cessió de la 
gestió representa el 17,83% de la rebaixa; la resta, fins al 20% probablement es 
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corresponga a ajustar respecte a la diferència aqueixa entre els costos directes i les 
liquidacions, els rebuts. Però la part fonamental de la rebaixa dels vuit euros sí que 
es correspon a la cessió de l’ecoparc. I dir que en qualsevol cas, una cosa o l’altra, 
l’ajustament dels diners, o la cessió de l’ecoparc, hauria de reconéixer que és gestió 
de l’equip de govern. Una cosa o l’altra,. Si no s’haguera fet, ni es tindria una cosa, 
ni l’altra. Però no es correspon. A l’ajustament només es correspon entre un i dos 
euros. I respecte al fet que es cedeix a una empresa privada, també la gestió de 
l’ecoparc municipal està cedida a una mercantil, una concessionària que és una 
empresa privada; i a més, pel que dèiem abans, no teníem en contracte, perquè com 
que no tenim la competència per al tractament i revalorització, no podem renovar el 
contracte des de l’any 2011. És a dir que aqueix problema ja ens el trobem. I 
respecte al rebut de 2018, és cert que ara mateix no sabem quin serà el rebut de 2018 
del consorci; però en qualsevol cas, sí que els ciutadans i ciutadanes d’Oliva pagaran 
vuit euros menys en 2017, i en 2018, a conseqüència de la cessió de l’ecoparc i de 
l’ajuntament. Això en qualsevol cas, faça el que faça el consorci el 2018. el que 
podíem fer per la part municipal hem intentar fer-ho.” 

 
 Sr. Escrivà Cots: “Responent a la pregunta del Sr. Mengual, respecte de l’horari 

especial d’estudi a la Biblioteca de l’Envic, al qual s’afig de forma complementària 
el Casal Jove, en primer lloc jo sempre remarque que l’horari especial d’estudi no és 
una gestió exclusiva del Servei de Biblioteques; implica altres departaments, en 
aquest cas el de Recursos Humans; i una biblioteca pública tampoc és en exclusiva 
un lloc per a estudi; no és aqueixa la seua funció principal, encara que la compleix, 
evidentment; però acull altres activitats d’animació lectora, formació d’usuaris, o el 
servei d’arxiu; tot això implica que el personal propi de la biblioteca no està 
únicament al taulell per rebre els usuaris, i que no poden fer més hores que ja fan 
setmanalment; destinar-los a eixa funció de consergeria, en un horari més enllà del 
seu horari habitual, implicaria que s’haurien d’eliminar moltes de les coses que ara 
es fan, com les diverses campanyes d’animació lectora, per cert premiades des de fa 
anys pel mateix Ministeri d’Educació. Enguany, en aquesta campanya hem fet igual 
que l’anterior, tot allò possible per obrir el màxim d’hores possibles, amb els 
recursos disponibles; pensem que és una distribució horària racional i realista, que 
atén les demandes del Consell de la Joventut. Es tracta d’un horari el que vam 
iniciar el passat dia 23, que s’allargarà fins al pròxim 27 de gener per primera 
vegada, que obrim la Biblioteca de l’Envic tretze hores al dia; jo li explique per què 
no obrim fins a les dos de la matinada, i sí que ho fa el Casal Jove. En aquesta 
ocasió se’ns obria l’oportunitat de disposar de més personal durant més temps, i per 
tant la possibilitat d’obrir més hores o més dies; i d’acord amb el Consell de la 
Joventut, i atenent les estadístiques de campanyes anteriors, vam prioritzar l’horari 
diürn, i per exemple hem eliminat la pausa de migdia, o hem allargat l’horari 
respecte a 2015-2016, de 21.00 a 22.00 hores, la qual cosa ja suposa una millora 
considerable respecte a anteriors edicions. Tancar a les 22.00 i no a les 02.00 hores 
de la matinada ens permet obrir tot el mes de gener, fins a acabar els exàmens. És a 
dir, no concentrar totes les hores que poden realitzar els conserges, el personal 
destinat a cobrir aqueixes funcions de consergeria per a l’horari d’estudi, fins a les 
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02.00 hores de la matinada, ens permet obrir més dies, i allargar la campanya 
d’estudi durant tot el mes, i també eliminar la pausa de migdia. El Consell de la 
Joventut, per exemple, no demana que s’òbriga fins a altes hores de la matinada, ni 
fins a les 02.00 h de la matinada; veu més factible, més eficient, i més profitós, com 
nosaltres, com Biblioteques o Recursos Humans, que oferim el servei més jornades, 
més dies, que no més hores de matinada. Després, el Casal Jove s’incorpora, de 
forma complementària, i el meu company, el Sr. Salort, imagine que ens explicarà 
en què consisteix l’oferta que ofereix el Casal Jove, complementària a l’horari 
especial de l’Envic. A nosaltres clar que ens agradaria obrir fins a més tard, i més 
dies, però hem pensat desconcentrar, com en campanyes anteriors, no obrir fins a 
més tard, a canvi d’obrir més dies, que resulta més profitós per als estudiants i atén 
les seues demanes. De fet és el Consell de la Joventut qui ha participat de forma 
molt activa en la confecció d’aquest horari especial que vam encetar el dia 23 i que, 
remarque, per primera vegada, s’allarga a tot el mes de gener, fins a que finalitzen 
els exàmens, que ho farà divendres, 27. Espere haver resolt el precs del sr. 
Mengual.” 

 
 Sra. Miñana Morell: “Contestaré això del taller Centelles; per suposat totes les 

queixes i al·legacions que han presentat els diversos ciutadans d’Oliva es 
contestaran oportunament; això m’ha dit la Comissió Mixta de Baremació, que s’ha 
reunit durant tota aquesta setmana per fer les baremacions; m’ha dit que un període 
curt de tremps es contestaran totes les al·legacions que hi ha presentades. No 
tinguen cap dubte que es contestaran totes. Respecte als codis del SERVEF, jo 
mateix vaig parlar també amb el SERVEF de València i em va dir que amb el nou 
certificat de professionalitat, que enguany s’atorgarà als tallers d’ocupació, havia 
passat això; que molts ajuntaments havien demanat l’oferta d’ocupació i que allí 
havia eixit un poc barrejat totes les persones que tenien internes de formar part d’un 
taller d’ocupació, però que en aqueix moment no tenien registrades les titulacions 
que havien d’aportar per poder accedir. Per tant em va dir que igual que havia passat 
en molts municipis, el que ens recomanaven era passar un examen de competències, 
i així ho vam fer; va emanar l’ordre que ho regula, i vam fer això, un examen de 
competències per a totes aquelles persones que no tenien la titulació adequada per 
formar part del taller d’ocupació, i a partir d’ahí es va continuar la Comissió de 
Baremació. Nosaltres en els tallers d’ocupació hem demanat sempre tres alumnes 
per lloc de treball; potser paga la pena demanar-ne cinc, ho podrem valorar, però 
fins ara en tots els tallers sempre hem demanat tres alumnes treballadors, en el 
primer, en el segon i en el tercer. Podem valorar-ho demanar-ne cinc, no hi ha cap 
problema. Simplement ho fem per no crear falses expectatives a la gent; però no hi 
ha cap problema, es pot fer i ja està. I clar que estem treballant per donar major 
ocupació al poble d’Oliva; de fet, crec que hem estat treballant tot l’any, a la vista 
està que hui, en aquest moment tenim 51 contractacions, tenim una subvenció, en 
total, de 522.621,03 euros; i tot això ha sigut gràcies al treballa que s’ha fet des 
d’aquest ajuntament; treball que en aquest moment vull agrair a tots els funcionaris i 
funcionàries que han pogut fer realitat açò, perquè açò els regidors podem tindre la 
intenció de voler-ho fer, però a la fi hi ha molt de treball fet, i des d’ací vull agrair-
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ho perquè aquestes últimes setmanes han sigut setmanes molt difícils, les coses 
s’han hagut de fer, i la veritat és que jo estic molt contenta de la gent que treballa en 
aquest ajuntament perquè a l’hora de donar el callo, com vulgarment diem, és de 
veres que el dona. Més coses que estem preparant; en aquest moment ja m’he posat 
en contacte amb la Direcció General d’Ocupació perquè en breu em puga comentar 
totes les possibles línies de subvencions per a 2017 i poder-nos posar a treballar; en 
una d’aquestes subvencions tindrem, fins al 20 de juliol, tres orientadores laborals, 
que és una subvenció que va específicament per a això, per poder orientar. 
Començarem a treballar des d’ahí, tindrem tres persones més que podran ajudar al 
poble d’Oliva a crear itineraris, a millorar la seua forma d’accedir al mercat laboral, 
a poder crear ponts entre les empreses d’ací, d’Oliva; la veritat és que són moltes les 
idees i els projectes que podem tindre, i amb aquestes persones pense que ho 
podrem fer.” 

 
 Sr. Salort Rúbio: “Responent al prec del company Carlos Mengual, al qual li 

agraesc les paraules que amb tanta cortesia m’ha dedicat; també volia felicitar el 
regidor Enric Escrivà, per la disposició que ha donat a la gent que estudia, i també al 
Departament de Recursos Humans. Vull matisar, i continuar, el que ha comentat el 
meu company. El servei que aporta la Regidoria de Joventut no és més que un 
complement al que es va acordar amb el Consell Jove; el Consell Jove va realitzar 
una molt bona tasca, i és que va satisfer a la majoria de la demanda. Són les 
peticions que ells han recollit; han fet un full per poder votar, de fet jo vaig votar 
també; però igualment el meu treball de camp com a estudiant també em va fer 
recapacitar sobre això i crec que aportant la meua força de treball, en aquest cas 
obrir més temps, repercutiria positivament; així va ser en la campanya d’estiu, on es 
van arribar a concentrar fins a 40 estudiants, que després en parlar amb ells estaven 
contents amb aquest servei, i per tant vam decidir prolongar-ho una altra època 
festiva, en la qual els estudiants es concentraven a Oliva i el Servei de Biblioteques, 
per estar molt be, arribava a col·lapsar-se, per tant el que volíem era disseminar 
aqueixa oferta i que puguérem anar a estudiar durant moltes hores; hui mateix una 
persona que haja volgut estudiar, i veient l’horari que tenim, ha pogut tindre disset 
hores continuades d’estudi. Jo espere que aqueixes en siguen prou. Continuarem 
treballant i sempre que siga possible i tinguem els recursos, lluitarem per mantindré 
un horari digne.” 

 
 Sr. alcalde: “Hi ha algunes directes a Alcaldia, i algunes altres que s’han quedat, 

que procuraré contestar-les. El prec del Sr. Mengual, acaben vostés el que 
comencen, en genèric, no em posaré a relatar-li tots els guanys; vosté només diu el 
que ens falta per acabar, no diu el que està acabat; i els guanys no em posaré ací a 
fer com vosté i relatar-li tot el que s’està acabant. En qualsevol cas, dir-li que el 
projecte del govern és públic, està signat, abans del plenari de constitució de la 
corporació municipal, vam estar tres setmanes negociant-lo i és una fusió de 
diversos programes electorals, és públic i pot vosté comprovar en què estem 
treballant; algunes coses s’han aconseguit, algunes coses estan ben encaminades, 
altres falten, però la legislatura encara no s’ha acabat, falten dos anys i mig; en 
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qualsevol cas dir-li que estiga tranquil, que estem treballant en això, i en altres coses 
també, altres coses heretades que també s’han d’acabar i que vosté no en fa esment, 
però hi ha altres coses que s’han d’acabar també. Sobre el preu de l’informe jurídic 
extern sobre la tramitació de l’ordenança fiscal reguladora de la recollida de fem, al 
despatx de Noguera i Asociados; doncs costarà 300 euros, més IVA, però encara no 
ha arribat la factura; i com sap vosté, per aqueix import no cal contracte. 300 euros 
més IVA. Sobre el tram del passeig ja li ha contestat el regidor de Planejament; 
estem treballant conjuntament. Ja tenim la separata del projecte; ahí també hi ha un 
treball de reunir-se amb l’enginyeria que es va encarregar de fer tot el Projecte 
d’Urbanització; tenim també un informe de tramitació, de com s’ha de tramitar això, 
amb diverses opcions com se li va dir; i per què no s’ha dit a terme la tramitació? 
Perquè unes coses van darrere d’altres, i tenim el personal que tenim i els recursos 
que tenim, i hi ha altres coses, com els contractes que s’ha dit ací que estan 
caducats, etc. però estem treballant intensament per dur-ho a terme el més prompte 
possible. Sobre el tema de la centraleta, dir-li que estem a l’espera del nou 
pressupost, perquè la veritat és que no estem gens satisfets; la centraleta no funciona 
bé, coincidesc amb vosté, si sobre el tema concret que ha parlat vosté, vam tindre 
una queixa, fa una setmana, i precisament quan torne el funcionari encarregat, de 
vacances, té l’ordre per enregistrar nosaltres el missatge que vulguem enregistrar, en 
les diferents llengües que siga procedent. També s’ha fet referència al tema de la 
regulació del trànsit de sant Francesc, estava previst realitzar-ho amb mitjans propis 
fa dues setmanes, però el tema de les pluges, Sra. Pous, ha endarrerit aqueixos 
treballs, i ens plantegem que amb el nou pressupost prorrogat, que sap vosté que les 
partides tornen a estar prorrogades, i tornen a tindre crèdit, si no ho podem fer amb 
mitjans propis ho farem per urgència a través d’ajuda externa, perquè és una 
necessitat urgent i prioritària. S’ha fet un prec per al nou pressupost; el nou 
pressupost vindrà a debat quan el regidor convoque la comissió adient i se’ns 
passarà un esborrany; jo crec que és ahí on s’ha de dir. Ha sigut un prec, que 
recollim, si és possible bé, i si no, no. Que tinguen un bon cap d’any.” 

 
 
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 
 


