
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 4/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
30 DE MARÇ DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 22.00 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 ESTÉVEZ

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

Sr. ABSENTS EXCUSATS:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

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

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es

reuneixen  sota  la  Presidència  que

també  consta,  els  membres  de  la

corporació  expressats  al  marge,  a

l’objecte  de realitzar  la sessió del  Ple

de  l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i

convocatòria que també consten; actua

com  a  fedatari  públic  la  secretària

general de l’ajuntament.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament,  per

complir  el  terç  legal  dels  seus

membres,  i  assisteix  el  president  i  la

secretària.

La Presidència declara oberta la sessió,

que  es  desenvolupa  d’acord  amb  el

següent Ordre del Dia: 
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AJUNTAMENT D’OLIVA

Abans de començar el desenvolupament de l’ordre del dia, el Sr. alcalde diu que ha
consultat,  tant ell  com la secretària,  i  que no contempla res respecte a determinades
manifestacions com les que hui hi  ha ací.  I demana i insisteix el  respecte a tots els
membres de la corporació i a evitar convertir el plenari en un circ.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 16 DE NOVEMBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
extraordinària  de  16 de  novembre  de  2016,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  Llibre
d’Actes corresponent.

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

SEGON.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMICO SOBRE DELEGACIÓ
D’OCUPACIÓ I EMPRESA. PROPOSTA SOBRE “ADHESIÓ XARXA AODLs
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 23 de
març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“3. Delegació d'Ocupació i Empresa.- proposta sobre "Adhesió Xarxa AODLs Diputació
de València". Dictamen si s'escau.

La funcionària María José Chavarria, tècnica ADL, en representació de la regidora d'Ocupació i
Empresa, Rosa Ana Miñana, presenta a la Comissió la següent proposta:

“PROPOSTA-SOL.LICITUD ADHESIÓ XARXA AODL'S DIPUTACIO DE VALENCIA

Dª ROSA ANA MIÑANA MORELL, Tinent Alcalde, Delegada d’ Ocupació - Empresa i Recursos
Humans, conforme Resolució Alcaldía 2111/15.

Amb la finalitat de dinamitzar l'activitat economica local , potenciar l'activitat economica I la creació
d'ocupacio,  Impulsar  la  diversificació de l'activitat  economica sostenible  I  donar  suport  al  teixit
productiu local , fomentar l'emprenedoria I donar suport a la creació d'empreses , la innovació I la
proximitat I incrementar l'ocupabilitat de persones desempleades PROPOSA: 

ADHESIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  D'OLIVA  (VALENCIA)  AL  PROJECTE  RED  (XARXA
D’AGÈNCIES  D’OCUPACIÓ  I  DESENVOLUPAMENT  LOCAL  DE  LA  PROVÍNCIA  DE
VALÈNCIA) PROMOGUT PER L’EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
DIVALTERRA S.A
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AJUNTAMENT D’OLIVA

Tenint coneixement de la posada en marxa, per part de la Diputació de València, a través de la seua
empresa pública DIVALTERRA, del projecte RED per a crear una Xarxa d’Agències d’Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL) a la província de València.

El projecte RED té com a objectiu general:
Contribuir  a  la  millora  contínua  dels  serveis  que  presten  les  AODL  per  a  impulsar  el
desenvolupament econòmic local, generant sinergies, recolzant el seu treball de forma proactiva,
facilitant recursos adaptats a les seues necessitats i fomentant la seua especialització professional,
amb l'objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis que es presten, tant a la ciutadania com a les
empreses, i  optimitzar l'eficiència i l'impacte dels seus resultats, a partir del treball en xarxa i la
generació d'economies d'escala, així com fer extensiu el servei d'AODL a aquells municipis que ho
sol·liciten.

1.  Per a  materialitzar  els  objectius  a  dalt  esmentats,  DIVALTERRA ofereix,  sense cap despesa
econòmica per a les entitats locals participants en la iniciativa, els següents serveis:
- Disseny, posada en marxa, manteniment i actualització d’informació general d’un entorn telemàtic
de gestió, composat per una extranet global del projecte RED, una extranet personalitzada per a que
cada entitat adherida puga incorporar informació local d’interés per a les persones usuàries del servei
AODL, i una intranet de comunicació i gestió del treball diari del personal tècnic AODL.
- Accés al referit entorn telemàtic de gestió al personal de les respectives AODL (o persona que
desenvolupe les funcions) designat per les entitats locals participants en el projecte RED.
-  Formació  per  al  personal  seleccionat  per  l’entitat  local  en  l’ús  del  sistema,  la  identificació  i
tractament d’informació necessària per a la seua actualització i manteniment i la resta d’aspectes
tècnics del projecte.
- Actualització i processament d’informació i dades d’interès per als municipis, generant (a demanda
de les entitats participants en la iniciativa) informació estadística a nivell local, derivada tant de la
identificació, recopilació i explotació de dades provinents d’organismes oficials com de la generació
d’indicadors propis.
- Organització d’accions formatives i informatives, tant de manera presencial repartides pel territori
de la província de València com de manera online, per a la difusió de coneixement especialitzat en
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, així com per a l’intercanvi d’experiències
entre les entitats integrants del projecte.
-  Coordinació  i  suport  tècnic  al  personal  AODL de  les  entitats  locals  adherides  al  projecte  en
matèries d’interès per al desenvolupament local.
- Gestió de projectes: a través de la presentació conjunta de projectes d'interés comú. La massa
crítica  del  conjunt  d'agències  fan  d'esta  XARXA  una  plataforma  amb  importants  possibilitats
d'accedir i competir en programes i iniciatives europees.
-  Fòrums d’opinió que permeten  una reflexió conjunta  sobre  els  reptes,  tendències i  actuacions
d’interès estratègic.
- Difusió de les activitats i iniciatives de les entitats locals adherides que puguen ser d’interés per a la
promoció del territori i el seu desenvolupament socioeconòmic.
DIVALTERRA podrà deixar en qualsevol moment sense efecte la participació de les entitats locals
adherides al projecte, cas que alguna d'elles incomplisca alguna de les seues obligacions amb la
iniciativa. En eixe cas, s’interrompria qualsevol classe de servei en línia de l’entitat local lligat al
contingut  del  projecte  RED,  deixaria  d'aparéixer  en  la  llista  d’entitats  locals  participants  en  la
iniciativa i quedarien sense completar-se els possibles assessoraments telemàtics en marxa.

2. Que, tenint en compte la societat globalitzada en què vivim, amb constants interrelacions en el
marc d’una àrea funcional econòmica, així com l'optimització dels recursos a través de la generació
d'economies d'escala i l'ús de sinergies i de les noves tecnologies, es considera necessària potenciar
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la comunicació interadministrativa i comptar amb una coordinació més enllà de l'àmbit estrictament
municipal. 

3. Que l'Ajuntament d'Oliva considera del màxim interès la iniciativa “Projecte RED” de l’empresa
provincial DIVALTERRA, dependent de la Diputació de València, tenint en compte els objectius
coincidents d’ambdues entitats en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.

4. Que és per això que l’ Ajuntament d'Oliva a través d’acord de la Comissió de Foment i del Plenari
d'aquest Ajuntament decideix adherir-se al Projecte RED impulsat per la Diputació de València a
través de la seua empresa pública DIVALTERRA, comprometent-se a:
-  Dotar l’AODL (o Àrea de promoció econòmica) dels mitjans tècnics,  humans i  pressupostaris
necessaris per al seu òptim funcionament.
- Actualitzar els continguts locals de les versions personalitzades al portal web de la Xarxa AODL,
així com els directoris d’activitats empresarials locals.
- Registrar els assessoraments i gestions lligades al treball diari de l’AODL als sistemes telemàtics
de suport a la gestió facilitats per DIVALTERRA, per tal de poder generar informes i indicadors
d’activitat, tant a nivell individual com agrupat a nivell supramunicipal, sempre amb respecte a la
normativa sobre el tractament de dades personals.
-  Facilitar  l’assistència  a  les  accions  formatives,  informatives  i  d’intercanvi  d’experiències
relacionades amb el  món del  desenvolupament  local  i  la  promoció econòmica  a  les  que siguen
convocades per DIVALTERRA les persones responsables de l’AODL .
- Establir els mecanismes necessaris per a la col·laboració amb DIVALTERRA en la recollida i
intercanvi d’informació relacionada amb la iniciativa.
- Donar difusió en el seu àmbit d’actuació a les activitats i iniciatives de DIVALTERRA que puguen
ser d’interés per al desenvolupament econòmic local.
- Donar compliment a les obligacions legals relacionades amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. En aquest sentit, l’entitat local serà la responsable de les dades subministrades per
part dels demandants i/o emprenedors. DIVALTERRA únicament accedirà als mateixos per a la seua
explotació estadística, mentre que l’empresa seleccionada per DIVALTERRA per al manteniment de
la plataforma telemàtica serà l’encarregada del tractament de les dades titularitat de l´entitat local.
Així,  en compliment de l’article  12 LOPD, cada entitat  local  haurà de formalitzar  un contracte
d'accés a dades amb aquesta empresa.
L’adhesió  de  l'  Ajuntament  d'Oliva  al  projecte  RED  tindrà  una  durada  indefinida,  podent  en
qualsevol moment comunicar la seua renúncia prèvia a través d’escrit adreçat a DIVALTERRA.

5. Per a dur a terme els treballs de l'Ajuntament d'Oliva relacionats amb el projecte RED es designa
les  següents  persones  de  l’AODL,  com  a  usuàries  de  les  ferramentes  telemàtiques  que
DIVALTERRA posa a disposició de les entitats adherides a la iniciativa:

*Nom i cognoms M.José Chavarria Diaz
*DNI 22.66.797-T
*Càrrec  segons  Relació  de  Llocs  de
Treball

Cap de departament ocupació-Empresa ADL

*Grup  /  subgrup  segons  normativa  de
funció pública

Funcionaria de Carrera A2

*Relació laboral (funcionarial de carrera,
funcionarial  interina,  laboral  fixa,
laboral de durada determinada, altres)

Funcionaria de Carrera

*Adreça postal de contacte: carrer, núm,
CP, localitat

C/ Major, 25-1º

*Adreça electrònica ocupacioiempresa@oliva.es
*Telèfon 1 962851743
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*Telèfon 2 962850250
*Fax 962839772

*Nom i cognoms Monica Mauri Castello
*DNI 20.011.542-R
*Càrrec  segons  Relació  de  Llocs  de
Treball

Tecnica Promoció Ocupació, ADL

*Grup  /  subgrup  segons  normativa  de
funció pública

Funcionaria de Carrera A2

*Relació laboral (funcionarial de carrera,
funcionarial  interina,  laboral  fixa,
laboral de durada determinada, altres)

Funcionaria de Carrera

*Adreça postal de contacte: carrer, núm,
CP, localitat

C/ Major, 25-1º

*Adreça electrònica ocupacioiempresa@oliva.es
*Telèfon 1 962851743
*Telèfon 2 962850250
*Fax 962839772

6. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, DIVALTERRA informa que les dades subministrades per part dels agents AODL
seran  incorporats  a  un  fitxer  titularitat  de  DIVALTERRA la  finalitat  del  qual  és  mantindre  el
contacte amb els mateixos per poder prestar els serveis relatius al projecte RED.
En  compliment  de  la  normativa  vigent,  DIVALTERRA garanteix  que  ha  adoptat  les  mesures,
tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la
naturalesa de les dades personals tractades. En qualsevol moment vosté pot exercir els drets d'accés,
rectificació,  cancel·lació  o  oposició,  respecte  de  les  seues  dades  personals,  enviant  un  escrit,
acompanyat de fotocòpia del seu DNI a: DIVALTERRA, S.A. Carrer Avellanes 14-1er, CP 46003
de València.

El que es manifesta, a Oliva en data 2 de març de 2017

Per l'Ajuntament d'Oliva (Valencia).
Firmat: Rosa Ana Miñana Morell
Càrrec: Tinent d'Alcalde, Delegada ocupació-Empresa”

La Comissió  informativa de Foment  Econòmic,  previ  estudi  i  deliberació i,  per unanimitat,
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD:

Primera.-  Aprobar la proposta "Adhesió de l'Ajuntament  d'Oliva (València)  al  projecte red
(xarxa d’Agències d’Ocupació i Desenvolupament Local de la província de València) promogut
per l’empresa pública de la Diputació de València DIVALTERRA S.A.".
 
Segona.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament per a l'adopció d'acord.".”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de
l’Ajuntament.

TERCER.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE BASES
IV CERTAMEN DE TEATRE “VILA D’OLIVA”.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serrveis Socioculturals, de data
21 de març de 2017, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textutalment:

“BASES IV CERTAMEN DE TEATRE "VILA d'OLIVA"

ATESA  la  proposta  d'aprovació  de  les  bases  del  IV  Certamen  de  Teatre  "Vila  d'Oliva",
presentada pel Sr. Enric Escrivà Cots, Regidor de Cultura, amb data 28 de febrer de 2017, la
qual és com segueix:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL IV CERTAMEN DE TEATRE VILA 
D’OLIVA 2017.

El Senyor Enric Escrivà Cots en la seua qualitat  de Regidor Delegat  de Cultura,  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
Municipal  Sociocultural  que  dictamine  favorablement  i  eleve  al  ple  de  la  Corporació  les  següents
propostes:

Acord sobre Aprovació de les Bases  del  IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva i  Convocatòria  del  IV
Certamen de Teatre Vila D’Oliva 2017.

ANTECEDENTS
La Delegació de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva després de l’èxit assolit en les anteriors edicions del
Certamen de Teatre Vila d’Oliva i per tal d’estimular als particulars i associacions sense ànim de lucre de
la ciutat,  per a que desenvolupen una activitat  cultural  d’utilitat  pública com és el  foment del  teatre
amateur, ha previst realitzar enguany, la IV Edició del Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2017.

PROPOSTA D’ACORD
Consegüentment  es  proposa  a  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Socioculturals,  que,  dictamine
favorablement i eleve al Ple de la Corporació, les següents propostes d’acord:

PRIMER.- Aprovació de les Bases del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2017.

SEGON.- Convocatòria del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2017.

Oliva, 28 de febrer de 2017.

 El Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. Enric Escrivà Cots.

ATÉS que pel Sr.  Josep Antoni Santacreu, Tècnic de Cultura, s'emet un infome on es dóna
compte del procediment seguit per a la tramitació de la present proposta del Sr.  Regidor de
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Cultura, i s'indiquen les partides i retencions de crèdit específiques per als premis del certamen i
les despeses d'organització i funcionament corresponents, el qual és com segueix:

Afer: Informe sobre les Bases del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2017.
Josep  Antoni  Santacreu  i  Grimalt,  com  a  tècnic  de  Cultura  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  en  relació  a
l’assumpte epigrafiat, emet el següent informe:

ANTECEDENTS.
Primer.- Que la delegació de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva dintre de les activitats de foment als
particulars i agrupacions de teatre sense ànim de lucre, per tal d’estimular activitats culturals d’utilitat
pública com és el cas del teatre amateur i després de l’èxit assolit en les anteriors edicions del Certamen
de Teatre Vila d’Oliva, ha previst realitzar enguany, la IV Edició de l’esmentat Certamen de Teatre.

Segon.- El Certamen de Teatre Vila d’Oliva 2017, com en anys anterior està adreçat a grups de teatre
amateurs i sense ànim de lucre,  tant independents com vinculats a tot tipus d’associacions,  entitats o
institucions culturals, que representen obres en les quals el valencià/ català siga el vehicle d’expressió
artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.

Tercer.-  Que  en  data  20  de  febrer  de  2017  s’ha  realitzat  per  part  del  Sr.  Regidor  de  Cultura,  la
corresponent Proposta d’Aprovació de les Bases del Certamen de teatre Vila d’Oliva de l’any 2017 i
corresponent Convocatòria d’aquest.

Quart.- Que s’han realitzat les oportunes Retencions de Crèdit per tal de poder fer front a les despeses
derivades del Certamen.

FONAMENTS JURÍDICS.
Primer.- A la base 25.- de les vigents bases d’execució del Pressupost municipal, en l’apartat 6. Premis,
s’estableix  que  la  concessió  per  part  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  premis  l’acordarà  el  Ple  de  la
Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent.
Així mateix s’haurà d’aportar la següent documentació:
- Les bases del Concurs, que fonamenten l’elecció del guanyador.
- La Composició del Jurat.
- La Retenció de Crèdit corresponent.
La Justificació dels premis és realitzarà, mitjançant l’acta corresponent, en la qual s’haurà de fonamentar
l’elecció dels guanyadors així com el nom complet i NIF dels guanyadors del premi.

Segon.- La  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  serà  d’aplicació  als  premis
concedits per les Administracions Públiques quan s’atorguen prèvia petició de l’interessat i consistisquen
en una quantitat de diners o en ajudes en especie.

Així mateix l’article  23 de la LGS disposa que el  procediment de concessió mitjançant concurrència
competitiva s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per l’òrgan competent.

FETS
Primer.- Amb aquest premi es tracta d’estimular als particulars i a les Associacions sense ànim de lucre
per tal de que realitzen una activitat cultural d’utilitat pública com és el foment del Teatre amateur al
municipi d’Oliva.

Segon.- Les bases del Certamen es regiran pels principis de publicitat, transparència i concurrència .
En el Certament es preveuen dos processos d’avaluació:

- La selecció, per la Comissió de Selecció, de cinc companyies entre totes les presentades, que
seran les que participaran al certamen,

- La valoració, pel Jurat Avaluador, de totes les obres teatrals representades per les companyies i
l’atorgament del premi Vila d’Oliva a la millor Obra Teatral.
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Els membres de la Comissió de Selecció i del Jurat Avaluador són persones relacionades amb el món de
la  Cultura  i  del  teatre,  que  seran  assistides  per  un  especialista,  per  tal  d’oferir  garanties  sobre  la
imparcialitat i objectivitat en la concessió dels premis així com sobre l’aplicació dels critèris tècnics en
l’apreciació dels mèrits.

Tercer.-  Per tal fer efectiu el dret reconegut a identificar a les autoritats i al personal al servei de les
Administracions Públiques, en les bases del Certamen apareixen amb noms i cognoms tots els membres
de la Comissió de Selecció i del Jurat Avaluador.

Quart.- Per tal d’oferir les màximes garanties d’imparcialitat a l’hora d’emetre els seus veredictes,  la
Comissió de Selecció i el Jurat Avaluador, s’han fixat els criteris d’avaluació tant per a la Selecció de les
obres  com  per  a  la  valoració  de  les  representacions  teatrals,  tot  i  tenint  en  compte  els  critèris  de
discrecionalitat tècnica dels que gaudeixen els membres dels òrgans avaluadors.

Cinqué.-S’ha realitzat  la  corresponent  Retenció de Crèdit  en la  partida de Cultura.  Programa-33400.
Econòmica- 4810000. Referència-22017000884 i Número d’Operació 220170001403 per import de 3.500
euros, per tal de fer front a les despeses en matèria de premis en metàl·lic i en espècie ( trofeus).
Així mateix s’ha realitzat la corresponent Retenció de Crèdit en la partida de Cultura. Programa-33400.
Econòmica- 2269900. Referència-22017001173 i Número d’Operació 220170001947 per un import de
3.000 euros per tal de fer front a les despeses de publicitat i despeses diverses.

Sisé.- En el procés de concurs es seleccionaran, per la Comissió de Selecció, entre totes les sol·licituds
presentades, cinc companyies les quals realitzaran la representació de les seues obres al teatre Olímpia els
dies 5, 6,12,13 i 20 de maig.

Seté.-Una vegada finalitzada la representació de les cinc obres seleccionades, es procedirà a valorar les
representacions teatrals, per part del Jurat Avaluador, en base als criteris d’avaluació fixats en les bases de
la Convocatòria .
El Jurat Avaluador una vegada realitzades les oportunes deliberacions elevarà l’acta dels premis i trofeus
atorgats.

Huité.- De les cinc companyies seleccionades , les quatre finalistes rebran un premi de 500 euros i la
guanyadora del Premi Vila d’Oliva a la millor obra teatral 1.200 euros.

Nové.- Els premis no són acumulatius, així doncs, la companyia guanyadora del Premi Vila d’Oliva a
la millor Obra Teatral de 2017, només percebrà el premi 1.200 euros.
Els trofeus i mencions honorífiques no comportaran cap retribució monetària.
Els premis i trofeus és lliuraran, prèvia lectura de l’acta del Jurat, en un acte públic, el dia 26 de maig de
2017 a les 21hores al Teatre Olímpia d’Oliva.

Desé .-La Justificació dels premis és realitzarà,  mitjançant  l’acta corresponent,  en la  qual  s’haurà de
fonamentar l’elecció dels guanyadors així com el nom complet i NIF dels guanyadors del premi.
Tots els premis es pagaran per transferència bancària, prèvia presentació del full de tercers degudament
complimentat per l’entitat bancària que hi corresponga.
A les quantitats indicades en els diferents premis se’ls aplicarà la retenció que legalment hi corresponga.

Onzé .-Els premis podran quedar deserts si el Jurat així ho determina.

CONCLUSIONS
Que la quarta edició del Certamen de teatre Vila d’Oliva 2017, contempla una activitat d’utilitat públic
com és el foment del Teatre Amateur.
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Que les Bases del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva de l’any 2017, s’adeqüen a les Bases d’execució
del Pressupost municipal i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en aquells
aspectes que li afecten.
Es per açò i per allò exposat anteriorment, que s’informen positivament les Bases del IV Certamen de
Teatre Vila d’Oliva per a l’any 2017, tot açò condicionat a la fiscalització i posterior informe favorable de
la Intervenció Municipal.

Oliva, 01 de març de 2017

ATÉS l'informe que sobre les Bases del Certamen presenta la Sra. Sofía Gregori Bosch,
Cap  del  Departament  Jurídico-Administratiu  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  en
l'encapçalament del qual fa referència a la providència de l'Alcaldia de data 15 de març
de  2017,  en  la  qual  se  li  sol·licita  l'expedició  del  pertinent  informe  jurídic  previ  a
l'informe de fiscalització de la Intervenció Municipal, el qual és com segueix:

SECRETARIA
ASSUMPTE: Bases Del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva. 2017.
INFORME
Vista la providència del Sr. Alcalde, de data 15 de març de 2017, i fi d'esmenar el requeriment efectuat
per la Sra. Interventora, el funcionari que subscriu emet el següent

INFORME
1º)  Els  premis  que  concedeix  l'Administració  conforme  al  Dret  Administratiu,  s’ha  d'enquadrar  en
l'activitat de foment, doncs amb ells es tracta precisament d'estimular als particulars a realitzar activitats
que es consideren d'utilitat pública distingint a aquells que més o millor s'hagen obstinat en tals activitats.

2º) La LGS en el seu art. 2 defineix la subvenció com “tota disposició dinerària realitzada per qualssevol
dels subjectes contemplats en l'article 3 d'aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que
complisca els següents requisits:

a) Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b)  Que 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 realitzats o per
desenvolupar,  o  la  concurrència  d'una  situació,  devent  el  beneficiari  complir  les  obligacions
materials i formals que s'hagueren establert.
c)  Que  el  projecte,  l'acció,  conducta  o  situació  finançada  tinga  per  objecte  el  foment  d'una
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública”. 

Encaixen perfectament en aquest concepte tots els premis que consistisquen en una quantitat de diners,
excloent-se  del  seu  àmbit  d'aplicació,  “els  premis  que  s'atorguen  sense  la  prèvia  sol·licitud  del
beneficiari” (Art. 4 LGS).
En el present cas, ens trobem davant un Certamen en el qual els interessats a participar i, en conseqüència,
a optar als premis que es concedisquen s’hauran d'inscriure prèviament a través de l'oportuna sol·licitud,
per la qual cosa entenc que el seu règim jurídic s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. (LGS).
A més de l'exigit  en  aquesta  normativa s'haurà  de  tindre  en compte  el  que es  disposa  en les  Bases
d'Execució del Pressupost.

3º) La Base 25.6 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, regula la concessió de
premis per part de l'Ajuntament d'Oliva, indicant que s'acordarà pel Ple de la Corporació, previ dictamen
de la comissió informativa corresponent, i s'hauran d'aportar les bases que hauran de fonamentar l'elecció
del guanyador, la composició del jurat i la retenció de crèdit corresponent.
En compliment d'aquesta Base s'han elaborat les Bases del IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva, 2017.
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Sobre l'adequació de les indicades Bases a la Llei General de Subvencions i a les Bases d'Execució del
Pressupost s'ha emès, en data 1 de març de 2017, informe pel Tècnic de Cultura, mostrant-me conforme
amb el contingut del mateix.

Tot açò sense perjudici de la corresponent fiscalització prèvia per la Sra. Interventora Municipal.

És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció

Oliva,  15 de  març  de 2017.  Cap del  Departament  Jurídic-Administratiu  de Secretaria.  Sofia  Gregori
Bosch.”

ATÉS  l'Informe  de  Fiscalització  emès  per  la  Sra.  Marta  Milvaques  Cucart,  Interventora
Municipal, en el qual informa favorablement la despesa generada pel Certamen de Teatre i hi
inclou unes Observacions Complementàries, el qual és com segueix:

Assumpte: Bases IV Certamen de “Teatre Vila d’Oliva 2017

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 prorrogat  a l'exercici  2017, 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 contraure (RCs núm. 220170001947, i núm. 220170001403).

La despesa es proposa a l’òrgan competent:

Alcaldia

Regidor Delegat de l'Àrea
Junta de Govern 

X Ple 

X S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa.

X S'incorpora informe jurídic FAVORABLE.

Així  mateix,  per  aquesta  Intervenció  s'ha  realitzat  la  comprovació  d'altres  extrems  addicionals,
realitzant-se les següents:

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES:
-Examinades  les  Bases  s'adverteix  que  si  bé  es  relacionen  els  criteris  per  a  la  valoració  de  les
representacions teatrals, No s'estableix la puntuació.

- En l'informe jurídic, de data 15 de març 2017, s'assenyala que en el present cas, entén que el règim
jurídic s'ajustarà als disposat en la Llei 38/2003, de 17 de de novembre, General de subvencions, per la
qual cosa serà aplicable el procediment de publicació a través de la BDNS, havent de publicar-se
obligatòriament l'extracte de la convocatòria a través de la BDNS d'acord amb el que es disposa en
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l'art. 20.8 a) de la LGS, moment a partir del com la convocatòria assortirà els seus efectes jurídics,
incorrent en cas contrari en causa d'anul·labilitat.

Posteriorment,  es  tindrà  l'obligació  de  publicar  la  concessió  dels  premis  a  la  BDNS.
Tota la informació assenyalada s'haurà de facilitar a la Intervenció municipal per ser la responsable de
subministrar la informació.

A la vista de l'exposat anteriorment, considerant que existeix crèdit adequat i suficient i que s'han emès
informes  favorables  per  part  del  Cap del  Departament  responsable  de la  despesa  i  de  la  Cap del
Departament Jurídic-Administratiu, s'informa FAVORABLEMENT l'expedient de referència.

Oliva, 15 de març de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart

ATÉS finalment que en la Comptabilitat del Pressupost Municipal de Despeses, corresponent al
Pressupost Prorrogat de l'any 2017, en la partida 33400.4810000, "Promoció Cultura, Premis,
Beques, Pensions Estudi", consta la retenció de crèdit amb el número d'operació 220170001403,
per un import total de 3.500 €, per a la satisfacció dels premis del certamen, i en el mateix
Pressupost, en la partida  33400.2269900,  consta la retenció de crèdit  220170001947, per un
import total de 3.000 euros, per a despeses d'organització i funcionament del certamen.

La Comissió sotmet a votació la proposta d'aprovació de les Bases del IV Certamen de Teatre
"Vila d'Oliva" 2017. Segons el sistema vigent de vot ponderat voten a favor els representants
del Grup Municipal Compromís (5 vots), del Grup Municipal Projecte Oliva (4 vots) i del Grup
Municipal Esquerra Unida (1 vot). S'abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i
del Grup Municipal Socialista (4 vots).

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 les bases que hauran de regir el IV Certamen de Teatre "Vila d'Oliva"
2017, la redacció de les quals és com segueix:

BASES DEL IV CERTAMEN DE TEATRE VILA D’OLIVA 2017.
1. PARTICIPANTS
Podran  participar-hi  tots  els  grups  de  teatre,  sense  ànim  de  lucre,  que  no  tinguen  estructura
empresarial,  tant  independents  com  vinculats  a  tot  tipus  d’associacions,  entitats  o  institucions
culturals, socioculturals, o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle
d’expressió artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.

2. INSCRIPCIÓ
2.1. Els grups de teatre hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció i presentar-la o trametre-la a:
«IV Certamen de Teatre Vila d’Oliva»
Serveis Culturals. Ajuntament d’Oliva
c/ Major, 12. 46780 Oliva
Tel. 962 850 255
Horari d'atenció al públic:
De 09.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres
oliva.cultura@gmail.com
2.2. Un grup no podrà presentar cap obra que el mateix col·lectiu ja hi haja representat en una edició
anterior.
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2.3. Els grups que hi participen hauran d’aportar un DVD-vídeo (no de dades) i el text de l’obra que
representaran,  i  un  dossier  amb la  memòria  de  les  seues  activitats.  A més  a  més,  la  comissió
organitzadora es reserva la possibilitat d’acordar amb els grups l’assistència a una representació o a
un assaig general de l’obra.
2.4. Juntament amb la sol·licitud d’inscripció tots els grups hauran de trametre una sinopsi de l’obra
(màxim10 línies);  dues fotografies  en suport  digital  (amb una resolució mínima de 300 dpi);  el
repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l’historial del grup (amb una extensió màxima de 10
línies)  i,  amb  caràcter  obligatori,  els  permisos  corresponents  de  la  Societat  General  d’Autors  i
Editors, o de l’autor de l’obra, per a representar l’obra que proposen, sense els quals no podran
participar en el certamen.
2.5. El termini d’inscripció s’iniciarà el 3 d’abril  finalitzarà el dia  21 d’abril de 2017 i a partir
d’aquesta data es procedirà a la selecció dels grups participants. Entre les propostes presentades, un
comité qualificador triarà cinc grups, i dos de reserva, que hauran de confirmar en un termini màxim
de tres dies la seua participació.

3. SELECCIÓ
3.1. Una Comissió de Selecció, triarà entre les propostes presentades, cinc grups participants i dos de
reserva.
3.2. Els cinc grups seleccionats i els dos de reserva hauran de confirmar en un termini màxim de 3
dies, des del moment en què els siga comunicada la selecció, la seua participació.
3.3. La retirada no justificada del certamen d’un grup seleccionat suposarà l’exclusió de la seua
candidatura  en  edicions  posteriors.  A  tal  efecte,  la  decisió  de  la  comissió  organitzadora  serà
inapel·lable.

4. CATEGORIES
S'estableix una sola categoria per a totes les obres representades. Cada obra podrà constar d'un o més
actes.

5. LLENGUA
5.1. Totes les obres es representaran en valencià. 
5.2. La documentació que cada grup trametrà al concurs haurà d’estar redactada en valencià.
5.3. El text  de l’obra a representar haurà d’estar  escrit  o traduït  al valencià  dins del termini  de
recepció de propostes.

6.  DATES,  LLOC  DE  REPRESENTACIÓ  DE  LES  OBRES  I  CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES DE L’ESPAI
6.1. Les obres es representaran al Teatre Olímpia d’Oliva, situat al carrer Major núm. 18, els dies 5,
6, 12, 13 i 20 de maig de 2017.
6.2. El muntatge haurà d’adaptar-se a l’espai disponible per a l’escenari que té una amplària de 9
metres de boca per 5 d’alçada, una profunditat d'11 metres de fons i altres 6 metres d’alçada fins a
les vares.

7. ASSAJOS
7.1. Els grups participants podran disposar del local per a assajar o realitzar el muntatge de l’obra
que representaran el mateix dia de la data d’actuació, a partir de les 09.00 hores.
7.2. L’Ajuntament d'Oliva posarà a l’abast dels grups seleccionats una relació amb la dotació tècnica
de què disposa el Teatre Olímpia. Qualsevol necessitat que no hi aparega correrà per compte dels
grups participants.
7.3. L’Ajuntament d’Oliva no disposa de personal auxiliar de càrrega i descàrrega per als grups que
participen en el certamen.
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8. RÈGIM DE CONCESSIÓ DELS PREMIS.
8.1. La concessió dels premis es realitzarà per mitjà  del  sistema de concurrència  competitiva, a
través de la Comissió de Selecció, que valorarà la fase de preselecció, i el Jurat Avaluador, que
valorarà la fase final d’acord amb la documentació i actuació dels grups participants.

9. LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ I EL JURAT AVALUADOR.
9.1. Per a la selecció dels cinc grups participants en el IV  Certamen de Teatre  «Vila d’Oliva» es
nomenarà una Comissió de Selecció que estarà composta pels següents membres:

PRESIDENT:
Sr. Enric Escrivà Cots. Regidor de Cultura.
VOCALS:
Sr. Cesar Monzonis. Professor de l’Escola de Teatre Municipal
Sr. Ramón Llopis. Tècnic d’animació Jovenil.
SECRETARI:
Sr. Vicent Olaso. Secretari de la Comissió informativa Sociocultural.
9.2  Per  a  l’avaluació  de  les  obres  seleccionades  que  es  representen  es  nomenarà  un  Jurat
Avaluador, que estarà compost per:
PRESIDENT:
Sr. Enric Escrivà Cots. Regidor de Cultura.
VOCALS:
Sr. Josep Antoni Santacreu i Grimalt,. Tècnic de Cultura.
Sr. Miquel Lleches . Tècnic de Promoció Lingüística.
Sr. Manuel Vivó Puche. President de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.
ASSESSOR:
Sr. Cesar Monzonis. Director de l’Escola Municipal de Teatre.
SECRETARI:
Sr. Vicent Olaso. Secretari de la Comissió informativa de Serveis Socioculturals.

10. CRITERIS D’AVALUACIÓ.
10.1 Per a la Selecció de les obres.
La Comissió de Selecció, triarà cinc companyies de conformitat amb les següents pautes:

a) Valoració de la qualitat del text de l’obra a representar que es puntuarà de 0 a 5 punts.
b) Valoració del Currículum de la companyia que es puntuarà de 0 a 5 punts.

10.2 Per a la valoració de les representacions teatrals.
El Jurat Avaluador, en la seua avaluació, es remetrà a les següents pautes:

a) Valoració de la tècnica d’interpretació dels diferents personatges.
Expressió corporal
Expressió oral

b) Valoració de l’adaptació del text.
c) Valoració de l’escenografia. 
d) Valoració de la il·luminació i vestuari.
e) Valoració de la correcció en l’ús de la llengua i la dicció.
f) Valoració de l’Acció.
g) Valoració de la Connexió amb el públic.
h) El Jurat Avaluador establirà els seus propis barems de puntuació d’acord amb els aspectes

indicats  en  el  paràgraf  anterior  i  amb  els  quals  puntuaran  als  grups  participants  en  el
Certamen.

i) Els premis podran quedar deserts si el tribunal així ho determina.
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j) La resolució del Jurat Avaluador serà inapel·lable.
h) Una  vegada  finalitzades  les  representacions  dels  diferents  grups  seleccionats,  el  jurat

Avaluador elevarà l’acta dels premis i trofeus atorgats.

11. PREMIS
11.1. L’Ajuntament atorgarà un premi de 500 euros a quatre dels grups seleccionats per la Comissió
de Selecció per a passar a la fase de concurs i un premi de 1.200 euros al guanyador del premi VILA
D’OLIVA A LA MILLOR OBRA TEATRAL atorgat pel Jurat Avaluador.
El guanyador del premi Vila d’Oliva a la Millor Obra Teatral no rebrà els 500 euros corresponents
als grups seleccionats per la Comissió de Selecció.
11.2. Tanmateix el Jurat Avaluador atorgarà els següents trofeus: 
Trofeu VILA D’OLIVA A LA MILLOR DIRECCIÓ.
Trofeu VILA D’OLIVA A LA MILLOR ACTRIU.
Trofeu VILA D’OLIVA AL MILLOR ACTOR.
Trofeu VILA D’OLIVA A LA MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT.
Trofeu VILA D’OLIVA AL MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT.
Trofeu VILA D’OLIVA A LA MILLOR ESCENOGRAFIA.
Trofeu VILA D’OLIVA A LA CORRECCIÓ EN LÚS DE LA LLENGUA.
Els esmentats trofeus no comportaran cap retribució monetària
11.3. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana concedirà una ajuda econòmica
als  grups  participants,  sempre  que  complisquen  els  requisits  anteriors  i  estiguen  federats  en  la
mateixa entitat.
11.4. Tots els premis es pagaran per transferència bancària, prèvia presentació del full de tercers
degudament complimentat per l’entitat bancària corresponent.
11.5. Les quantitats indicades en els diferents premis tindran la corresponent retenció aplicable, que
legalment hi corresponga.

12. CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS I CLOENDA DEL CERTAMEN
12.1. Els premis i trofeus es faran públics i es lliuraran alhora en un acte a realitzar al Teatre Olímpia
el dia 26 de maig de 2017.
12.2. Amb el propòsit de contribuir al coneixement i a la difusió pública del certamen, la comissió
organitzadora  concertarà  la  representació  d’un  espectacle  teatral  amb motiu  de  la  cerimònia  de
lliurament de premis.
12.3. Una vegada realitzada la cerimònia de lliurament de premis,  es comunicarà als mitjans de
comunicació el veredicte del jurat.

13. ALTRES
13.1. L’Ajuntament d'Oliva es reserva el dret de reproduir fragments dels DVD-vídeo presentats per
les companyies que participen i que resulten seleccionades, i de fotografiar algunes escenes de les
obres que es representen, per a contribuir a la promoció i difusió del certamen.
13.2. Qualsevol  circumstància  no  prevista  en  aquestes  bases  la  resoldrà  de  forma  inapel·lable
l’organització.
13.3. El  fet  de  participar  en  el  certamen  comporta  l’acceptació  d'aquestes  bases,  i  el  seu
incompliment serà motiu de desqualificació automàtica.

Oliva, febrer de 2017.

SEGON.-  Assignar a la celebració del  Certamen de Teatre "Vila d'Oliva" les retencions de
crèdit, del Pressupost Prorrogat de l'any 2017, número 220170001403, per un import total de

14



AJUNTAMENT D’OLIVA

3.500 €, per a la satisfacció dels premis del certamen, i número 220170001947, per un import
total de 3.000 euros, per a despeses d'organització i funcionament del certamen.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  17  vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís per Oliva, 6 vots del PP, 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 2
abstencions (2 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.

QUART.- DICTAMEN CI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI SOBRE PLA DE
CAMINS I VIALS. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 22
de març de 2017, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“6º.-  DICTAMEN  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA.  PLA  DE  CAMINS  I  VIALS.
DIPUTACIÓ PROVINCIAL. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ.

S'informa, seguidament, de la Proposta de l'Alcaldia de data 16 de març sobre l'acceptació de la
delegació  per  contractar  les  obres  incloses  en  el  PLA  DE  CAMINS  I  VIALS  2017.
DIPUTACION DE VALÈNCIA, que és del següent tenor literal:

L'Excma. Diputació Provincial de València en la seua sessió de Ple celebrada el 27 d'abril de 2016, va
aprovar les noves directrius del Pla de Camins i Vials, per al bienni 2016-2017 (PCV) 

Per Resolució d'aquesta Alcaldia núm. 1967 de data 02-09-2016, es formula sol·licitud d'ajuda econòmica
davant la Diputació Provincial de València per a la realització de la següent actuació en Camins i Vials
(PCV) a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP número 135, de 14 de juliol de 2016:

DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ IMPORT
MILLORES FERM CAMINS I VIALS 101.044,92

Considerant que les noves directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials 2016-2017, i més en concret
la Directriu 9.3 en la qual es conté la Delegació en els municipis de la Província de la contractació de les
obres,  amb  l'obligació  que  pels  Ajuntaments, es  faça  constar  expressament  l'acceptació  d'aquesta
delegació per acord plenari municipal, podent-se aportar Resolució de l'Alcaldia a ratificar pel Ple en la
primera sessió que se celebre.

Vistes les indicades Directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials per al bienni 2016-2017, de
l'Excma. Diputació Provincial de València, i

Atenent a les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia l'art. 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 41 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, s'eleva al
Ple  de l'Ajuntament,  com  a  òrgan  competent  per  a  l'acceptació  de  competències  feta  per  altres
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Administracions  Públiques,  previ  dictamen  de  la  Comissió  Municipal  Informativa  corresponent,  les
següents PROPOSTES D'acord:

PRIMERA.- Acceptar la delegació, efectuada per la Diputació Provincial de València, per contractar les
obres incloses en el Pla de Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016-2017, MILLORES FERM CAMINS I
VIALS,  continguda en la Directriu 9.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació Provincial en data 27
d'abril de 2016.

SEGONA.-  Comprometre's  a  l'exacte  compliment  de  les  Directrius  que  s'esmenten  en  el  procés
d'execució de les obres.

TERCERA.- Que de l'acord que recaiga es remeta certificació a la Diputació Provincial de València, per
mitjans telemàtics en la Plataforma “carpeta ajuntament”.

QUARTA.- Que  es  done  trasllat  de  l'oportú  acord  municipal  al  Departament  de  Contractació
Administrativa  així  com al  Departament  d'Intervenció  –  Tresoreria  d'aquest  Ajuntament,  als  efectes
procedents.

Vist l'informe de data 16 de març de 2017 de Secretària General i de conformitat amb el mateix,
la  Comissió  informativa,  per  la  unanimitat  dels  seus  membres,  dictamina  favorablement  la
proposta  de  l'Alcaldia  i  eleva  al  Ple  de  l'Ajuntament,  com a  òrgan  competent,  la  següent
PROPOSTA D'acord:

PRIMER.- Acceptar  la  delegació,  efectuada  per  la  Diputació  Provincial  de  València,  per
contractar  les  obres  incloses  en  el  Pla  de  Camins  i  Vials  (PCV)  per  al  bienni  2016-2017,
MILLORES FERM CAMINS I VIALS, continguda en la directriu 9.3 de les aprovades pel Ple
de la Corporació provincial en data 27 d'abril de 2016.

SEGON.- Comprometre's  aquest  Ajuntament  a  l'exacte  compliment  de  les  directrius  que
s'esmenten en el procés d'execució de les obres.

TERCER.- Que  de l'acord que  recaiga  es  remeta  certificació a  la  Diputació Provincial  de
València, per mitjans telemàtics en la plataforma “carpeta ajuntament”.

QUART.- Que es done trasllat  de l'oportú acord municipal al Departament  de Contractació
Administrativa  així  com  al  Departament  d'Intervenció-Tresoreria  d'aquest  Ajuntament,  als
efectes procedents.”

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

 Sr. Parra Salort: “Ens sembla molt important que s’haja obtingut, per sol·licitud,
aquestes ajudes del Pla de camins i vials perquè aquest terme municipal està molt
necessitat  de millores.  Cal recordar simplement  els  últims temporals haguts i les
deficiències  d’exercicis  anteriors  que  estan  pendents  de  solventar.  Esperem que
s’haja previst un correcte pla i s’aplique a aquells camins que siguen més importants
i necessitats. Agrairíem que s’exposara dit pla, cas que realment estiga establert, i
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els  llauradors  coneguen  on s’aplicarà.  Voldria  també  recordar,  de  pas,  que  s’ha
sol·licitat ajudes pel tema de temporals de desembre i que es va demanar a la gent
que  presentaren  una  sèrie  de  sol·licituds  per  danys  soferts.  D’aquestes  ajudes
promeses  que  el  govern,  president  i  consellera  d’Agricultura,  van  prometre,
voldríem saber en quina situació s’encontren.”

 Sr. alcalde: “Jo crec que la documentació està a l’abast de tot el món. No sé si
vostés l’han consultada. La documentació del pla de camins i vials, no sé si l’han
consultada vostès, però si van al departament corresponent tindran la documentació,
com no potser d’una altra  manera i sabran exactament què entra i què no entra.
Sobre la publicació no hi ha cap problema, al contrari,  es publicarà en el Tauler
d’anuncis.  De tota  manera,  el  mateix  procés  de  contractació  també  comporta  la
publicació en el Tauler d’anuncis, vull dir, que es farà públic igualment. En aquest
moment no sé com està el tema de les ajudes de conselleria, ni les de l’estat que
també l’estat va prometre i la diputació també va prometre. El que sí que sé es que
l’ajuntament sí que ha fet la feina. Vostés tenen un informe elaborat per diferents
tècnics dels diferents serveis municipals sobre els danys del temporal de desembre i
demà mateix se’ls lliurarà un altre, perquè demà finalitza el termini per a sol·licitar
també les ajudes per als temporals de gener, demà se’ls lliurarà un informe de les
mateixes característiques, dels danys que han produït els temporals de gener. Sabem
que per a alguna administració com la Demarcació de Costes de València sí que s’ha
habilitat a través de demarcació una sèrie de diners i que van a actuar en les nostres
platges, igualment per part de la conselleria, en este cas de la Secretaria Autonòmica
de Turisme,  també a traves de la partida especial,  diguem-ne que sí,  que en les
platges  sí  que  han  arribat  les  primeres  ajudes  a  través  d’aquestes  dues
administracions però la resta encara estan pendents que publiquen en quins termes
van a repartir els diners que s’han habilitat, tant per part de la Generalitat com per
part de l’Estat. El que sí que hem fet des de l’Ajuntament són dos informes prou
amplis.  El primer ja el  tenen, l’altre s’ha acabat  hui mateix perquè el termini es
finalitza el 31 i demà mateix està previst que es facen còpia a tots els portaveus. De
tota manera, la resta d’informació la consultarem i els farem sabedors.”

El Ple de l'Ajuntament, per 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4
vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup Esquerra Unida del País
Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 8 abstencions (6 del Grup PP i 2
del Grup Socialista Municipal d’Oliva), que constitueix la majoria absoluta legal del
nombre de membres de la Corporació, 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  D'HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 1/2017.
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de març de 2017, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 1/2017

El dia 7 de març es va proposar l'inici de l'expedient REX 01/2017 per procedir a l'aprovació de
determinats  despeses  que  es  relacionen,  que  van  quedar  pendents  d'aplicar  al  pressupost
corresponent o que han tingut entrada en aquest Ajuntament en l'exercici 2017, corresponent la
despesa a l'exercici anterior o no havent-se ajustat a la normativa d'aplicació per un import total
de 154.641,71 € pels serveis o subministraments que s'indiquen.
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OPAS 2016
Nº REG Nº Doc Fecha Doc IMP TERCERO CONCEPTO PROG ECON
F/2016/3113 20/15 24/12/2015 1.800,00 FUNDACION LIMNE REX.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE RECICLAJE, CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTE,....17200 2270000
F/2016/3492 00004 11/05/2015 240,00 GALAN MARTI ANDREU REX ANIMACIÓN LECTORA POEFESTA 2015 33400 2269900
F/2016/4139 00008 28/07/2016 1.200,00 VICTORIA NAVARRO PEDRO JOSE REX- REPORTAJE PLENARIO ORDINARIO DE LOS MESES JULIO A DICIEMBRE 2015.92300 2260000
F/2016/4365 Emit- 1164 09/08/2016 405,53 HERRAMI S.L. CASCO OBRA / GUANTE PIEL FLOR / GUARDACUERPO DE ROSCA / CUERDA 1,5 MT / CUERDA Y OTROS MONTAJE CASTILLO FIESTAS33800 2210000
F/2016/4366 Emit- 1165 09/08/2016 1.998,30 HERRAMI S.L. ANDAMIO RAPIDO 180 C/RUEDAS / DISPOSITIVO RETRACTIL WR-704 MONTAJE CASTILLO FIESTAS.33800 2210000
F/2016/4599 608104593 15/07/2016 203,49 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. ADQUISICION CABLES PARA FIESTAS (ALBAR. Nº 112040) 33800 2210000
F/2016/4631 20160000280 25/07/2016 29,04 TALLERES BOLO S.C. CORTAR TUBO DE 50X50X6000 FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS. 33800 2130000
F/2016/4680 6000234 28/07/2016 181,50 GENTE DE LA SAFOR EDITORIAL S.L. POR INSERTAR ANUNCIO SEMANARIO 1378  REFERENTE MOROS Y CRISTIANOS OLIVA DIA 22 JULIO 2016.33800 2269900
F/2016/4785 Emit- 60810060831/01/2016 1.113,20 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. ALBARAN R-602100849 FECHA 18/01/2016 REF: FESTES REF. AUX:  / MEZCLADOR 4 ENTR. MICROF. Y 4 ENTR. STEREO / ALTAVOZ DAS 133800 2210000
F/2016/4812 508103529 31/05/2015 146,91 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. FACTURA REX ADQUI. ROLLOS PLACAS Y TUBO FLUOR. DEPENDENCIA MUNICIP. (ALBA. Nº 108235-108236)92000 2210000
F/2016/4813 508104322 30/06/2015 25,79 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. FACTURA REX ADQUI. CLAVIJAS Y BASE R INFOR.. DEPENDENCIA MUNICIP. (ALBA. Nº 502110627)92000 2210000
F/2016/4814 508103921 15/06/2015 282,68 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. FACTURA REX ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS- ROLLOS PUNTERAS Y CONECTORES (ALBAR. Nº 502109727)33800 2210000
F/2016/5096 16/21 16/09/2016 1.936,00 ENTORNOS NATURALES Y RUTAS CONSOLIDADAS SLREDACC PROY EXPLOTAC RECOGIDA RESÍDUOS RECICLABLES (ENVASES LIGEROS, PAPEL Y CARTÓN)16210 2270000
F/2016/5146 A 1019 30/09/2016 25,41 MATERIALES SANCHIS, S.L. ARENA BLANCA ENVASADA SC.25KG. FIESTAS EL REBOLLET 33800 2210000
F/2016/5149 A 1022 30/09/2016 25,41 MATERIALES SANCHIS, S.L. ARENA BLANCA ENVASADA SC.25KG. FIESTAS SANT FRANCESC 33800 2210000
F/2016/5330 861FP20163030 31/07/2016 608,63 FEDERICO DOMENECH S.A. Campaña / Anuncio: MOROS OLIVA - Soporte: LAS PROVINCIAS - NUESTRAS FIESTAS - Producto: 86NUF-Módulo General Par Color -33800 2269900
F/2016/5549 861FP20164208 31/10/2016 484,00 FEDERICO DOMENECH S.A. Campaña / Anuncio: FIRA I FESTES - Soporte: LAS PROVINCIAS - ED. SAFOR - Producto: 086SA-Módulo General Impar Color DP -33800 2269900
F/2016/5553 P6-000267 01/07/2016 400,00 PUBLISAFOR S.L. PUBLICIDAD 7 1/2 10-6-16 Y 24-6-16 FIRA DE FIRES 33800 2269900
F/2016/5554 P6-000227 20/06/2016 181,50 PUBLISAFOR S.L. PUBLICIDAD 7 1/2 NOTICIAS 11-3-16.- FALLAS 33800 2269900
F/2016/5568 20160000398 10/10/2016 194,06 TALLERES BOLO S.C. UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A REPARAR / MATERIAL / SOLDADURA Y RADIAL PERRERA31104 2130000
F/2016/5582 P6-000346 01/09/2016 400,00 PUBLISAFOR S.L. PUBLICIDAD 7 1/2 22-7-16 Y EL 5-8-16.- MOROS Y CRISTIANOS 33800 2269900
F/2016/5637 Emit-b 84 07/11/2016 2.910,05 COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, S.L. Campaña publicitaria i reportaje ""Feste de Oliva 2016"" 33800 2269900
F/2016/5794 16/2016 02/11/2016 200,00 ASSOCIACIO MUSICAL SARABANDA D'OLIVA PASSACARRER HALLOWEEN PLATJA OLIVA 31-10-2016 33800 2269900
F/2016/5888 OM/002745 28/02/2015 101,64 JOSE ALAPONT BONET, S.L. REX MANT ASCENSOR FEBRERO 2015 CPC 92402 2130000
F/2016/5889 OM/002746 28/02/2016 101,64 JOSE ALAPONT BONET, S.L. REX MANT ASCENSOR FEBRERO 2015 ALMASSERA 92000 2130000
F/2016/5890 OM/002747 28/02/2015 101,64 JOSE ALAPONT BONET, S.L. REX MANT ASCENSOR FEBRERO 2015 C.P. HORT PALAU 32301 2130000
F/2016/6031 00046 26/02/2016 544,50 JFM SO I ILUMINACIO S.L. CRIDA FALLERA / EQUIP DE SÓ DE 3000W AMB TÉCNIC   MICROFÓN INALAMBRIC   DIA: 21 DE FEBRER DE 201633800 2270000
F/2016/6033 00353 04/10/2016 446,25 JFM SO I ILUMINACIO S.L. FALLA LA MAR / Silla blanca sin posabrazos. *Pd 10¿+iva / Jaula Trasporte FIESTAS33800 2050000
F/2016/6034 00354 04/10/2016 404,14 JFM SO I ILUMINACIO S.L. FESTES SANT FRANCESC / Silla blanca sin posabrazos. *Pd 10¿+iva / Mesas choping 183cm x 76cm SERVICIO 30/09/2016.33800 2050000
F/2016/6036 00253 09/08/2016 266,20 JFM SO I ILUMINACIO S.L. WC QUIMICO / LIMPIEZAS / UBICACIÓN: FERIA GASTRONOMICA , EN PASEO ENFRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL / SOLICITA: JOSEP ANTON33800 2050000
F/2016/6037 1- 259 16/08/2016 283,14 JFM SO I ILUMINACIO S.L. Silla blanca sin posabrazos. *Pd 10¿+iva / Candado jaulas. *Pd. 5¿+iva / Jaula Trasporte de 100sillas / Mesas choping 1833800 2050000
F/2016/6285 Rect-2016-04 1 09/09/2016 3.800,00 PENYA FOC SEGUIT XERACO Rect. 2016-04 1 / CORREFOC EFECTUAT PER LA PENYA FOC SEGUIT XERACO EL DIJOUS DIA 23 DE JUNY DE 2016 A OLIVA. ( INCLOSOS33800 2269900
F/2016/6403 16O-1 00056 30/11/2016 9.132,38 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Trabajos ejecutados en el enlace carretera de Pego con calle Comte d Oliva, consistentes en: - Modificación de la rampa15320 6190000
F/2016/6479 1- 427 30/06/2016 1.240,25 JFM SO I ILUMINACIO S.L. Equip de só : Paelles - Ofrenda- Crida i mascletades FIESTAS. 33800 2270000
F/2016/6483 00035 11/11/2016 1.331,00 MANUEL FUSTER Y OTROS DOS C.B. HONORARS DESLINDE, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NIVELES DE PARCELAS INICIALES U.A. KIKO 5 PARA PROY REPARCELACIÓN45936 6090000
F/2016/6494 00256 05/12/2016 108,90 SABATER TOMAS JUANJO 100 CARTELES A3 CARTER REIAL.- FESTES 33800 2269900
F/2016/6640 2016 37 14/12/2016 241,48 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA MEL DE ROMER SLOus ( coresponde al mes de noviembre que se emitio con el nº 32  de factura y que queda anulada) / Pa GUARDERIA32303 2210000
F/2016/6776 16/116 15/12/2016 363,00 SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS TECSEG, S.L.PUBLICIDAD EN REVISTA MES PROP Nº 272 ""XXVII CERTAMENT DE BETLEMS CIUTAT D'OLIVA"" NADAL 2016.33800 2269900
F/2016/6799 C- 213109 22/12/2016 84,77 CLOUD BUILDERS S.A. host.oliva.es 89.248.106.36 ( host.oliva.es 89.248.106.36, Ser (Pago Mensual. Periodo 22/12/2016 a 22/01/17)92300 2160000
F/2016/6826 00117 21/12/2016 36,30 GISBERT MASQUEFA ANTONIO POR SERVICO REPARTO CARTELES GRANDES ""NADAL A OLIVA¿"" DE FIESTAS.33800 2269900
F/2016/6828 00120 21/12/2016 44,29 GISBERT MASQUEFA ANTONIO SERVICIO REPARTO CARTELES GRANDES ""DIA DEL CARTER REIAL"" FIESTAS.33800 2269900
F/2016/6833 2416Emit- 1 22/12/2016 7.804,50 NADAL SENDRA ANNA ISABEL PRODUCCIÓ FIGATELL SOUND - CONCEJALIA FIESTAS 33800 2269900
F/2016/6843 00560 14/11/2016 307,20 SUPER SANT ROC, S.L. ADQUISICION DE 48 KG DE FIGATELLES. PARA EL ""FIGATELL & GIN"" DE LA MOSTRA GASTRONOMICA.43200 2210000
F/2016/6849 A 744 22/12/2016 165,00 OLIBUS S.L. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ( BUS A MARJAL PEGO-OLIVA ) 17200 2269900
F/2016/6851 16-024804 30/12/2016 44,13 DISVALSUR S.L. +FREGASUELOS FLORAL 5L. / ARROZ SIGNO EXTRA 1KG / LECHE HOSTELERIA BOT. 1.5 L. EL CASTILLO / TOALLA CETI ZIC-ZAC 2C (4X232303 2210000
F/2016/6865 6016 4 30/12/2016 1.421,75 NADAL SENDRA ANNA ISABEL Rect. Emit- 4 / TEATRE COM GAT I GOS 33400 2269900
F/2016/6866 0M/011341 30/12/2016 102,66 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Mantenimiento mes diciembre / cn 2016 / Domicilio Aparato/s:           CENTRO PARTICIPACION CIUDADANA           0000220892402 2130000
F/2016/6867 0M/011342 30/12/2016 102,66 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Mantenimiento mes diciembre / cn 2016 / Domicilio Aparato/s:           EDIFICIO ALMASSERA- OFICINAS MUNICIPALES92000 2130000
F/2016/6868 0M/011343 30/12/2016 102,66 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Mantenimiento mes diciembre / cn 2016 / Domicilio Aparato/s:           CEIP HORT DE PALAU           00004180 PS DEL POET32301 2130000
F/2016/6869 0M/011344 30/12/2016 96,80 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Mantenimiento mes diciembre / cn 2016 / Domicilio Aparato/s:           POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.           00004614 PS GA34100 2130000
F/2016/6872 Emit- 453 30/12/2016 428,57 EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S. COOPVSERVEI DE COMUNICACIÓ,DIFUSIÓ I PUBLICITAT.AJUNTAMENT AGERMANAT PER A CAMPANYES I D'ESVENIMENTS ESPAI PROPI DESEMBRE91200 2220000

TOTAL 44.198,95
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REX 2017 
Nº Reg Nº Doc Fecha Doc IMP TERCERO CONCEPTO PRO ECON
F/2017/4 94071175 02/01/2017 8,47 REPSOL BUTANO S.A. Rex- cuota servicio mantenim. Plus cp luis vives del 02/12/16 al 01/01/17. 32301 2210000
F/2017/5 A 00890 21/12/2016 121,00 VIDAL FELIU JUAN ANTONIO Factura rex -bateria gt9b-4 ( 9893hbj s4 ) policia local. 13200 2140000
F/2017/26 7810002361 31/12/2016 359,83 SERUNION, S.A.U. Rex - comidas (    menus  menjar a casa del mes de diciembre de 2016;  ) /  - convenio generalitat23184 2270000
F/2017/29 4001934488 31/12/2016 5.022,72 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Rex servicio de correos ayuntamiento diciembre 2016. 92000 2220000
F/2017/30 4001935041 31/12/2016 11.598,74 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Rex servicios correos gtt diciembre 2016. 92000 2220000
F/2017/33 2016/210 31/12/2016 4.824,27 GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U. Bailes de salón / yoga / pilates / zumba / psicomotricidad / funki/ hip hop / gimnasia de mantenimiento diciembre'16 rex34100 2270000
F/2017/34 46181-2016-12-5-N 31/12/2016 363,57 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Prestacion de servicios de transporte de muestras de sangre y analiticas mes diciembre'16 -rex31100 2270000
F/2017/35 46181-2016-12-4-N 31/12/2016 666,66 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Prestacion de servicios de ayuda a domicilio complementaria en colaboracion con ayto. Diciembre'16 rex23100 2270000
F/2017/36 46181-2016-12-3-N 31/12/2016 2.500,00 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Rex prest. De servicios de transporte adaptado para personas con discapacidad y de la 3ª edad diciembre'1623100 2270000
F/2017/44 708100030 03/01/2017 119,20 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex.- Alb. R-602121063 fecha 12/12/2016 ref: biblioteca envic ref. Aux:  / cable afirenax-x rz1-k 0,6/1kv 3g2,5mm233210 2210000
F/2017/45 708100031 03/01/2017 766,54 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex  -alb r-602121210 del 13/12/2016 ref: escoles ref. Aux:  / bloque emerg.dunna led 30lm / bloque emerg.dunna led 60lm32301 2210000
F/2017/47 708100033 03/01/2017 30,53 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex -  alb r-602121737 del 21/12/2016 ref: escuelas alfadali ref. Aux:  / contactor ge mc1a310atn32301 2210000
F/2017/51 7135069 10/11/2016 648,00 EDITORIAL PLANETA S.A. Rex act/cierre edicion encicloped. Impresc. Nat. Incre+cult.fasc. Biblioteca. 33210 2269900
F/2017/55 B 16424 23/12/2016 477,44 PUERTAS AUTOMÁTICAS FRAMASA S.L. Rex- revision puertas 4-trim-16 y raparacion de puerta mercado municipal. 43120 2130000
F/2017/65 0M/000002 02/01/2017 96,80 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Rex mantenimiento mes octubre' 2016 / 004614 cl gabriel miro, 32 trinquete nuevo.34100 2130000
F/2017/66 16O-4 00010 30/12/2016 382,19 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Rex-material retirado de nuestra factoria durante el mes de diciembre 2016 tm de rodadura iv-a caliza  / litros15320 2210000
F/2017/67 20162635/3 22/12/2016 307,34 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT  SL Rex- fuente redonda / transporte vias publicas 15320 2210000
F/2017/87 H 1605664 21/12/2016 108,62 PLASFESA PRODUCTS S.L. Rex adquisicion productos limpieza polideportivo (higienico, secamanos, lejia, bolsas basura y guantes)34100 2210000
F/2017/91 E 57 09/01/2017 3.275,66 UNION DEPORTIVA OLIVA Rex e-57 ( prestación del servicio de escuela de futbol base, durante el mes de diciembre 2016,34100 2270000
F/2017/92 2017 49 08/01/2017 100,12 SORIA SIVERA ANA MARIA Rex alb. Num 14196 de fecha 2016-11-07 / recollir ordinador en guarderia municipal, en la primera visita reajustar ram32303 2160000
F/2017/111 Emit- A-1 12/01/2017 714,98 SACHENKA INTERNATIONAL S.L. Rex.- Chaleco seguridad amarillo t/xl / guante pu dorso nylon negro t-8 / guante pu dorso nylon negro t-9 /ocupacion24114 2210000
F/2017/112 Emit- A-2 16/01/2017 833,71 SACHENKA INTERNATIONAL S.L. Rex.- Camiseta beagle verde kelly t-m / camiseta beagle verde kelly t-l / camiseta beagle verde -ocupacion24114 2210000
F/2017/177 igp- 001 16/01/2017 27.770,40 GARCIA PEREZ JUAN MIGUEL Rex.- Pdai ua kiko-5: redacció projectes i gestions 45936 6090000
F/2017/217 210456552 14/11/2016 457,86 BENITO URBAN, S.L.U. Pa693grpe-papelera argo gris 45l  pintada en ral 5010 y con placa escudo ayuntamiento de oliva+regidoria d'esports rex34100 2210000
F/2017/223 00741 30/12/2016 66,68 MOTOR ANDO C.B. Rex.- Agua perrera lect 30-12-2016 152 m2 consumidos 31104 2210000
F/2017/226 FT1710200164 23/12/2016 206,00 SAT NOVACITRUS Rex 2017.- U-46 5 lts, barbarian super 360 20 lts.- Parques y jardines 17100 2210000
F/2017/227 FT1710200171 28/12/2016 182,50 SAT NOVACITRUS Rex 2017.- Barbarian super 360 20 lts, mcpa/dma 70% (sal amina) 5lts.- Agricultura41900 2210000
F/2017/228 PO16142000008857 22/12/2016 21,03 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Rex 2017 .-Derechos de alta 22-7-2016/1-12-2016 polideportivo 34100 2210000
F/2017/229 1600312 29/12/2016 22,25 ARIDOS FILAES S.L. Rex 2017.- Arena y grava guillem de castro 15320 2210000
F/2017/230 1600313 29/12/2016 46,79 ARIDOS FILAES S.L. Rex 2017.- Arena c/ literato azorín 15320 2210000
F/2017/232 2017 / 002 02/01/2017 484,00 SAFOR EVENTS, S.L. Rex 2017.-Publicidad activs diversas navidad, mercado navidad, cartero real, afectados lluvias,...91200 2220000
F/2017/234 A/160000614 30/12/2016 174,29 BLOQUES PONS SA Rex 2017.- 40 mts lineales bordillos vías públicas 15320 2210000
F/2017/235 A00163558 31/12/2016 140,38 GOZALBEZ Y DIAZ SL Rex -servs mrw diciembre 2016 92000 2230000
F/2017/238 S/0618240 31/12/2016 174,82 TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO, S.L.U. Rex 2017.- Transporte bomba reparada en madrid (bomba mono de fangos)16103 2230000
F/2017/240 06070 30/12/2016 77,80 PASCUAL SASTRE S.L. Rex 2017.- Reparación motosierra (carcasa empuñadura, cubierta delantera,...)17100 2130000
F/2017/242 2016 / 07 31/10/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez octubre 2016 34100 2270000
F/2017/243 2016 / 08 30/11/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez noviembre 2016 34100 2270000
F/2017/244 2016 / 09 14/12/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez diciembre 2016 34100 2270000
F/2017/245 00001 09/01/2017 665,50 FLORS LLAVORI CLIMENT SL Rex.- Arreglos navideños florales fachada ayuntamiento y biblioteca tamarit92000 2269900
F/2017/248 00000 31/12/2016 206,19 CDAD PROPIETARIOS VALENCIA Nº 2 Rex 2017.- Gastos comunidad 4º trim 2016 avda valencia 2 bajo y puertas 13 y 1692000 2269900
F/2017/257 17-000044 05/01/2017 387,64 JOAQUIN LERMA,  S.A. Rex coste vertido de residuos de inerte ligero (en kg.) En vertedero autorizadomes de diciembre-2016 / =>viaje43200 2270000
F/2017/282 17-000049 05/01/2017 411,40 JOAQUIN LERMA,  S.A. Rex coste vertido de residuos de inerte ligero (en kg.) Vertedero autorizado l mes de diciembre-201643200 2270000
F/2017/285 S 2016/0018443 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( hogar jubilados)23100 2200000
F/2017/286 S 2016/0018445 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( biblioteca tamarit)33210 2200000
F/2017/287 S 2016/0018444 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( alcaldia)92000 2200000
F/2017/288 S 2016/0018446 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( biblioteca envic)33210 2200000
F/2017/302 0012016000 436 07/10/2016 439,88 VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. Rex m.o. Oficial ( hacer revisión. Soldar guardabarros. Montar tapa protección motor. Enderezar yotros) agricultura41900 2130000
F/2017/304 P 2016/0006987 31/12/2016 242,00 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex publicidad: a0002194077 tamaño: 2x5 oliva - homenaje manolo mestre oliva - 03/12/2016 ( deportes)34100 2269900
F/2017/305 P 2016/0006988 31/12/2016 484,00 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex publicidad: a0002194417 tamaño: 2x5 oliva - nadal - 17/12/2016 ( acco mercadillo navidad)43110 2269900
F/2017/306 P 2016/0006989 31/12/2016 241,98 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex -publicidad: a0002194678 tamaño: 3x2 oliva - unesco - 01/12/2016 ( fallas patrimonio humanidad)91200 2220000
F/2017/311 16A/9516 30/12/2016 159,72 COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL Rex 2017 cloro pisciclor paraques y jardines 17100 2210000
F/2017/322 00000 18/01/2017 577,88 CLUB TRIATLO OLIVA Rex 2017 escuela triatló octubre, noviembre y diciembre 2016 34100 2270000
F/2017/333 Borrador- 1 04/11/2016 2.501,07 ALTERNATIVAS DE BOMEBO SA Rex reparacion bomba modelo md70r2 nº serie c170103 depuradora 16103 2130000
F/2017/353 RUE2016 1046 30/11/2016 40,90 OLGAN S.A. Rex- reparar pinchazo rueda delantera / montaje vehiculo matricula v95468ve vias pub.15320 2140000
F/2017/354 TD 11835 30/11/2016 2.328,81 OLGAN S.A. Rex- por factura td11835 /reparacion vehiculo matricula 9319fnr vias publicas15320 2140000
F/2017/355 TD 11834 30/11/2016 682,45 OLGAN S.A. Rex-por factura td11834 / por reparacion vehiculo matricula 6696bts vias publicas15320 2140000
F/2017/356 TD 11833 30/11/2016 633,34 OLGAN S.A. Rex-por factura td11833 / por reparacion vehiculo matricula 6696bts vias publicas15320 2140000
F/2017/358 TD 11832 30/11/2016 1.871,06 OLGAN S.A. Rex-por factura td11832 / por reparacion vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/360 TD 11831 30/11/2016 431,85 OLGAN S.A. Rex-por factura td11831 / por reparacion vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/361 RUE2016 1043 30/11/2016 54,93 OLGAN S.A. Rex-montaje completos / equilibrado de ruedas vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/362 RUE2016 1042 29/11/2016 46,95 OLGAN S.A. Rex-reparar pinchazo rueda mixta / montaje vehiculo matricula e6267bgh vias publicas15320 2140000
F/2017/479 2017 / 004 03/01/2017 217,80 SAFOR EVENTS, S.L. Rex 2017.- Diversas activs de animación, talleres infantiles 23-12-2016.- Comercio43110 2269900
F/2017/508 191-1 14/11/2016 7,26 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017.- 4 copias llaves mercado mpal. 43120 2130000
F/2017/509 289-1 14/11/2016 255,43 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017- 2 cerraduras, bombillos y manivelas aluminio, 6 copias llaves.- Jardín hort bosca17100 2130000
F/2017/510 290-1 14/11/2016 27,70 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017.- 1 alicates vías pb 15320 2210000
F/2017/521 P7-000042 01/02/2017 121,00 PUBLISAFOR S.L. Rex.- 7 1/2 noticias 16-12-16 / public  mercat de nadal d'acco / rc 577 regiduria de comerç i c43110 2269900
F/2017/531 20170000011 13/01/2017 72,60 TALLERES BOLO S.C. Rex-hacer 2 protectores para las pistolas  para camion vias publicas / (fecha:23/11/2016)15320 2140000
F/2017/536 17-Emit-172- 1 02/02/2017 27.463,54 CONSTRUCCIONES JUST, S.A. Rex-certificac nº 8 final acondmto espacios abiertos degradados Barranc Divina Gracia15320 6190000
F/2017/626 16/0003065 17/09/2016 17,28 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-recollit per ferrero / botella gas mapp alumbrado publico. 16500 2210000
F/2017/627 16/0003066 17/09/2016 5,51 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-recollit per juanjo alemany / obra: cementerio municipal / enlace recto reparacion k-63 3/4 /16400 2130000
F/2017/628 16/0003067 17/09/2016 174,85 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-pedido por guillermo/piscina / klg tricloro pastillas 34100 2210000
F/2017/629 16/0003068 17/09/2016 19,76 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- per josep serrano / te tres bocas greiner g-96 3/4 / mts.politileno ali.3/4 x 10 atm. / enlace manguera 15 meta17100 2210000
F/2017/630 16/0003069 17/09/2016 257,21 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-per victor voces / obra: parcs i jardins / programador inhal wp4 / solenoide galcom 2 vias 2 hilos / solenoide17100 2210000
F/2017/631 16/0003070 17/09/2016 106,96 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- depuradora oliva / recollit per toni / manguito portabrida 40 mm / junta manguito portabrida 63 mm / edar16103 2210000
F/2017/632 15/0003303 03/11/2015 25,54 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- per juanjo / obra: reparacion cubas / llave paso esfera turia 3000 1/2 / llave paso esfera turia 3000 1 / macho41900 2130000
F/2017/653 A/531 30/12/2016 955,90 GRUPO MULTIMEDIA GANDIA, S.L. Rex 2017 campaña trimestral (1-10-16/31-12-16) cuñas cadena ser 91200 2269900
F/2017/681 16G 3985 15/12/2016 92,53 AIR FEU S.L. Rex carga extintor polvo abc 6 kg / mantenimiento anual de extintor 2016 cpc el pinet92402 2130000
F/2017/682 16G 3986 15/12/2016 100,77 AIR FEU S.L. Rex -carga extintor  / mantenimiento anual 9  extintores y 2 bie en cp alfadali 201632301 2130000
F/2017/706 163910 15/11/2016 405,47 ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. Rex- adquisicion 30 rollos cordon de butilo 12 mts ( 13.0088.12 ) para sellado trapas del alcantarillado.16000 2210000
F/2017/822 81318 31/12/2016 773,19 INFORMATICA ACTIVA, S.L. Rex renovacion eset mart wsecurity business edition (60 usuarios) 2016-antivirus series eav-0099288648.92300 2160000
F/2017/828 00030 31/01/2017 1.060,30 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" desde agosto 2012 hasta agosto 2014 92000 2200000
F/2017/829 00031 31/01/2017 1.110,20 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" desde sept 2014 hasta sept 2016 92000 2200000
F/2017/830 00032 31/01/2017 135,50 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" oct-nov- dic 2016 92000 2200000
F/2017/1175 149/2016 26/05/2016 294,47 METODOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE S.L.U. (MET)Rex revision centro transformacion polideportivo municipal del año 2016. 34100 2130000
F/2017/1222 2016-009 11/12/2016 605,00 PAZ GONZALEZ AMALIA TERESA Rex.- Atracciones infantiles mercado navidad 10 y 11 diciembre 2016 43110 2269900

TOTAL 110.442,76
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AJUNTAMENT D’OLIVA

Vist l'Informe de la Interventora Municipal de data 16 de març de 2017, en relació amb aquest
expedient REX 01/2017 en el qual es fa constar que “l'article 26.2 c) del Reial decret 500/90,
determina que s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, al moment del seu reconeixement,
les obligacions procedents d'exercicis anteriors, al fet que es refereix l'art. 60.2 del mateix Reial
decret, atribuint la seua competència al Ple de l'Entitat, per al reconeixement extrajudicial de
crèdits sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant la necessitat de procedir a l'aprovació d'aquestes despeses amb càrrec al pressupost
de l'exercici 2017, i que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses en
les  aplicacions  pressupostàries  corresponents,  i  sense  perjudici  que  al  pressupost  que  està
pendent d'aprovació es consigne la quantitat necessària per fer front a les despeses de l'exercici
2017 així com a les despeses l'aprovació de les quals es proposa.

Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i en virtut de
la delegació realitzada en el Tinent d'Alcalde, Delegat d'Hisenda (P.D. 2111/15), la Comissió
d'Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5
vots), D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots) i D. José
Salazar Cuadrado (representant  de Gent d’Oliva,  1 vot),  i  l'abstenció de Dª Ana Mª Morell
Gómez  (representant  del  PSOE,  4  vots)  i  DICTAMINA  FAVORABLEMENT  la  següent
PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Alçar l'objecció formulada per la Intervenció municipal i aprovar el reconeixement
extrajudicial  REX  1/2017,  per  un  import  total  de  154.641,71  €  corresponent  als  serveis,
subministraments, obres que es relacionen i a la certificació núm. 8-final-liquidació de l'obra
“CONDICIONAMENT  D'ESPAIS  OBERTS  DEGRADATS  EN  CASC  ANTIC  ZONA
BARRANC-DIVINA GRÀCIA D'OLIVA”:
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REX 2017 
Nº Reg Nº Doc Fecha Doc IMP TERCERO CONCEPTO PRO ECON
F/2017/4 94071175 02/01/2017 8,47 REPSOL BUTANO S.A. Rex- cuota servicio mantenim. Plus cp luis vives del 02/12/16 al 01/01/17. 32301 2210000
F/2017/5 A 00890 21/12/2016 121,00 VIDAL FELIU JUAN ANTONIO Factura rex -bateria gt9b-4 ( 9893hbj s4 ) policia local. 13200 2140000
F/2017/26 7810002361 31/12/2016 359,83 SERUNION, S.A.U. Rex - comidas (    menus  menjar a casa del mes de diciembre de 2016;  ) /  - convenio generalitat23184 2270000
F/2017/29 4001934488 31/12/2016 5.022,72 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Rex servicio de correos ayuntamiento diciembre 2016. 92000 2220000
F/2017/30 4001935041 31/12/2016 11.598,74 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Rex servicios correos gtt diciembre 2016. 92000 2220000
F/2017/33 2016/210 31/12/2016 4.824,27 GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U. Bailes de salón / yoga / pilates / zumba / psicomotricidad / funki/ hip hop / gimnasia de mantenimiento diciembre'16 rex34100 2270000
F/2017/34 46181-2016-12-5-N 31/12/2016 363,57 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Prestacion de servicios de transporte de muestras de sangre y analiticas mes diciembre'16 -rex31100 2270000
F/2017/35 46181-2016-12-4-N 31/12/2016 666,66 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Prestacion de servicios de ayuda a domicilio complementaria en colaboracion con ayto. Diciembre'16 rex23100 2270000
F/2017/36 46181-2016-12-3-N 31/12/2016 2.500,00 CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA Rex prest. De servicios de transporte adaptado para personas con discapacidad y de la 3ª edad diciembre'1623100 2270000
F/2017/44 708100030 03/01/2017 119,20 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex.- Alb. R-602121063 fecha 12/12/2016 ref: biblioteca envic ref. Aux:  / cable afirenax-x rz1-k 0,6/1kv 3g2,5mm233210 2210000
F/2017/45 708100031 03/01/2017 766,54 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex  -alb r-602121210 del 13/12/2016 ref: escoles ref. Aux:  / bloque emerg.dunna led 30lm / bloque emerg.dunna led 60lm32301 2210000
F/2017/47 708100033 03/01/2017 30,53 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. Rex -  alb r-602121737 del 21/12/2016 ref: escuelas alfadali ref. Aux:  / contactor ge mc1a310atn32301 2210000
F/2017/51 7135069 10/11/2016 648,00 EDITORIAL PLANETA S.A. Rex act/cierre edicion encicloped. Impresc. Nat. Incre+cult.fasc. Biblioteca.33210 2269900
F/2017/55 B 16424 23/12/2016 477,44 PUERTAS AUTOMÁTICAS FRAMASA S.L. Rex- revision puertas 4-trim-16 y raparacion de puerta mercado municipal. 43120 2130000
F/2017/65 0M/000002 02/01/2017 96,80 JOSE ALAPONT BONET, S.L. Rex mantenimiento mes octubre' 2016 / 004614 cl gabriel miro, 32 trinquete nuevo.34100 2130000
F/2017/66 16O-4 00010 30/12/2016 382,19 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Rex-material retirado de nuestra factoria durante el mes de diciembre 2016 tm de rodadura iv-a caliza  / litros15320 2210000
F/2017/67 20162635/3 22/12/2016 307,34 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT  SL Rex- fuente redonda / transporte vias publicas 15320 2210000
F/2017/87 H 1605664 21/12/2016 108,62 PLASFESA PRODUCTS S.L. Rex adquisicion productos limpieza polideportivo (higienico, secamanos, lejia, bolsas basura y guantes)34100 2210000
F/2017/91 E 57 09/01/2017 3.275,66 UNION DEPORTIVA OLIVA Rex e-57 ( prestación del servicio de escuela de futbol base, durante el mes de diciembre 2016,34100 2270000
F/2017/92 2017 49 08/01/2017 100,12 SORIA SIVERA ANA MARIA Rex alb. Num 14196 de fecha 2016-11-07 / recollir ordinador en guarderia municipal, en la primera visita reajustar ram32303 2160000
F/2017/111 Emit- A-1 12/01/2017 714,98 SACHENKA INTERNATIONAL S.L. Rex.- Chaleco seguridad amarillo t/xl / guante pu dorso nylon negro t-8 / guante pu dorso nylon negro t-9 /ocupacion24114 2210000
F/2017/112 Emit- A-2 16/01/2017 833,71 SACHENKA INTERNATIONAL S.L. Rex.- Camiseta beagle verde kelly t-m / camiseta beagle verde kelly t-l / camiseta beagle verde -ocupacion24114 2210000
F/2017/177 igp- 001 16/01/2017 27.770,40 GARCIA PEREZ JUAN MIGUEL Rex.- Pdai ua kiko-5: redacció projectes i gestions 45936 6090000
F/2017/217 210456552 14/11/2016 457,86 BENITO URBAN, S.L.U. Pa693grpe-papelera argo gris 45l  pintada en ral 5010 y con placa escudo ayuntamiento de oliva+regidoria d'esports rex34100 2210000
F/2017/223 00741 30/12/2016 66,68 MOTOR ANDO C.B. Rex.- Agua perrera lect 30-12-2016 152 m2 consumidos 31104 2210000
F/2017/226 FT1710200164 23/12/2016 206,00 SAT NOVACITRUS Rex 2017.- U-46 5 lts, barbarian super 360 20 lts.- Parques y jardines 17100 2210000
F/2017/227 FT1710200171 28/12/2016 182,50 SAT NOVACITRUS Rex 2017.- Barbarian super 360 20 lts, mcpa/dma 70% (sal amina) 5lts.- Agricultura41900 2210000
F/2017/228 PO16142000008857 22/12/2016 21,03 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Rex 2017 .-Derechos de alta 22-7-2016/1-12-2016 polideportivo 34100 2210000
F/2017/229 1600312 29/12/2016 22,25 ARIDOS FILAES S.L. Rex 2017.- Arena y grava guillem de castro 15320 2210000
F/2017/230 1600313 29/12/2016 46,79 ARIDOS FILAES S.L. Rex 2017.- Arena c/ literato azorín 15320 2210000
F/2017/232 2017 / 002 02/01/2017 484,00 SAFOR EVENTS, S.L. Rex 2017.-Publicidad activs diversas navidad, mercado navidad, cartero real, afectados lluvias,...91200 2220000
F/2017/234 A/160000614 30/12/2016 174,29 BLOQUES PONS SA Rex 2017.- 40 mts lineales bordillos vías públicas 15320 2210000
F/2017/235 A00163558 31/12/2016 140,38 GOZALBEZ Y DIAZ SL Rex -servs mrw diciembre 2016 92000 2230000
F/2017/238 S/0618240 31/12/2016 174,82 TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO, S.L.U. Rex 2017.- Transporte bomba reparada en madrid (bomba mono de fangos)16103 2230000
F/2017/240 06070 30/12/2016 77,80 PASCUAL SASTRE S.L. Rex 2017.- Reparación motosierra (carcasa empuñadura, cubierta delantera,...)17100 2130000
F/2017/242 2016 / 07 31/10/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez octubre 2016 34100 2270000
F/2017/243 2016 / 08 30/11/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez noviembre 2016 34100 2270000
F/2017/244 2016 / 09 14/12/2016 141,75 CLUB DE AJEDREZ OLIVA Rex 2017 .-Escuela ajedrez diciembre 2016 34100 2270000
F/2017/245 00001 09/01/2017 665,50 FLORS LLAVORI CLIMENT SL Rex.- Arreglos navideños florales fachada ayuntamiento y biblioteca tamarit92000 2269900
F/2017/248 00000 31/12/2016 206,19 CDAD PROPIETARIOS VALENCIA Nº 2 Rex 2017.- Gastos comunidad 4º trim 2016 avda valencia 2 bajo y puertas 13 y 1692000 2269900
F/2017/257 17-000044 05/01/2017 387,64 JOAQUIN LERMA,  S.A. Rex coste vertido de residuos de inerte ligero (en kg.) En vertedero autorizadomes de diciembre-2016 / =>viaje43200 2270000
F/2017/282 17-000049 05/01/2017 411,40 JOAQUIN LERMA,  S.A. Rex coste vertido de residuos de inerte ligero (en kg.) Vertedero autorizado l mes de diciembre-201643200 2270000
F/2017/285 S 2016/0018443 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( hogar jubilados)23100 2200000
F/2017/286 S 2016/0018445 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( biblioteca tamarit)33210 2200000
F/2017/287 S 2016/0018444 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( alcaldia)92000 2200000
F/2017/288 S 2016/0018446 31/12/2016 38,25 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex suscripción: levante servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2016 - 31/12/2016 ( biblioteca envic)33210 2200000
F/2017/302 0012016000 436 07/10/2016 439,88 VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. Rex m.o. Oficial ( hacer revisión. Soldar guardabarros. Montar tapa protección motor. Enderezar yotros) agricultura41900 2130000
F/2017/304 P 2016/0006987 31/12/2016 242,00 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex publicidad: a0002194077 tamaño: 2x5 oliva - homenaje manolo mestre oliva - 03/12/2016 ( deportes)34100 2269900
F/2017/305 P 2016/0006988 31/12/2016 484,00 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex publicidad: a0002194417 tamaño: 2x5 oliva - nadal - 17/12/2016 ( acco mercadillo navidad)43110 2269900
F/2017/306 P 2016/0006989 31/12/2016 241,98 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. Rex -publicidad: a0002194678 tamaño: 3x2 oliva - unesco - 01/12/2016 ( fallas patrimonio humanidad)91200 2220000
F/2017/311 16A/9516 30/12/2016 159,72 COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL Rex 2017 cloro pisciclor paraques y jardines 17100 2210000
F/2017/322 00000 18/01/2017 577,88 CLUB TRIATLO OLIVA Rex 2017 escuela triatló octubre, noviembre y diciembre 2016 34100 2270000
F/2017/333 Borrador- 1 04/11/2016 2.501,07 ALTERNATIVAS DE BOMEBO SA Rex reparacion bomba modelo md70r2 nº serie c170103 depuradora 16103 2130000
F/2017/353 RUE2016 1046 30/11/2016 40,90 OLGAN S.A. Rex- reparar pinchazo rueda delantera / montaje vehiculo matricula v95468ve vias pub.15320 2140000
F/2017/354 TD 11835 30/11/2016 2.328,81 OLGAN S.A. Rex- por factura td11835 /reparacion vehiculo matricula 9319fnr vias publicas15320 2140000
F/2017/355 TD 11834 30/11/2016 682,45 OLGAN S.A. Rex-por factura td11834 / por reparacion vehiculo matricula 6696bts vias publicas15320 2140000
F/2017/356 TD 11833 30/11/2016 633,34 OLGAN S.A. Rex-por factura td11833 / por reparacion vehiculo matricula 6696bts vias publicas15320 2140000
F/2017/358 TD 11832 30/11/2016 1.871,06 OLGAN S.A. Rex-por factura td11832 / por reparacion vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/360 TD 11831 30/11/2016 431,85 OLGAN S.A. Rex-por factura td11831 / por reparacion vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/361 RUE2016 1043 30/11/2016 54,93 OLGAN S.A. Rex-montaje completos / equilibrado de ruedas vehiculo matricula v3569cw vias publicas15320 2140000
F/2017/362 RUE2016 1042 29/11/2016 46,95 OLGAN S.A. Rex-reparar pinchazo rueda mixta / montaje vehiculo matricula e6267bgh vias publicas15320 2140000
F/2017/479 2017 / 004 03/01/2017 217,80 SAFOR EVENTS, S.L. Rex 2017.- Diversas activs de animación, talleres infantiles 23-12-2016.- Comercio43110 2269900
F/2017/508 191-1 14/11/2016 7,26 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017.- 4 copias llaves mercado mpal. 43120 2130000
F/2017/509 289-1 14/11/2016 255,43 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017- 2 cerraduras, bombillos y manivelas aluminio, 6 copias llaves.- Jardín hort bosca17100 2130000
F/2017/510 290-1 14/11/2016 27,70 RAMOS MUÑOZ ANTONIO Rex 2017.- 1 alicates vías pb 15320 2210000
F/2017/521 P7-000042 01/02/2017 121,00 PUBLISAFOR S.L. Rex.- 7 1/2 noticias 16-12-16 / public  mercat de nadal d'acco / rc 577 regiduria de comerç i c43110 2269900
F/2017/531 20170000011 13/01/2017 72,60 TALLERES BOLO S.C. Rex-hacer 2 protectores para las pistolas  para camion vias publicas / (fecha:23/11/2016)15320 2140000
F/2017/536 17-Emit-172- 1 02/02/2017 27.463,54 CONSTRUCCIONES JUST, S.A. Rex-certificac nº 8 final acondmto espacios abiertos degradados Barranc Divina Gracia15320 6190000
F/2017/626 16/0003065 17/09/2016 17,28 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-recollit per ferrero / botella gas mapp alumbrado publico. 16500 2210000
F/2017/627 16/0003066 17/09/2016 5,51 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-recollit per juanjo alemany / obra: cementerio municipal / enlace recto reparacion k-63 3/4 /16400 2130000
F/2017/628 16/0003067 17/09/2016 174,85 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-pedido por guillermo/piscina / klg tricloro pastillas 34100 2210000
F/2017/629 16/0003068 17/09/2016 19,76 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- per josep serrano / te tres bocas greiner g-96 3/4 / mts.politileno ali.3/4 x 10 atm. / enlace manguera 15 meta17100 2210000
F/2017/630 16/0003069 17/09/2016 257,21 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex-per victor voces / obra: parcs i jardins / programador inhal wp4 / solenoide galcom 2 vias 2 hilos / solenoide17100 2210000
F/2017/631 16/0003070 17/09/2016 106,96 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- depuradora oliva / recollit per toni / manguito portabrida 40 mm / junta manguito portabrida 63 mm / edar16103 2210000
F/2017/632 15/0003303 03/11/2015 25,54 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. Rex- per juanjo / obra: reparacion cubas / llave paso esfera turia 3000 1/2 / llave paso esfera turia 3000 1 / macho41900 2130000
F/2017/653 A/531 30/12/2016 955,90 GRUPO MULTIMEDIA GANDIA, S.L. Rex 2017 campaña trimestral (1-10-16/31-12-16) cuñas cadena ser 91200 2269900
F/2017/681 16G 3985 15/12/2016 92,53 AIR FEU S.L. Rex carga extintor polvo abc 6 kg / mantenimiento anual de extintor 2016 cpc el pinet92402 2130000
F/2017/682 16G 3986 15/12/2016 100,77 AIR FEU S.L. Rex -carga extintor  / mantenimiento anual 9  extintores y 2 bie en cp alfadali 201632301 2130000
F/2017/706 163910 15/11/2016 405,47 ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. Rex- adquisicion 30 rollos cordon de butilo 12 mts ( 13.0088.12 ) para sellado trapas del alcantarillado.16000 2210000
F/2017/822 81318 31/12/2016 773,19 INFORMATICA ACTIVA, S.L. Rex renovacion eset mart wsecurity business edition (60 usuarios) 2016-antivirus series eav-0099288648.92300 2160000
F/2017/828 00030 31/01/2017 1.060,30 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" desde agosto 2012 hasta agosto 2014 92000 2200000
F/2017/829 00031 31/01/2017 1.110,20 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" desde sept 2014 hasta sept 2016 92000 2200000
F/2017/830 00032 31/01/2017 135,50 BORRAS SARIO MIGUEL ANGEL Rex.- Periódico ""las provincias"" oct-nov- dic 2016 92000 2200000
F/2017/1175 149/2016 26/05/2016 294,47 METODOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE S.L.U. (MET)Rex revision centro transformacion polideportivo municipal del año 2016. 34100 2130000
F/2017/1222 2016-009 11/12/2016 605,00 PAZ GONZALEZ AMALIA TERESA Rex.- Atracciones infantiles mercado navidad 10 y 11 diciembre 2016 43110 2269900

TOTAL 110.442,7622
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Segon.- Donar compte d'aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Es va explicar  en Comissió i  més o menys  durant els últims
exercicis hem vingut aprovant alguns REX més o menys per les mateixes dates. El
REX que ara tenim damunt la taula és un reconeixement extrajudicial de crèdits, l’1
de 2017, per un import de 154.641 euros, i el total es pot subdividir en dos grans
apartats d’acord amb la naturalesa de les despeses. Per una banda tenim aquelles
factures  pendents  d’aprovar  per  insuficiència  de  crèdit,  i  que  es  detallen  tant  a
l’informe d’intervenció com a la proposta, i que sumen un import total de 44.198,95
euros; i després, hi ha un altre gran apartat en el registre de factures que unes son de
data 2016 o d’exercicis anteriors corresponents a despeses realitzades en aqueixos
exercicis,  així  com  altres  factures  amb  data  de  2017,  però  que  corresponen  a
despeses  de  l’exercici  anterior  o  sense  crèdit  adequat  en  el  moment  de  la  seua
realització. I tota la relació de factures ascendeix a un import total de 110.442,76
euros. Per altra banda, a l’informe de la interventora Municipal es fa constar que de
totes aqueixes factures, de l’última relació de factures, hi ha dos d’elles que se citen
a l’informe corresponents a les obres de l’eix Comte d’Oliva i del condicionament
dels espais degradats de la zona del Barranc Divina Gracia, la part de l’entorn de
l’escoleta municipal, que parla d’inadequació del crèdit i que, per tant, prèviament a
l’aprovació  del  REX,  del  reconeixement  extraoficial  de  crèdit,  s’ha  d’alçar
l’objecció  de legalitat  plantejada.  Per això,  la  proposta  que ara ve a  votació,  en
aquest punt, és primerament alçar l’objecció de legalitat i, després, aprovar els REX
de la totalitat de les factures de 154.00 euros.”

 Sr. Parra Salort: “En el REX que se’ns proposa ara per a aprovació tornem, com és
costum en aquest govern, a tindre dos objeccions de legalitat. Un corresponent a una
factura per a condicionament d’un espai i l’altra pels treballs de PAVASAL al carrer
més  car  d’Oliva,  i  que  més  problemes  de  circulació  ha generat  i  està  generant.
Tornem a sol·licitar una vegada més que s’atenguen al compliment de la normativa.
Cal recordar que la Sindicatura de Comptes ja els ho ha recordat i continuen sense
esmenar el procediment. Espere que no necessiten nous informes de la sindicatura
perquè canvien la forma de fer les coses.”

El Ple de l'Ajuntament Ple, per 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per
Oliva, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del
País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 8 abstencions (6 del Grup PP i
2  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.

23



AJUNTAMENT D’OLIVA

SISÉ.-  DICTAMEN  CI  D'HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE
APROVACIÓ  DEL  COMPTE  DE  RECAPTACIÓ  CORRESPONENT  A
L'EXERCICI 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de març de 2017, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“APROBACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ CORRESPONENT A L’ EXERCICI
2016

Vist el Compte de Recaptació de 2016, que comprén l’informació relativa la gestió recaptatòria
realitzada pel l’Ajuntament a l’exercici de 2016 del qual resulten els següents estats resumits:

TOTAL REBUTS

 

Pendent a 1-
1-16

Càrrecs
Cobrament

Total
%cob vol /
pdte incial

%cob exe /
pdte incial

Baixes % Gestió
Pendent a 31-

12-16

2012 y ant 1.064.298,12 0,00 151.552,91 1,12% 13,11% 59.974,93 19,87% 852.770,28

2013 412.762,74 0,00 104.254,52 0,67% 24,59% 11.157,19 27,96% 297.351,03

2014 491.461,87 0,00 145.452,91 0,83% 34,41% 9.974,35 37,66% 336.034,61

2015 786.317,65 0,00 354.912,82 11,04% 61,17% 13.623,58 74,99% 417.781,25

2016 0,00 12.900.127,08 11.832.569,98 87,51% 4,21% 209.824,90 87,99% 857.732,20

TOTAL 2.754.840,38 12.900.127,08 12.588.743,14  44,54% 304.554,95  2.761.669,37

REBUTS 2016

Pendent a 1-
1-16

Càrrecs
Cobrament

Total
%cob vol /
pdte incial

%cob exe /
pdte incial

Baixes % Gestió
Pendent a 31-

12-16

IAE  310.881,22 304.532,21 97,80% 0,16% 765,18 98,20% 5.583,83

Fem  946.965,85 890.409,93 89,41% 4,62% 6.799,72 94,75% 49.756,20

IBI Car. Esp  351.483,28 351.483,28 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

IBI Rústica  500.239,03 462.561,33 88,05% 4,42% 9.825,44 94,43% 27.852,26

IBI Urbana  9.067.570,40 8.473.683,07 88,96% 0,01% 116.716,72 94,74% 477.170,61

Guals  140.164,30 131.986,27 89,37% 4,80% 2.293,80 95,80% 5.884,23

Guarderies  104.472,70 79.750,42 75,75% 0,58% 0,00 76,34% 24.722,28

Vehicles  1.464.938,47 1.126.618,62 72,65% 4,25% 73.424,04 81,92% 264.895,81

Mercat  11.201,93 9.334,95 83,33% 0,00% 0,00 83,33% 1.866,98

Quioscos  2.209,90 2.209,90 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

TOTAL  12.900.127,08 11.832.569,98 87,51% 4,21% 209.824,90  857.732,20
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TOTAL LIQUIDACIONS
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Pendent a 1-1-
16

Càrrecs Cobrament Total % voluntària
%

executiva
Baixes % Gestió

Pendent a 31-
12-16

2012 y ant 919.344,16 0,00 57.973,18 0,24% 6,06% 180.999,08 25,99% 680.371,90

2013 145.310,96 0,00 15.406,95 0,00% 10,60% 9.860,99 17,39% 120.043,02

2014 287.995,52 0,00 55.977,69 8,35% 11,09% 13.614,73 24,16% 218.403,10

2015 830.769,64 0,00 628.367,85 14,30% 61,33% 12.401,48 77,13% 190.000,31

2016 0,00 2.085.999,54 1.591.963,12 73,05% 3,27% 10.364,64 76,81% 483.671,78

TOTAL 2.183.420,28 2.085.999,54 2.349.688,79  31,18% 227.240,92  1.692.490,11

LIQUIDACIONS 2016

Pendent a
1-1-16

Càrrecs Cobrament Total % voluntària
%

executiva
Baixes % Gestió

Pendent a 31-
12-16

IAE  390.507,14 361.492,25 92,54% 0,03% 0,00 92,57% 29.014,89

Fem  4.456,81 3.547,61 75,47% 4,13% 0,00 79,60% 909,20

IBI Rústica  4.711,57 3.164,58 67,17% 0,00% 0,00 67,17% 1.546,99

IBI Urbana  76.662,57 54.039,85 70,19% 0,30% 746,49 71,46% 21.876,23

Concessions admtves  650,00 162,50 25,00% 0,00% 0,00 25,00% 487,50

Costas  9.795,27 9.795,27 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

Exec. Subsidiària  20.523,48 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20.523,48

Guals  530,85 530,85 100,00% 0,00%  100,00% 0,00

ICIO  15.894,68 15.517,42 97,63% 0,00%  97,63% 377,26

Vehicles  37.865,91 37.713,57 99,60% 0,00%  99,60% 152,34

IIVTNU  1.182.635,16 967.111,82 81,07% 0,70% 4.812,07 82,18% 210.711,27

Interessos demora  4.368,37 4.368,37 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

Llicència Urbanística  83,28 4,63 5,56% 0,00%  5,56% 78,65

Taxa Lic Obertura  8.349,00 3.434,56 41,14% 0,00%  41,14% 4.914,44

Mercat  69.873,85 59.572,37 73,14% 12,11% 418,20 85,86% 9.883,28

Multes trànsit  204.473,57 31.624,45 0,00% 15,47% 3.887,88 17,37% 168.961,24

Multes i Sancions  601,02 50,14 8,34% 0,00%  8,34% 550,88

Altres Ingressos  2.100,00 0,00 0,00% 0,00% 500,00 23,81% 1.600,00

Sancions Gestió  14.886,80 6.924,21 39,39% 7,12%  46,51% 7.962,59

Sancions Inspecció  34.584,06 31.743,88 91,79% 0,00%  91,79% 2.840,18

Taules i cadires  1.391,95 1.047,55 41,24% 34,02%  75,26% 344,40

Cementeri  1.054,20 117,24 11,12% 0,00% 0,00 11,12% 936,96

TOTAL  2.084.945,34 1.591.845,88 73,93% 2,42% 10.364,64  483.671,78

A més dels anteriors existeixen determinats tributs que són gestionats per l’Ajuntament i el
cobrament  dels  quals  en  període  voluntari  es  realitza  directament  a  través  dels  serveis
municipals. El resum de la gestió i cobrament dels mateixos durant l’any 2016 és el següent:

Càrrecs Cobrament voluntària
%cob vol /

càrrecs
Pendent a 31-12-

16

ICIO 280.746,50 280.746,50 100,00% 0,00
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Taxa Clavegueram 134.341,93 119.372,46 88,86% 14.969,47

Taxa Serv Esportius 204.694,30 204.694,04 100,00% 0,26

Taxa Cementeri 45.175,84 42.717,58 94,56% 2.458,26

Taxa Lic. Urbanística 60.066,41 60.066,41 100,00% 0,00

T. Ret.Vehicles 29.490,60 29.490,60 100,00% 0,00

T. Proves selectives 4.062,00 4.062,00 100,00% 0,00

T. Celebració bodes 1.893,15 1.893,15 100,00% 0,00

T. Llic obertura estab 72.844,17 72.844,17 100,00% 0,00

T. Llicència taxi 30,05 30,05 100,00% 0,00

T. Direcció obres 2.700,35 2.700,35 100,00% 0,00

T. Serveis cartogràfics 6.139,16 6.139,16 100,00% 0,00

T. Taules i cadires 34.038,93 34.038,93 100,00% 0,00

T. Ocup dom públic.(1,5) 263.039,64 263.039,64 100,00% 0,00

T. Ocup . Telefonica 37.941,28 37.941,28 100,00% 0,00

T. Dom Públic Obres 11.295,43 11.295,43 100,00% 0,00

T. Dom Públic Mercadets 63.575,32 63.575,32 100,00% 0,00

T. Escola d'estiu 3.830,00 3.830,00 100,00% 0,00

PP Act. Culturals 3.384,50 3.384,50 100,00% 0,00

Multes infraccions urbanístiques -23.395,68 -23.395,68 100,00% 0,00

Infracc Trànsit 147.052,92 147.052,92 100,00% 0,00

Cànon Costes 95.408,59 95.408,59 100,00% 0,00

Vta. Xatarra 2.350,00 2.350,00 100,00% 0,00

TOTAL 1.480.705,39 1.463.277,40 98,82% 17.427,99

Vist l’informe emés per la Tresorera Municipal.

Vist que el Compte és conforme i no conté errors o altres defectes que procedisca esmenar.

La Comissió de 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) y D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot), y l’abstenció de Dª Ana
Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots) y DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació corresponent a la gestió recaptatòria realitzada per
la empresa Gestión Tributaria Territorial a l’exercici de 2016, que pressenta el següent resum:
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Pendent inicial 4.938.260,62
Càrrecs 2016 14.986.126,62
Ingressos 2016 14.938.431,93
Baixes 2016 531.795,87
Pendent 31-12-16 4.454.159,48

Segon.- Done’s trasllat del pressent acord als Serveis Econòmics.”

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

 Sr. Parra Salort: “De la revisió del dictamen hi ha alguns punts que criden un poc
l’atenció. Un seria el saldo pendent de cobrament de vehicles per més de 264.000
euros, un altre saldo d’impost de vehicles,  desconec exactament  el concepte,  per
210.000 euros i el saldo de la multa de trànsit pendent, de multes de trànsit pendents
que  estan  en  més  de  168.000  euros.  Crec  que  són  quantitats  suficientment
importants per a que, d’alguna manera, s’establesca algun altre procediment per al
seu cobramen. Destaca, sobretot, l’escassa capacitat de cobrament del que són les
multes, a penes un 17% de les que es produeixen. Entenc que s’hauria de revisar el
procediment ja que aquestes quantitats són molt significatives.”

 Sr. Canet Llidó: “El Sr. Parra Salort té raó i és un dels aspectes en els quals s’ha de
continuar treballant. Si analitzarem l’històric de les diferents partides veuríem com
moltes d’elles, al llarg dels exercicis de la vigència del contracte de gestió tributaria,
han anat millorant d’alguna forma la quantitat de recaptació voluntària, després els
resultats també en executiva o en vies de constrenyiment.  Però és cert que hi ha
algunes  partides  on  encara  queda  molt  a  fer  i  crec  que  ha  senyalat  les  més
importants  en  aqueixa  matèria.  És  cert  que  en  aquest  nou  contracte  que  vam
adjudicar  recentment,  la  mateixa  empresa  per  a  un  nou  període,  per  a  gestió
tributaria,  entre els  objectius està augmentar  la recaptació voluntària  en totes les
partides  però  especialment  en  aquelles  en  què  tenim  unes  xifres  especialment
negatives, diríem.”

El Ple de l’Ajuntament, per 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4
vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup Esquerra Unida del País
Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 8 abstenciones (6 del Grup PP i 2
del  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva)  ACORDA  aprobar  el  dictamen  i  en
conseqüència  elevar  las  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de
l’Ajuntament.

SETÉ.- MOCIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR SOBRE EL MESURAMENT
DE LA VELOCITAT DEL VENT A REMETRE A AEMET.

S'informa de la Moció presentada pel Grup Partit Popular, amb registre d'entrada núm.
4813, de data 17 de març de 2017, que és del següent tenor literal:
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“D.  Vicente  Parra  Salort,  portaveu del  grup  popular  de  l'Ajuntament  d'Oliva  (València),  a
l'empara del  que es  disposa en l'article  97.3 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenta per al seu debat davant aquest Ple la següent
MOCIÓ:

A causa que durant els mesos de gener i febrer de 2017, hi van haver forts temporals de vent,
aconseguint-se ratxes durant els dies 21 i 22 de gener de més de 90km/hora i al febrer el dia 5,
es van arribar a aconseguir 120km/hora.

I que les dades registrades en l'estació meteorològica d'Oliva situada en la depuradora, que es
van enviar a AEMET (AGÈNCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA), referent a la velocitat
del vent en les dates assenyalades durant el mes de gener van ser de “superior a 70km/hora
sense arribar als 80 km/hora” i el dia 5 de febrer en aquesta mateixa estació es van registrar
ratxes superiors a 80km/h i inferiors a 90km/h, quan ja es va anunciar prèviament en la previsió
d'AEMET una alerta de 120km per a Oliva.

Cal constatar que aquesta velocitat del vent, prevista per AEMET, sí que es va registrar en el
Club Nàutic d'Oliva, sent en aquesta data quan van haver-hi els desperfectes en la coberta del
pavelló de la piscina municipal.

A causa que les companyies d'assegurances s'acullen a les dades que es recullen en AEMET,
que s'envien des de l'estació meteorològica de la depuradora d'Oliva, aquells assegurats que han
sofert danys pels efectes del vent durant aquests temporals, no han pogut rebre compensacions
de les assegurances, ja que les companyies asseguradores s'acullen a aquestes dades, que segons
els mesuraments presos en l'estació meteorològica de la depuradora d'Oliva no van arribar als
96km/hora, llindar que les assegurances prenen com a referència per pagar els desperfectes als
assegurats.

Així  mateix  constatar  que  el  consorci  d'assegurances  es  fa  responsable  a  partir  de  vents
superiors a 120km/h.

PER TOT AIXÒ SOL·LICITEM Al PLE DE L'AJUNTAMENT
Que el mesurament  de les dades del vent  es prenguen com a vàlids els  que es mesuren en
l'estació  meteorològica  del  Club  Nàutic  d'Oliva  que  depèn  de  la  Generalitat  Valenciana,  o
almenys abans d'enviar les dades d'aquests mesuraments pel tècnic competent de la depuradora,
es contrasten amb els mesuraments de l'estació situada en el Club Nàutic d'Oliva.

O si a l'Ajuntament no és competent per prendre aquesta determinació, es prenguen les mesures
oportunes i tràmits perquè així siga, pel bé dels ciutadans d'Oliva.”

Vicente Parra Salort, portaveu del grup municipal Partit Popular, en relació a la Moció
presentada  pel  Grup  Partit  Popular  sobre  el  mesurament  de  la  velocitat  del  vent  a
remetre a AEMET, proposa al Ple l'addició de la següent esmena:

“Instar  a AEMET, del  Ministeri  d'Agricultura,  Pesca i  Alimentació i  Medi ambient,  perquè
prenga com a vàlides, les dades de l'estació meteorològica de la Generalitat Valenciana o en cas
de  no  acceptar-se  aquesta  proposta  per  AEMET,  que  l'Ajuntament  d'Oliva  prenga  la
determinació de canviar la ubicació de l'anemòmetre (mesurador del vent) o bé, elevar l'altura

29



AJUNTAMENT D’OLIVA

del mateix per situar-lo per sobre de les barreres que es creen pels habitatges i arbres situats
davant del punt de mesurament de l'estació meteorològica situada en la depuradora.”

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

 Sr. Morera Romaguera: “La moció la presentem perquè hi ha moltíssims afectats
que a causa que la depuradora de Oliva es varen donar unes dades, no erronis però sí
amb una força del vent que es va mesurar allí local, molt local. Resulta que no varen
ser els que realment es varen mesurar en l’estació meteorològica que hi ha al Club
Nàutic.  Aleshores,  la diferència  que n’hi ha,  com posem ací,  va ser en l’estació
meteorològica  que hi ha en la  depuradora d’Oliva es varen mesurar  el  dia  5 de
febrer,  que  va  ser  el  dia  per  cert  que  va  volar  la  coberta  el  poliesportiu,  vents
superiors  a  80 km/h  i  inferiors  a  90 km/h.  Pel  contrari,  la  previsió  de AEMET
alertava que per a Oliva es previndria una força del vent de 120 km/h. I tal com
podem constatar perquè ací tinc inclús la fotografia del Club Nàutic, aquesta es on
es marca el mesurament de l’anemòmetre del Club Nàutic, es marcaven 65 nucs,
que els 65 nucs superen els 100 km/h. Aleshores, nosaltres el que proposem és que
es canvie o bé si no es canvia que almenys es posen en contacte el tècnic municipal
de  l’Ajuntament  d’Oliva  en el  Club Nàutic,  per  a  que  li  donen les  dades  i  així
comprovar la veracitat i, al mateix temps, que AEMET done com a bona aquesta
estació meteorològica situada en el Club Nàutic d’Oliva. I, al respecte d’això, vull
dir que els companyies d’assegurances tenen uns llindars; els llindars, per exemple,
en un xicotet resum Mapfre, per exemple, té un llindar de 80 km/h; Allianz té 135,
Generalia té 90,  Acsa té 95. Aquestos llindars vol dir que si el vent no supera en
ratxes de vent esta velocitat de km/h no paguen als assegurats. Què vol dir això?
Que hi ha molts assegurats que si donen una informació errònia de la velocitat del
vent,  potser  que  es  queden  molts  assegurats  sense  cobrar.  Aquestes  són  les
condicions generals, clar, n’hi ha particulars que poden disminuir la velocitat del
vent; però clar la prima pujaria moltíssim. Aleshores, les assegurances, com a norma
general,  creen  uns  llindars  i  els  llindars  es  recullen  d’AEMET.  La  informació
d’AEMET qui la dóna? Doncs, la dóna la depuradora d’Oliva. Aleshores, nosaltres
el que volem és que es canvie, si AEMET ho accepta, perquè es mesure el vent en el
Club Nàutic. Perquè ahí no hi ha cap barrera arquitectònica i tampoc n’hi ha el que
són turbulències, ja que en l’estació depuradora d’Oliva l’anemòmetre està situat per
baix de les vivendes, per la qual cosa es creen turbulències i potser que l’aire no
siga, la velocitat del vent no siga la màxima que pot estar a Oliva. Només és això.”

 Sr.  alcalde: “Abans  d’obrir  un  torn  d’intervencions  els  portaveus  que  vulguen
intervindré, els recorde que al final del matí se’ls ha lliurat un informe, requerit per
l’Alcaldia i pel regidor de Planejament Urbanístic i d’Esports, on el tècnic municipal
informa que la gestió ja s’ha realitzat, a proposta, precisament, o a requeriment del
Sr.  Peiró,  i  els  informa,  a  més,  de tota  una sèrie de gestions  que ja s’han fet  a
AEMET  i,  a  més,  els  aporta,  inclús  fins  i  tot,  els  correus  electrònics  i  les
contestacions d’AEMET. Recordar-los que tenen l’informe tots els grups polítics.”
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 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  primer  lloc,  nosaltres  respectem,  per  suposat,  totes  les
mocions  que  vinguen  del  Partit  Popular  o  de  qualsevol  grup  municipal  de  la
corporació. Tal vegada, de vegades les iniciatives d’alguns grups apleguen tard, no
dic que siguen roïns però apleguen tard i a bou passat. Dir-li que nosaltres, no sé si
ho sap, sí que ho sap perquè ho vam comentar en la junta de portaveus, el dia 5 de
febrer vaig demanar -això era acabava de passar allò de la piscina- i vaig demanar
els  informes de l’estació i  vaig parlar amb els  tècnics municipals per tal  que es
posaren en contacte en aquell moment, estem parlant de fa dos mesos quan va passar
a l’endemà, per a que es posaren en contacte en l’agència meteorològica per tal de
veure per què en el Club Nàutic d’Oliva donava unes mesures i en la depuradora en
donava unes altres. Tots sabem que al final les assegurances són els que litiguen
amb els assegurats el tema dels béns i el tema de la velocitat d’acord amb el que diu
l’agencia. No es va fer altra cosa que intentar buscar una solució per tal de veure si
efectivament les lectures que ixen en la depuradora sempre estan per baix. No és que
funcione mal l’estació. Aquest regidor pensava que està en un lloc mal ubicat i que
l’òrgan competent  o  l’administració  competent  és  l’agencia  de  meteorologia  i  li
demanàvem,  li  vam  demanar,  la  reubicació  de  l’estació  a  un  altre  lloc.  Ells
plantejaven que no era necessari  perquè deien que les tempestes o els vents són
aleatoris.  Jo vaig plantejar,  personalment,  que es posara en el  poliesportiu,  en la
zona més descampada que hi ha, que és on ha passat justament el tema dels vents i
on havien sofert més, i on hi ha vivendes unifamiliars que no hi ha cap altura; els ho
vaig  demanar.  Ells  demanaven uns  requisits  de personal,  llum,  control;  els  vam
garantir tot, i l’agencia va considerar que no era ni convenient, ni prudent, modificar
l’estació. Vull dir, nosaltres li votarem la moció, aquesta i quaranta, però que sàpiga
que la gestió es va fer l’endemà en l’agencia de meteorologia.  No es tracta  que
tinguen en compte els valors del Club Nàutic o no els tinguen en compte; es tracta
que els valors que ixen de l’agencia són els oficials i els que les assegurances donen
per bons, i nosaltres volíem que fóra l’agencia la que posara aqueixa lectura en un
lloc adequat. Ella va considerar que no, que estava en el lloc indicat i que no anava a
modificar-ho, per tant, la gestió s’ha fet.”

 Sr.  alcalde: “Els  recorde  que  tenen  informació  i  correus  electrònics  de  la
contestació d’AEMET al tècnic municipal, que a requeriment del regidor sol·licita,
recorden que tenen l’informe.”

 Sr. Canet Llidó: “Bé, nosaltres, en principi, anem a votar favorablement la moció.
Sempre hem sostingut, aquest grup municipal, que aquelles mocions que vinguen al
plenari en pla que es faça, no són mocions que ni tan sols hagen d’arribar al ple. En
aquesta  moció  hi  ha  alguna  diferencia  respecte  al  criteri  que  nosaltres  hem
mantingut sempre. Per una banda es parla d’aspectes molt concrets de traslladar una
estació meteorològica o un índex de mesura, tot i que no es competència municipal
qui ha de fer la gestió, i parla d’instar a l’Agencia Estatal de Meteorologia perquè en
lloc d’adoptar una sèrie de dades n’adopte unes altres. Nosaltres, certament,  som
bastant  escèptics  respecte  del  recorregut  que  puga  tindre  aqueixa  instancia  a
l’Agencia Estatal que depèn del Ministeri d’Agricultura i Pesca, però no tenim cap
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inconvenient a demanar-ho i sol·licitar-ho si amb aqueix canvi s’aconsegueix que
els  interessos  de  la  nostra  ciutadania,  inclús  els  interessos  d’aquest  mateix
ajuntament  milloren a l’hora de poder passar com a despesa quantificable en un
sinistre alguns dels actes que va patir o alguna de les conseqüències que va patir
l’ajuntament i la ciutadania d’Oliva amb motiu de les ratxes de vent de fa un parell
de  mesos;  nosaltres,  per  suposat,  anem a  recolzar-ho amb independència  que  la
competència siga extramunicipal i  que trobem que aquestes coses que enviem al
Ministeri  normalment  tenen un recorregut,  més bé testimonial  que no plenament
efectiu.  També dir que coneixem, aquest regidor delegat coneix perfectament,  de
primera mà, la tasca que ha fet el Sr. Peiró no només en aquesta matèria d’intentar
millorar  les  condicions  de  mesura  del  vent,  sinó  en  tot  allò  dels  danys  causats
principalment en la piscina municipal i en l’espai de les dependències esportives
cobertes arran dels danys soferts per les pluges i pel vent fa un parell de mesos.”

 Sr. Morera Romaguera: “Mire, Sr. Blai, ací a vosté, segons el que li contesten, no
trau l’aprovat. Per què? Perquè li deneguen la seua proposta. Vosté diu de canviar-la
a un lloc més a l’interior, més a l’interior i ací posa, el que li contesten exactament
és: L’estació d’Oliva pensem que està en un bon lloc i no creguem que es trobara
molta diferència de velocitat del vent entre la zona en què està en la platja o en el
poble.  Al  contrari,  en  el  poble  es  tenen  més  riscos  d’estar  més  apantallada  per
edificacions, parcs, etc. mentre que en la platja està en zona oberta. Si agafem una
referència  molt  propet  d’ací,  Gandia  sap vosté  on té  l’estació  meteorològica?  A
Barx. A Barx, el dia 19 de desembre aconseguiren 96 km, major a 96 km/h, el 19 de
desembre. Sap ací a Oliva quant va marcar? Menys de 70 km/h. És raonable, sí, jo
ho veig correcte però a mi no em diga vosté que aqueixa va ser la velocitat màxima
del vent. Per què? Perquè hi ha un apantallament de la depuradora i poden haver el
que són uns errors, no en la mesura però sí en unes turbulències que produeix el vent
quan hi ha un apantallament. I simplement nosaltres el que volem és que la major
part d’afectats quan passa algun tipus de desmoronament per aire o pel que siga, que
puguen  cobrar  de  les  assegurances  i  no  que  les  assegurances  es  basen  en  unes
mesures que dona la depuradora, que serà real en aquix punt però deuen ser irreals
en la major part de l’entorn d’Oliva. Només era això.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement, em sembla correcte el que diu el Sr. Morera però
li dic que el plantejament d’aquest regidor va ser posar en el poliesportiu, en la zona
descoberta, on es va produir realment més de 90 km/h que va ser el que va fer volar
el  sostre.  Per  tant,  ahí  no  hi  ha  cap  pantalla.  No estem parlant  del  poble,  vam
demanar el poliesportiu i l’agència ens ho ha denegat. No hem dit res rar. Vosté vol
que  demanem  tres  o  quatre  llocs  més  després  de  fer  la  gestió  que  hem  fet?
Demanem-ho,  no  hi  ha  cap  problema  però  sàpiga  que  quan  es  demana  al
poliesportiu, la veritat i la raó i la prova ens demostra que les ràfegues varen ser de
90 allí i va volar tot i no hi havia pantalles de cap classe del poble. Allí és la zona
que agarra tota la confluència del sector 1, per tant, crec que era el lloc més raonable
i així ho vam demanar. Per tant. Li done tota la raó. Ho demanarem les voltes que
faça falta perquè estem segurs que en aqueixa zona i en algunes altres les ràfegues
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aconsegueixen més velocitat i la prova exacta és que el sostre va volar, i gràcies que
no va passar res.”

 Sr. Morera Sendra: “Simplement per a tancar, només tornar a dir que varen marcar
superior a 80, inferior a 90 i que en el Club Nàutic l’anemòmetre va marcar 65 nucs
que són superior  a  120 km/h.  I  pensem que aquesta  velocitat  del  vent  està  més
justificada per a volar la coberta que no 80 o 90 km/h. És per això pel que nosaltres
portem aquesta moció.”

Sotmesa a votació l'addició de l'esmena, s'aprova per unanimitat de tots els membres
presents.

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment, jo no volia allargar més el debat sobre el
tema  de  l’esmena  perquè  efectivament  pensava  que  anava  a  tractar  la  moció
conforme es tracta una moció, una vegada incorporada l’esmena a la moció. Feta la
incorporació de l’esmena a mi em pareix, la moció que presenta el Partit Popular en
molt de sentit, independentment que no pose dubte a la gestió que ha fet el Sr. Blai
al  respecte,  però  sí  que  hem  d’exigir  el  màxim  i  sobretot  donar  les  màximes
possibilitats als nostres veïns perquè puguen ser compensats en temporal d’aquestes
característiques. És llàstima que, efectivament, per culpa de la ubicació, d’on tenim
l’estació meteorològica oficial, i a causa de la situació i la ubicació de la mateixa i
l’efecte pantalla que sofreix en molts aspectes, potser que no done efectivament les
mesures que tal vegada si estiguera ubicada en un altre lloc sí que donaríem; per
exemple com ja s’ha dit al Club Nàutic o inclús també pense que tal vegada podria
ser  també  al  descampat  del  poliesportiu.  També  tenint  en  compte  l’altura  de  la
mateixa,  que  poguera  ubicar-se  també  podria  ser  un  referent  que  segurament
indicaria  a l’alça  totes  les  mesures  que registra.  La idea,  la  finalitat  és aqueixa.
Intentar buscar un lloc més adequat o almenys que les mesures de la mateixa estació
meteorològica  siguen  més  encertades  o  més  ajustades  a  les  inclemències
meteorològiques. I, en aquest cas, a poder ser, que conforme ja he dit, que siguen
compensats, o en pròxims temporals que puguen vindre que puguen ser compensats
i esperem que no siga així però en cas que així ocórrega que siguen compensats els
afectats de la manera més justa possible. Per tant, evidentment, he de votar a favor
de la moció que presenta el Partit Popular.”

Sotmesa a votació la Moció amb la incorporació de l'esmena, el Ple de l'Ajuntament per
unanimitat de tots els membres presents, acorda:

PRIMER.- Aprovar la Moció que a continuació s'indica:

A causa que durant els mesos de gener i febrer de 2017, hi van haver forts temporals de
vent, aconseguint-se ratxes durant els dies 21 i 22 de gener de més de 90km/hora i al
febrer el dia 5, es van arribar a aconseguir 120km/hora.
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I que les dades registrades en l'estació meteorològica d'Oliva situada en la depuradora,
que es van enviar a AEMET (AGÈNCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA), referent
a la  velocitat  del vent en les dates  assenyalades  durant  el  mes de gener  van ser de
“superior a 70km/hora sense arribar als 80 km/hora” i el dia 5 de febrer en aquesta
mateixa estació es van registrar ratxes superiors a 80km/h i inferiors a 90km/h, quan ja
es va anunciar prèviament en la previsió d'AEMET una alerta de 120km per a Oliva.

Cal constatar que aquesta velocitat del vent, prevista per AEMET, sí que es va registrar
en el Club Nàutic d'Oliva, sent en aquesta data quan van haver-hi els desperfectes en la
coberta del pavelló de la piscina municipal.

A causa que les companyies  d'assegurances s'acullen a les dades que es recullen en
AEMET, que s'envien des de l'estació meteorològica de la depuradora d'Oliva, aquells
assegurats que han sofert danys pels efectes del vent durant aquests temporals, no han
pogut rebre compensacions de les assegurances, ja que les companyies asseguradores
s'acullen  a  aquestes  dades,  que  segons  els  mesuraments  presos  en  l'estació
meteorològica de la depuradora d'Oliva no van arribar als 96km/hora, llindar que les
assegurances prenen com a referència per pagar els desperfectes als assegurats.

Així mateix constatar que el consorci d'assegurances es fa responsable a partir de vents
superiors a 120km/h.

PER TOT AIXÒ SOL·LICITEM Al PLE DE L'AJUNTAMENT
Que el mesurament de les dades del vent es prenguen com a vàlids els que es mesuren
en  l'estació  meteorològica  del  Club  Nàutic  d'Oliva  que  depèn  de  la  Generalitat
Valenciana,  o  almenys  abans  d'enviar  les  dades  d'aquests  mesuraments  pel  tècnic
competent de la depuradora, es contrasten amb els mesuraments de l'estació situada en
el Club Nàutic d'Oliva.

O si a l'Ajuntament no és competent per prendre aquesta determinació, es prenguen les
mesures oportunes i tràmits perquè així siga, pel bé dels ciutadans d'Oliva.

Instar  a  AEMET,  del  Ministeri  d'Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  i  Medi  ambient,
perquè prenga com a vàlides,  les  dades  de l'estació  meteorològica  de la  Generalitat
Valenciana o en cas de no acceptar-se aquesta proposta per AEMET, que l'Ajuntament
d'Oliva prenga la determinació de canviar la ubicació de l'anemòmetre (mesurador del
vent) o bé, elevar l'altura del mateix per situar-lo per sobre de les barreres que es creen
pels habitatges i arbres situats davant del punt de mesurament de l'estació meteorològica
situada en la depuradora.”

SEGON.- Remetre certificat de l'acord adoptat a l'Agència Estatal de Meteorologia i al
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i Medi Ambient. 
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

VUITÉ.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A
MIG TERMINI 2018-2020.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’APROVACIÓ  DEL  PLA  PRESSUPOSTARI  A  MIG
TERMINI 2018-2020

De  conformitat  amb  l’article  29  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Finançera, per la qual s’estableix l’obligació de realitzar un Pla
Pressupostari  a  mig  termini  i  l’Ordre  HAP/20105/2012,  d’un  d’octubre  per  la  qual  es
desenvolupen les  obligacions de  suministrament  d’informació  previstes  en la  Llei  Orgánica
2/2012.

Donat  que  ni  la  Llei  Orgánica  ni  l’Ordre  esmentades  estableixen  l’órgan  al  qui  correspon
l’aprovació  del  Pla  Pressupostari,  pel  Col·legi  de  Secretaris-Interventors  i  Tresorers
d’Administració  Local,  s’ha  elevat  consulta  a  la  Subdirecció  General,  manifestant  la
Subdirecció esmentada que l’órgan competent no es preceptivament el Ple, però que en cas de
no ser aprovat per aquest haurà de donar-se compte al mateix.

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’aprovació del Pla Pressupostari a
mig termini 2018-2020.

PROPOSTA D'ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa,
previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:
 
PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d'Economia  i  Hisenda  de
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020.

DECRET D'ALCALDIA
L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat
Financera, estableix l'obligació de realitzar un Pla Pressupostari a mitjà termini,  el text del citat
article és el següent:

Article 29. Pla pressupostari a mitjà termini.
1. S'elaborarà un pla pressupostari  a mitjà termini que s'inclourà al  Programa d'Estabilitat,  en el qual
s'emmarcarà  l'elaboració  dels  pressupostos  anuals  i  a  través  del  qual  es  garantirà  una  programació
pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat
amb la regla de despesa.

2. El pla pressupostari a mitjà termini abastarà un període mínim de tres anys i contindrà, entre altres
paràmetres:

a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa de les respectives
Administracions Públiques.
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b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seua
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de
les mesures previstes per al període considerat.
c) Els principals supòsits en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i despeses.
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de
les finances públiques.

3.  Les  projeccions  adoptades  en  el  pla  pressupostari  a  mitjà  termini  es  basaran  en  previsions
macroeconòmiques i pressupostàries elaborades conforme a les metodologies i procediments establerts en
el procés pressupostari anual.
4.  Tota modificació del  pla pressupostari  a mitjà termini o desviació respecte al  mateix haurà de ser
explicada.

D'altra banda, l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, concreta els aspectes del citat Pla Pressupostari.

Ni  la  Llei  Orgànica  ni  l'Ordre  citades  estableixen  l'òrgan  a  qui  correspon l'aprovació  del  Marc
Pressupostari, per això el Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local ha
elevat consulta a la Subdirecció General en la qual aquesta manifesta que l'òrgan competent no és
preceptivament el Ple, però si no ho aprova el mateix es considera necessari que se li done compte,
per això, i vist l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,  que atribueix a  l'alcalde  aquelles  competències que expressament  li  atribueixen  la  lleis  i
aquelles  que  la  legislació  de  l'Estat  o  de  les  comunitats  autònomes  assignen  al  municipi  i  no
atribueixen a altres òrgans municipals, 

Vist l'informe emès per la Interventora municipal amb data 13 de març de 2017 en relació al Pla
Pressupostari 2018-2020.

Per tot l'exposat,
RESOLC

PRIMER.- Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini dels exercicis 2018/2020, el text literal dels 
quals és el següent:

PLA PRESSUPOSTARI A mitjà termini 2018/2020

Un dels principis que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera és el de transparència, de tal manera que cada Administració Pública haurà
d'establir  l'equivalència  entre  el  Pressupost  i  la  comptabilitat  nacional,  ja  que  aquesta  és  la
informació  que es remet  a  Europa  per  verificar  el  compliment  dels  compromisos  d'Espanya  en
matèria d'estabilitat pressupostària. Per això, cada Administració Pública haurà de donar informació
sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi de donar compliment als requeriments de la
normativa  europea,  especialment  a  les  previsions  contingudes  en  la  Directiva 2011/85/UE  del
Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats
membres.  El  capítol  VI  (Gestió  pressupostària)  de  la  citada  Llei  Orgànica,  relatiu  a  la  gestió
pressupostària, reforça la planificació pressupostària a través de la definició d'un pla pressupostari a
mitjà termini, que s'ajusta a les previsions de la Directiva de marcs pressupostaris abans esmentada.

L'Ordre  HAP/2105/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 6 l'obligació de remetre abans del
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quinze de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària i
de deute públic que prèviament subministre l'Estat, el pla pressupostari a mitjà termini en els quals
s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals. 

Les projeccions d'ingressos i de despeses derivades del Pla Pressupostari a mitjà termini constituiran la base de
l'elaboració del pressupost anual, i es prendrà com a referència les dades del projecte de pressupost pel
2017, per ser les dades dels quals es disposa que més ajustats a la situació econòmica actual i les
previsions de futur, si bé s'ha d'advertir que:

S'han efectuat les previsions del capítol 1, a la vista de l'evolució dels padrons, l'increment per IBI
rústic i la compensació del descens del tipus d'IBIU amb l'increment del 10% anual per efecte de la
base liquidable que resulta de la nova ponència de valors (revisió cadastral ) incrementant un 5% en
2018, 3% en 2019 i 2% en 2020.

La resta de capítols del pressupost d'ingressos, s'estima es mantindran en termes similars, a excepció
del capítol 3 que es preveu una reducció dels ingressos com a conseqüència d'un descens de la taxa
per  la  prestació  del  servei  de  recollida  i  transport  de  RSU,  en  haver-se  eliminat  d'aquesta  la
repercussió del fet imposable de la gestió de l'ecoparc, en consorciar-se la gestió.

Respecte de les despeses, s'ha optat per incrementar un 1% el capítol 1 de despeses de personal,
corresponent a la previsió de l'increment salarial global, com ja va experimentar l'exercici 2016 per
la Llei de Pressupostos, en no pronunciar-se sobre aquest tema l'Estat i no estar aprovada la Llei de
Pressupostos de l'Estat per 2017.

S'han pres les estimacions d'amortització de deute per realitzar les projeccions en el capítol 9 de
despeses i d'interessos del deute facilitats per la Tresoreria i s'ha considerat així mateix una estimació
d'altres  despeses  financeres  imputables  al  capítol  3  de  despeses  La  resta  de  capítols  sofreixen
l'increment que permet la variació dels ingressos i el compliment de la regla de despeses i estabilitat.

S'ha d'advertir que no disposant d'informació a la data actual per a l'estimació dels ajustos a practicar
per al  càlcul  de l'estabilitat,  s'ha optat  per  considerar-los zero,  realitzant-se  al  seu moment,  una
vegada es dispose d'informació. 

S'ha d'assenyalar que tal com es recull en la guia del MEH per a la confecció i remissió formularis
del Pla pressupostari 2018-2020, i a l'efecte de càlcul de la regla de despesa en el 2020, no disposant
d'informació  sobre  el  límit  de  variació  previst  en  el  2020,  i  fins  que el  mateix  es  conega  s’ha
d'aplicar la taxa de l'últim any del període disponible: 2,5. (l'últim acord del Consell de Ministres de
2  de  desembre  de  2016,  s'estima  per  al  període  2017-2019  com  a  límits  el  2,1,  2,3  i  2,5
respectivament).

En  conseqüència,  el  Pla  Pressupostari  a  mitjà  termini  per  als  exercicis  2018  a  2020,  amb  les
matisacions  assenyalades  anteriorment,  i  amb  l'advertiment  que  s'ha  utilitzat  la  previsió
pressupostària en lloc de la previsió de drets i obligacions per ser coherents en tots els seus aspectes,
és el següent:
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PLAN PRESUPUESTARIO 2018/2020
INGRESOS 2018 2019 2020
Cap.1 12.966.450,00 13.355.443,50 13.622.552,37
Cap.2 280.000,00 280.000,00 280.000,00
Cap.3 2.667.000,00 2.578.000,00 2.577.512,14
Cap.4 6.072.200,00 6.072.200,00 6.072.200,00
Cap.5 82.000,00 82.000,00 82.000,00
Ingresos corrientes 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51
Cap.6 0,00 0,00 0,00
Cap.7 0,00 0,00 0,00
Ingresos de capital 0,00 0,00 0,00
Ingresos NO financieros 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51
Cap.8 0,00 0,00 0,00
Cap.9 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51

GASTOS 2018 2019 2020
Cap.1 11.517.232,00 11.632.404,32 11.748.728,36
Cap.2 7.800.000,00 7.938.971,00 8.024.853,39
Cap.3 115.966,86 103.068,70 92.650,85
Cap.4 1.114.572,73 1.330.798,50 1.594.689,66
Cap.5 0,00 0,00 0,00
Gastos corrientes 20.547.771,59 21.005.242,52 21.460.922,26
Cap.6 487.300,00 500.000,00 500.000,00
Cap.7 0,00 0,00 0,00
Gastos de capital 487.300,00 500.000,00 500.000,00
Gastos NO financieros 21.035.071,59 21.505.242,52 21.960.922,26
Cap.8 0,00 0,00 0,00
Cap.9 1.032.578,41 862.400,98 673.342,25
Gastos financieros 1.032.578,41 862.400,98 673.342,25
TOTAL GASTOS 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51
diferencia Ingresos - Gastos 0,00 0,00 0,00

Ingresos corrientes 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51
Gastos corrientes+cap.9 21.580.350,00 21.867.643,50 22.134.264,51
Diferencia 487.300,00 500.000,00 500.000,00
Gastos de Capital (cap.6 y 7) 487.300,00 500.000,00 500.000,00
Financiado con préstamo (cap.9 IN) 0,00 0,00 0,00
Ingresos de capital 0,00 0,00 0,00
Financiado con recursos corr. 487.300,00 500.000,00 500.000,00
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2018 2019 2020
Ingresos no financieros 22.067.650,00 22.367.643,50 22.634.264,51

Gastos no financieros-gastos finac. 21.035.071,59 21.505.242,52 21.960.922,26
Estabilidad 1.032.578,41 862.400,98 673.342,25

Ajustes 0,00 0,00 0,00
Estabilidad ajustada 1.032.578,41 862.400,98 673.342,25

Previsiones Deuda consolidada 2018 2019 2019
Deuda a largo 4.261.865,59 3.569.642,04 3.085.358,52
Deuda a corto 0 0 0

Total deuda viva a 31/12 4.261.865,59 3.569.642,04 3.085.358,52
Ratio Deuda via 19,31% 15,96% 13,63%

Regla de gasto 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Ajustes -1.689.851,42 -1.689.851,42 -1.689.851,42

Gastos financiados fondos finalistas 1.072.200,00 1.072.200,00 1.072.200,00
Gasto computable 18.157.053,31 18.640.122,40 19.106.219,99

Tasa de Crecimiento admitida 2,30% 2,50% 2,50%
Límite regla de gasto 18.185.575,25 18.640.214,63 19.106.220,00

Variación gasto computable % -0,16% 0,00% 0,00%

Variación gasto computable absolutos -28.521,94 -92,23 0,00

SEGON.- Que per la Intervenció General Municipal es remeta aquesta informació, en la forma i
contingut que disposa l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre i  els models establerts pel Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini previst per aquest Ministeri.

TERCER.- Que es done compte al Ple de l'adopció de la present Resolució.”

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

NOVÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LES
OBLIGACIONS  PENDENTS  D’APLICAR  AL  PRESSUPOST,  INFORMES  I
ADVERTIMENTS  DE  LA  INTERVENCIÓ  I  ACORDS  DE  LES  ENTITATS
LOCALS CONTRARIS ALS INFORMES DE LA SECRETARIA. EXERCICI DE
2015.
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  FISCALITZACIÓ  SOBRE  LES
OBLIGACIONS  PENDENTS  D'APLICAR  AL  PRESSUPOST,  INFORMES  I
ADVERTIMENTS DE LA INTERVENCIÓ I ACORDS DE ÍES ENTITATS LOCALS
CONTRARIS ALS INFORMES DE LA SECRETARIA. EXERCICI DE 2015.
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En compliment del Programa Anual d'Actuacíó de l'any 2016 la Sindicatura de Comptes, ha
realitzat,  l’Informe  de  fiscalització  sobre  les  obligacions  pendents  d'aplicar  al  pressupost,
informes i advertiments de la Intervenció i acords de Íes entitats locals contraris als informes de
la Secretaria. exercici de 2015.

Una vegada vencut el termini  atorgat per a les al.legacions, el  Consell  de la Sindicatura ha
aprovat l’lnforme definitiu, que també conté les al·legacions presentades i la seua análisis. A tot
l’lnforme podeu accedir en la web institucional de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana: http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/vlnformesValencianoAyto?ope nview.

Donat que l’Ajuntament d’Oliva no ha presentat al·legacions, i una vegada vençut el termini
atorgat per a les al·legacions, el Consell de la Sindicatura ha aprovat l'Informe definitiu i s’ha
fet entrega d’un exemplar a l’Ajuntament.

De l’informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d'aplicar al pressupost, informes i
advertiments  de  la  Intervenció  i  acords  de  Íes  entitats  locals  contraris  als  informes  de  la
Secretaria.  exercici  de  2015,  es  donará  compte  al  Ple  de  la  Corporació  perqué  en  prenga
coneixement 

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

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l’Informe
de fiscalització sobre les obligacions pendents d'aplicar al pressupost, informes i advertiments
de la Intervenció i acords de Íes entitats locals contraris als informes de la Secretaria. exercici de
2015.”

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

DESÉ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 390/17.

Per la Secretaria s'informa del Decret de l'Alcaldia núm. 390/17, de data 27 de febrer de
2017, que diu:

“DECRET
ANTECEDENTS:

I.-  REGULACIÓ  LEGAL  DE  LES  OCUPACIONS  URBANÍSTIQUES  EN  ZONES
INUNDABLES  APROVADA  EN  EL  REGLAMENT  ESTATAL  DEL  DOMINI  PÚBLIC
HIDRÀULIC.

El passat dia 29 de desembre de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial
decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre altres normes reglamentàries,
determinats  articles  del  Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic,  aprovat  per  Reial  decret
849/1986, d'11 d'abril del govern central.
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D'una banda, l'article primer d'aquest Decret 638/2016 ha modificat l'article 9.2 del Reglament
del Domini Públic Hidràulic, per remetre als nous articles 9 bis, ter i quater la determinació de
les  concretes  activitats  podran  ser  autoritzables  en  les  denominades  com a  zones  de  “flux
preferent” pel seu risc d’inundabilitat en zones de policia (dins dels 100 metres de distància
horitzontal –que podrà ser ampliada– en relació amb els límits exteriors dels barrancs, rius o
zones inundades).

Cal tenir en compte que aquesta zona de flux preferent, es defineix en el Reglament com “...
aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux
durant les avingudes, o via d'intens desguàs, i de la zona on, per a l'avinguda de 100 anys de
període  de  tornada,  es  puguen produir  greus  danys  sobre  les  persones  i  els  béns...”  i  s'ha
delimitat per part del Ministeri d'Agricultura, i Pesca, Alimentació i Medi ambient atenent a la
informació que té al seu abast el govern, que és la cartografia de riscos d’inundabilitat. 

D'altra banda aquest mateix article ha afegit aquests nous articles 9 bis, ter i quater al Reglament
estatal del Domini Públic Hidràulic, que estableix les següents limitacions d'usos en aquestes
zones de policia:

A).- Per a “sòls rurals”, entenent-se per aquests tots els que “...es troben en la data d'entrada en
vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, en la situació bàsica de sòl rural del text
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat pel Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre”, on no es permetran la noves instal·lacions dels següents activitats o usos:

“1. a) Instal·lacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o aboquen productes
que pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna)
com a  conseqüència  del  seu  arrossegament,  dilució  o  infiltració,  en  particular  estacions  de
subministrament  de  carburant,  depuradores  industrials,  magatzems  de  residus,  instal·lacions
elèctriques  de  mitjana  i  alta  tensió;  o  centres  escolars  o  sanitaris,  residències  de  persones
majors,  o de persones amb discapacitat,  centres esportius o grans superfícies comercials on
puguen donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de bombers, centres penitenciaris,
instal·lacions dels serveis de Protecció Civil.
b) Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposen un increment de l'ocupació en
planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús que incrementen la vulnerabilitat de la
seguretat  de les persones  o béns enfront  de les  avingudes,  garatges  subterranis,  soterranis  i
qualsevol  edificació  sota  rasant  i  instal·lacions  permanents  d'aparcaments  de  vehicles  en
superfície.
c) Acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats.
d) Depuradores d'aigües residuals urbanes, excepte en aquells casos en els quals es comprove
que no existeix una ubicació alternativa o, en el cas de petites poblacions, que els seus sistemes
de  depuració  siguen  compatibles  amb  les  inundacions.  En  aquests  casos  excepcionals,  es
dissenyaran tenint en compte, a més dels requisits previstos en els articles 246 i 259 ter, el risc
d'inundació existent, incloent mesures que eviten els eventuals danys que puguen originar-se en
les seues instal·lacions i garantint que no s'incremente el risc d'inundació en l'entorn immediat,
ni aigües avall. A més s'informarà a l'organisme de conca dels punts de desbordament en virtut
de la  disposició addicional  segona.  Queden exceptuades les  obres  de conservació,  millora  i
protecció de les ja existents.
e) Hivernacles, tancaments i closos que no siguen permeables, tals com els tancaments de mur
de fàbrica estancs de qualsevol classe.
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f)  Granges  i  criaders  d'animals  que  hagen  d'estar  inclosos  en  el  Registre  d'explotacions
ramaderes.
g)  Farcits  que  modifiquen  la  rasant  del  terreny i  suposen  una  reducció  significativa  de  la
capacitat de desguàs. Aquest supòsit no és aplicable als farciments associats a les actuacions
contemplades en l'article 126 ter, que es regiran per l'establert en aquest article.
h) Apilaments  de materials  que puguen ser arrossegats o puguen degradar el  domini  públic
hidràulic o emmagatzematge de residus de tot tipus.
i)  Infraestructures  lineals  dissenyades  de  manera  tendent  al  paral·lelisme  amb  el  llit.
Excepcionalment, quan es demostre que no existeix una altra alternativa viable de traçat, podrà
admetre's una ocupació parcial de la zona de flux preferent, minimitzant sempre l'alteració del
règim hidràulic i que es compense, si escau, l'increment del risc d'inundació que eventualment
pogués produir-se. Queden exceptuades les infraestructures de sanejament, proveïment i altres
canalitzacions  subterrànies  així  com  les  obres  de  conservació,  millora  i  protecció
d'infraestructures lineals ja existents. Les obres de protecció front a inundacions es regiran per
l'establert en els articles 126, 126 bis i 126 ter.

2. Excepcionalment es permet la construcció de petites edificacions destinades a usos agrícoles
amb una superfície màxima de 40 m2, la construcció de les obres necessàries associades als
aprofitaments  reconeguts  per  la  legislació  d'aigües,  i  aquelles  altres  obres  destinades  a  la
conservació i restauració de construccions singulars associades a usos tradicionals de l'aigua,
sempre que es mantinga el seu ús tradicional i no permetent, en cap cas, un canvi d'ús excepte el
condicionament museístic, sempre que es reunesquen els següents requisits:
a) No represente un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a
les avingudes.
b) Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat, ni aigües
avall,  ni  es  condicionen les  possibles  actuacions de  defensa  contra  inundacions  de la  zona
urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir
de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguen
requerits per a la seua autorització i que defineixen la situació abans de l'actuació prevista i
després de la mateixa, no es deduesca un augment de la zona inundable en terrenys altament
vulnerables.

3. Tota actuació a la zona de flux preferent haurà de comptar amb una declaració responsable,
presentada  davant  l'Administració  hidràulica  competent  i  integrada,  si  escau,  en  la
documentació  de  l'expedient  d'autorització,  en  la  qual  el  promotor  expresse  clarament  que
coneix  i  assumeix  el  risc  existent  i  les  mesures  de  protecció  civil  aplicables  al  cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de
les  mesures  complementàries  que  estime  oportú  adoptar  per  a  la  seua  protecció.  Aquesta
declaració serà independent de qualsevol autorització o acte d'intervenció administrativa prèvia
que haja de ser atorgada pels diferents òrgans de les Administracions públiques, amb subjecció,
almenys,  a  les  limitacions  d'ús  que  s'estableixen  en  aquest  article.  En  particular,  aquestes
actuacions hauran de comptar amb caràcter previ a la seua realització, segons com pertocarà,
amb l'autorització a la zona de policia en els termes previstos en l'article 78 o amb l'informe de
l'Administració hidràulica de conformitat amb l'article 25.4 del TRLA (en tal cas, tret que el
corresponent Pla d'Ordenació Urbana, altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de
l'Administració,  hagueren  estat  informats  i  hagueren  recollit  les  oportunes  previsions
formulades  a  aquest  efecte).  La  declaració  responsable  haurà  de  presentar-se  davant
l'Administració hidràulica amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat en
els casos en què no haja estat inclosa en un expedient d'autorització”.
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Això suposa que en aquestes zones de “flux preferent”, que són totes aquelles que la cartografia
temàtica del Ministeri de Medi Ambient entén que poden ser inundables en un període temporal
de 100 anys (i altres condicions previstes en el Reglament estatal), on la classificació del sòl
siga no urbanitzable, urbanitzable (amb programa o no aprovat), o fins i tot urbà, però que no
estiga efectivament urbanitzat, no es podrà fer cap nova edificació d'aquesta tipologia descrita,
incloent usos residencials, industrials, terciaris o dotacionals, amb les úniques excepcions d'allò
previst a l'apartat segon d'aquest nou article 9 bis.

B).- Per als “sòls urbanitzats”, d'acord amb allò previst en l'article 21.3 i 4 de la “Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana”, que són els sòls urbans efectivament urbanitzats, només es permetran les
següents activitats o usos:
“...  noves  edificacions,  obres  de  reparació  o  rehabilitació  que  suposen  un  increment  de
l'ocupació  en  planta  o  del  volum d'edificacions  existents,  canvis  d'ús,  garatges  subterranis,
soterranis  i  qualsevol  edificació  sota  rasant  i  instal·lacions  permanents  d'aparcaments  de
vehicles en superfície, sempre que es reunesquen els següents requisits i sense perjudici de les
normes addicionals que estableixen les comunitats autònomes:
a) No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a
les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos.
b) Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües
avall,  ni  es  condicionen les  possibles  actuacions de  defensa  contra  inundacions  de la  zona
urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir
de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguen
requerits per a la seua autorització i que defineixen la situació abans de l'actuació prevista i
després de la mateixa, no es deduesca un augment de la zona inundable en terrenys altament
vulnerables.
c)  Que  no  es  tracten  de  noves  instal·lacions  que  emmagatzemen,  transformen,  manipulen,
generen o aboquen productes que pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn
(sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració,
en particular estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems de
residus, instal·lacions elèctriques de mitjana i alta tensió.
d) Que no es tracte de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones majors, o de
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguen donar-se
grans aglomeracions de població.
e) Que no es tracte de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instal·lacions dels serveis
de Protecció Civil.
f) Les edificacions de caràcter residencial es dissenyaran tenint  en compte el  risc i  el  tipus
d'inundació existent i els nous usos residencials es disposaran a una cota tal que no es vegen
afectats  per  l'avinguda  amb  període  de  tornada  de  500  anys.  Podran  disposar  de  garatges
subterranis i soterranis, sempre que es garantesca l'estanqueïtat del recinte per a l'avinguda de
500 anys de període de tornada, i que es realitzen estudis específics per evitar el col·lapse de les
edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més disposen de
respiradors i  vies d'evacuació per sobre de la cota d'aquesta avinguda.  S'haurà de tindre en
compte,  en  la  mesura  del  possible,  la  seua  accessibilitat  en  situació  d'emergència  per
inundacions.

2. A més de l'exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en el qual s'acredite que existeix
anotació registral indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent”.
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Finalment, només per als casos de municipis que tinguin més d'una tercera part de la superfície
del  seu  terme  inclosa  en  aquestes  zones,  de  “flux  preferent”,  el  nou  article  9  quater  del
Reglament estatal del Domini Públic Hidràulic, es permetrà un “règim especial”, que tindrà les
següents característiques:
“ ... en els municipis en què almenys un 1/3 de la seua superfície estiga inclosa a la zona de flux
preferent  o  que  per  la  morfologia  del  seu  territori  tinguen  una  impossibilitat  material  per
orientar els seus futurs desenvolupaments cap a zones no inundables, es podrà permetre com a
règim especial la realització de noves edificacions o usos associats a la zona de flux preferent,
sempre que complesquen els següents requisits i sense perjudici de les normes addicionals que
estableixen les comunitats autònomes:
a) Estiguen situats fora de la zona de policia.
b) No incrementen de manera significativa el  risc d'inundació existent.  Es considera que es
produeix un increment significatiu del risc d'inundació quan a partir de la informació obtinguda
dels  estudis  hidrològics  i  hidràulics,  que  en  cas  necessari  siguen  requerits  per  a  la  seua
autorització i que defineixen la situació abans de l'actuació prevista i després de la mateixa, no
es deduesca un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables.
c) No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a
les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc al que estan sotmesos, complint a
més amb l'establert en l'article 9 ter.1.f).
d) No es permetrà la construcció d'instal·lacions que es trobin entre les contingudes en l'article 9
bis.1.a),  i)  i  h),  ni  grans superfícies comercials on puguen donar-se grans aglomeracions de
població.
i) No es permetrà, tret que quan amb caràcter excepcional es demostre que no existeix una altra
alternativa d'ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures
públiques  essencials  per  al  nucli  urbà  tals  com:  hospitals,  centres  escolars  o  sanitaris,
residències  de  persones  majors  o  de  persones  amb discapacitat,  centres  esportius,  parcs  de
bombers, depuradores, instal·lacions dels serveis de Protecció Civil o similars. Per a aquests
casos  excepcionals,  les  infraestructures  requerides  no  hauran  d'incrementar  de  manera
significativa  la  inundabilitat  de  l'entorn  immediat  ni  aigües  avall,  de  manera  que  no  es
produesca un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. Igualment, no
condicionaran les possibles  actuacions de defensa contra  inundacions de la  zona urbana,  ni
representaran un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a les
avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmeses, complint a més
amb l'establert en l'article 9 ter.1.f); per a això es realitzaran els oportuns estudis hidrològics i
hidràulics que definesquen la situació abans de l'actuació prevista i després de la mateixa.

2. A més de l'exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en el qual s'acredite que existeix
anotació registral indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent.”

Respecte a les zones inundables a més dels 100 metres (ampliables) de la “zona de policia”
(segons  la  cartografia  temàtica  aprovada),  la  nova  redacció  de  l'article  14.1  del  Reglament
estatal ha passat a considerar com a tals aquelles que “...  puguen resultar inundats pels nivells
teòrics  que  aconseguirien  les  aigües  en  les  avingudes  el  període  estadístic  de  les  quals  de
tornada sige de 500 anys, atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de
sèries d'avingudes històriques i documents o evidències històriques de les mateixes en els llacs,
llacunes, embassaments, rius o rierols...”  eliminant-se la possibilitat que existia en la redacció
anterior del Reglament que s'exceptuara aquesta previsió en els casos en què “... el Ministeri de
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Medi ambient, a proposta de l'organisme de conca fixe, en expedient concret, la delimitació que
en cada cas resulte més adequada al comportament del corrent”.

En aquest cas, el nou article 14 bis, estableix les següents limitacions d'usos i activitats:
A).-  Per  a  “Sòls  rurals”  (aquells  no  urbanitzats  efectivament  per  comptar  amb  els  serveis
urbanístics exigibles), no es permetrà “en la mesura del possible” cap actuació, i quan això no
siga possible justificadament s'haurà de tindre en compte les següents limitacions:
“a) Les edificacions es dissenyaran tenint en compte el risc d'inundació existent i els nous usos
residencials es disposaran a una cota tal que no es vegen afectats per l'avinguda amb període de
tornada de 500 anys,  havent  de dissenyar-se  tenint  en compte el  risc  i  el  tipus d'inundació
existent.  Podran  disposar  de  garatges  subterranis  i  soterranis,  sempre  que  es  garantesca
l'estanqueïtat del recinte per a l'avinguda de 500 anys de període de tornada, es realitzen estudis
específics per evitar el col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida
transportada, i a més es dispose de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota d'aquesta
avinguda.  S'haurà  de  tindre  en  compte  la  seua  accessibilitat  en  situació  d'emergència  per
inundacions.
b)  S'evitarà  l'establiment  de  serveis  o  equipaments  sensibles  o  infraestructures  públiques
essencials tals com, hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de persones majors o de
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguen donar-se
grans aglomeracions de població, acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i
edificis  d'usos  vinculats,  parcs  de bombers,  centres  penitenciaris,  depuradores,  instal·lacions
dels serveis de Protecció Civil, o similars. Excepcionalment, quan es demostre que no existeix
una altra alternativa d'ubicació, es podrà permetre el seu establiment, sempre que es complesca
l'establert  a  l'apartat  anterior  i  s'assegure la  seua accessibilitat  en situació d'emergència  per
inundacions.

2. En aquells sòls que es troben a en la data d'entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9
de desembre, en la situació bàsica de sòl urbanitzat, podrà permetre's la construcció de noves
edificacions, tenint en compte,  en la mesura del possible, l'establert  en les lletres a) i  b) de
l'apartat 1.

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions competents
fomentaran l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat  i  autoprotecció, tot això
d'acord amb l'establert en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció
Civil i la normativa de les comunitats autònomes. Així mateix, el promotor haurà de subscriure
una declaració responsable en la qual expresse clarament que coneix i assumeix el risc existent i
les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació
als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que estime oportú
adoptar per a la seua protecció. Aquesta declaració responsable haurà d'estar integrada, si escau,
en la documentació de l'expedient d'autorització. En els casos en què no haja estat inclosa en un
expedient d'autorització de l'administració hidràulica, haurà de presentar-se davant aquesta amb
una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat.

4. A més de l'establert a l'apartat anterior, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en el qual s'acredite que existeix
anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable”.
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B).-  Per a “sòls urbanitzats”,  si  que es podrà permetre la construcció de noves edificacions
“tenint en compte en la mesura del possible” els condicionaments exigits per a les zones en
“sòls rurals”.

Les conseqüències d'aquesta nova regulació estatal poden ser molt greus per a les condicions
d'urbanització i edificació de sòls, fins i tot d'aquells classificats en el planejament vigent com a
urbanitzables (encara que compten amb programa i planejament de desenvolupament aprovat) o
urbans, en molts municipis que tenen amples zones que es consideren inundables en un període
de recurrència de 500 anys. 

L'exigència establerta en la nova redacció del Reglament  estatal que només es permeten les
edificacions residencials a una cota de planta igual o major que el calat previst per a un període
de recurrència d'inundacions de 500 anys (que molts casos pot suposar la necessitat d'elevar-la
fins a uns 2 o 3 metres sobre l'existent) no només dificultarà molt l'ocupació d'aquests sòls que
estan classificats com no urbanitzables, urbanitzables (fins i tot amb programació aprovada) o
urbans (amb o sense urbanització realitzada), sinó que poden en els dos últims casos entrar en
contradicció amb les ordenances d'edificació vigents en els municipis, que solen imposar unes
altures  màximes  de  les  edificacions,  provocant  tipologies  edificatòries  inoperatives  (plantes
baixes amb una altura de 2 o 3 metres sobre el nivell de la zona), i obligar a fer estancs els
soterranis en tots aquests llocs. El resultat podrà ser la impossibilitat material de realitzar la
urbanització  i/o  l'edificació  de  les  zones  incloses  en  espais  amb  el  risc  de  inundabilitat
(recurrència amb període de 500 anys),  o l'encariment tan elevat dels costos d'urbanització i
edificació que les facen totalment inoperatives.

Aquesta  regulació contrasta  frontalment  amb l'establerta  en el  Pla  d'Acció Territorial  sobre
Prevenció  del  Risc  d'Inundació  a  la  Comunitat  Valenciana  (PATRICOVA)  que  parteix  del
respecte al planejament urbanístic vigent al moment de la seua entrada en vigor, cosa que no fa
el Reglament estatal.

En  el  cas  d'Oliva,  que  té  grans  zones  classificades  com a  urbanitzables,  moltes  d'elles  ja
urbanitzades (o en procés d'estar-ho), però que no tenen edificacions, que estan en zones amb el
risc d'inundació amb períodes de calat de 500 anys, es veurà obligat per poder donar llicències
per  edificar  a  elevar  molts  metres  les  seues  plantes  baixes,  amb  afecció  a  la  normativa
urbanística aprovada que establesca limitacions d'altura màxima de cornisa.

II.-  REGULACIÓ  LEGAL  DE  LES  OCUPACIONS  URBANÍSTIQUES  EN  ZONES
INUNDABLES SEGONS EL PATRICOVA.
Front a aquesta regulació de la normativa estatal vigent, cal dir que el PATRICOVA, aprovat
per Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, només estableix la classificació com a sòls
no urbanitzables d'especial protecció de les zones que es consideren de risc 1, que són aquelles
en les quals “... la probabilitat que, en un any qualsevol, se sofresca almenys una inundació, és
superior a 0,04 (equivalent a un període de tornada inferior a 25 anys), amb un calat màxim
generalitzat  aconseguit  per  l'aigua  superior  a  vuitanta  centímetres  (80  cm)”,  la  qual  cosa
impedirà qualsevol tipus d'edificació a la zona, mentre que a les zones de risc 2 a 5 que estiguen
en sòls classificats com no urbanitzables es podran fer aquest tipus d'actuacions (habitatges ...)
sempre que es justifique “...  per mitjà d'un estudi específic i  detallat de la zona ... l'escassa
incidència del risc d'inundació en relació amb l'activitat a implantar”.
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També  cal  dir  que  el  PATRICOVA  preveu  que  en  els  sòls  urbanitzables  sense  programa
d'actuació integrada aprovat, que estiguen en zones afectades per perillositat d'inundació, si que
es  podran fer  les  actuacions  urbanístiques  que es  programen  sempre  que es  faça  un estudi
d’inundabilitat  específic que justifique l'actuació,  mentre  que per  als  sòls classificats  en els
planejaments vigents com a “urbà i en el sòl urbanitzable amb programa d'actuació integrada
aprovat, afectat per perillositat d'inundació, (els ajuntaments) hauran de verificar la incidència i
imposar, quan escaiga, condicions d'adequació de les futures edificacions” sense que existesca
cap limitació més. En el cas dels sòls urbans és important fer constar que aquest Pla autonòmic
atribueix als respectius ajuntaments la competència de l'aplicació de les seues previsions en el
cas de sòls urbans, cosa que no fa el Reglament estatal, que imposa als municipis les seues
determinacions.

Es posa així de manifest que les determinacions introduïdes pel govern central per a l'ocupació
del  territori  són  molt  més  limitadores  que  les  previstes  en  el  PATRICOVA,  i  que  aquesta
aplicació  tindrà  un  efecte  de  limitació  sobre  els  desenvolupaments  urbanístics  en molts  els
municipis costaners de la Comunitat Valenciana (la major part dels quals tenen amples zones
inundables). 

III.- EXTRALIMITACIÓ COMPETENCIAL DE L'ESTAT EN LA SEUA REGULACIÓ DEL
REGLAMENT  ESTATAL  DEL  DOMINI  PÚBLIC  HIDRÀULIC.  EXTRALIMITACIÓ
REGLAMENTÀRIA  ESTATAL  EN  RELACIÓ  AMB  LA  REGULACIÓ  DE  LA  LLEI
D'AIGÜES.
Es considera que el govern central, que ha establert reglamentàriament el règim de limitacions a
les ocupacions del territori abans indicats en ús de les seues atribucions en matèria de “gestió de
riscos  d'inundació”,  emparant-se  en  l'atribució  de  competències  que  li  atribueix  l'article
149.1.23ª de la Constitució, que assigna a l'Estat la competència per aprovar la legislació bàsica
en matèria de medi ambient, clarament s'ha extralimitat en aquestes atribucions, afectant a una
competència  d'ordenació  del  territori  que  és  exclusiva  de la  Generalitat  Valenciana,  segons
preveu l'article 148 de la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia.

El  fet  és  que  l'aplicació  d'aquestes  determinacions  suposaran  la  impossibilitat  d'ordenar
l'ocupació del territori en zones afectades per la zona de policia estatal d'aigües (100 metres en
cada  costat  ampliables)  que  actualment  estan  ja  classificades  urbanísticament  com  a
“urbanitzables”, moltes d'elles amb plans parcials i programes aprovats, o urbans, en les quals
no  s'ha  consumat  totalment  l'actuació  urbanitzadora,  o  que  limitaran  de  tal  manera  les
ocupacions edificatòries de gran masses  de sòls inundables (aquells  que tinguen risc de ser
inundats en un període de fins a 500 anys) que fins i tot són urbans i estan totalment urbanitzats
en  condicionar  de  tal  manera  la  seua  edificació,  que  la  faran  inoperativa,  produint-se  una
situació fàctica de “desclassificació” massiva de terrenys.

A més  del  referit,  existeix  una  clara  extralimitació  reguladora  en  el  Reglament  aprovat  en
relació amb les  previsions  de la  vigent  Llei  d'Aigües,  aprovada per  Reial  decret  Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, que només atribueix a l'Estat la competència per determinar les zones de
domini  públic, servitud o policia en matèria d'aigües, però que de cap manera l’habilita per
desenvolupar  les  previsions  que  ha  exercit  en  aquesta  norma  reglamentària  que  suposen
limitacions  de  tal  naturalesa,  que  fins  i  tot  arriben  a  afectar  a  l'ocupació  de  terrenys  ja
classificats  urbanísticament  com a  edificables  (en  trobar-se  classificats  com  a  urbans  amb
urbanització executada), que es troben emparades en les normes legals estatals que l’haurien
d'habilitar.
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Cal tindre en compte que la previsió de l'article 11 de la Llei d'Aigües preveu quan regula la
“zones inundables”, que són aquells “terrenys que puguen resultar inundats durant les crescudes
no  ordinàries  dels  llacs,  llacunes,  embassaments,  rius  o  rierols,  conservaran  la  qualificació
jurídica i la titularitat dominical que tingueren”, i que “els Organismes de conca donaran trasllat
a les Administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i
estudis disponibles sobre avingudes, a fi de que es tinguen en compte a la planificació del sòl i,
en particular, en les autoritzacions d'usos que s’acorden a les zones inundables”, mentre que el
govern  solament  podrà  “per  Reial  decret,  ...  establir  les  limitacions  en  l'ús  de  les  zones
inundables que estime necessàries per garantir la seguretat de les persones i béns”, la qual cosa
no pot suposar que aquestes limitacions afecten a tot tipus de sòls, incloent aquell que ja ha estat
urbanitzat o en procés d'urbanització, atès que això comportaria unes afeccions no previstes en
l'ordenació urbanística ja aprovada per la Comunitat Autònoma (amb informes favorables de les
respectives  Confederacions  Hidrogràfiques)  de  tal  intensitat  que  les  poden  arribar  a  fer
inexecutables. 

IV.- SITUACIÓ DEL MUNICIPI D'OLIVA:
Amb motiu de l'execució, a través de l'empresa pública Acuamed, de les obres del Gallinera i
del Serpis, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va realitzar en 2010 un estudi denominat
«Modelació hidràulica bidimensional de les zones inundables dels llits del riu Serpis, rambla de
la  Gallinera,  riu  Bullent  i  riu  Molinell  »,  sobre  la  base  del  qual  l'Ajuntament  d'Oliva  va
encomanar  la  redacció  d'un  estudi  d’inundabilitat  del  seu  terme  municipal.  Aquest  estudi
d’inundabilitat,  i  la  cartografia  de risc  que l'acompanyava,  va  ser  aprovat  per  resolució del
Director  General  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial  de  la  Conselleria  d'Infraestructures
Territori i Medi ambient en data 7 de març de 2014, complint amb l'exigit pel PATRICOVA que
els ajuntaments van determinar amb major grau de precisió (escala) el grau d’inundabilitat de
cada terme municipal. La cartografia resultant d'aquest estudi, en ser de major escala, preval
sobre la del mateix PATRICOVA.

En data  1 d'octubre de 2014, a la vista dels resultats de l'estudi d’inundabilitat i obtinguda la
seua  aprovació,  l'Ajuntament  d'Oliva  (en  sessió  plenària  de  25  de  setembre de  2014)  va
sol·licitar a la Conselleria d'Infraestructures Territori i Medi ambient la inclusió en la categoria
de municipi amb elevat risc d'inundació, trobant-se en fase de tramitació.

En compliment de la normativa en matèria de Protecció Civil, l'Ajuntament d'Oliva, en sessió
plenària  de  28  d'abril de  2016  va  aprovar  el  Pla  d'Actuació  Municipal  Front  al  Risc
d'Inundacions  (PAMRI),  homologat  per  la  Comissió  de  Protecció  Civil  de  la  Comunitat
Valenciana el 20 de juny de 2016.

L'aplicació del  nou  Reglament,  segons  l'informe  tècnic,  de  data  24  de  febrer  de  2017  i
cartografia que s'adjunta, i  a la vista de la modificació donada pel RD 638/2016, afecta a una
gran superfície del nostre terme municipal, superant, és clar, la franja costanera d’un km, per
l'envolupant de calat màxim per a períodes de fins a 500 anys.

La conseqüència de tot això, d'acord amb l'anteriorment exposat, és que en els casos de terrenys
classificats  com  no  urbanitzable  o  urbanitzables,  no  serà  possible  cap  desenvolupament
urbanístic sense les limitacions de l'article 14 del Reglament, que implicaran justificar que no és
possible cap altra ocupació i que, en tot cas, es prenen les mesures de construcció “en alt” i amb
una impermeabilització dels soterranis.
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Per als casos de terrenys inclosos a la zona de policia (incloent l'afectada pel flux preferent), la
conclusió encara és més greu, atès que no serà possible cap actuació urbanística, atenent a les
previsions del nou article 9, bis, ter i quater, implicant “de facto” una desclassificació de les
previsions urbanístiques vigents. 

FONAMENTS DE DRET
L'ajuntament té atribuïdes per l'article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases  del  Règim Local,  la  competència  en matèria  de planejament  i  gestió  urbanística  del
municipi, que desenvoluparà en el marc de la regulació continguda en la legislació urbanística
valenciana  (actualment  la  Llei  5/2014,  de  25  de  juliol,  de  la  Generalitat,  d'Ordenació  del
Territori,  Urbanisme i  Paisatge),  que atribueix la competència de la Generalitat  per aprovar
definitivament el planejament urbanístic, en desenvolupament dóna les competències exclusives
residenciades a la Comunitat Autònoma en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

L'atribució competencial de l'Estat per a l'aprovació de legislació bàsica en matèria de medi
ambient  no  pot  suposar  que,  mitjançant  normes  de  naturalesa  reglamentària  (com ho és  el
Reglament  referit),  es  modifiquen  les  previsions  urbanístiques  vigents  en  els  municipis,
impossibilitant  en  la  pràctica  el  desenvolupament  urbanístic  de  sòls  classificats  com  a
“urbanitzables” o “urbans”, sobre la base del possible risc d’inundabilitat, quan la competència
per establir limitacions d'ús de sòls per risc a les persones han de ser aplicades respectant les
atribucions competencials de la Comunitat Autònoma.

A  això  cal  afegir  que  el  desenvolupament  que  ara  ha  fet  el  govern  suposa  una  clara
extralimitació sobre les previsions de la mateix llei d'Aigües, amb una greu incidència sobre el
planejament vigent en el municipi, que el farà en gran part inoperatiu. De la mateixa forma que
deixaria  sense  efecte  l'estudi  d’inundabilitat,  i  la  cartografia  de  risc  que  l'acompanyava,
elaborada per  l'Ajuntament  d'Oliva i  que va ser  aprovat  per  resolució del  Director  General
d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures Territori i Medi ambient
en  data  7  de  març de  2014,  complint  amb  l'exigit  pel  PATRICOVA,  tal  com s'ha  indicat
anteriorment.

L'article 44 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa estableix com a regla general,
que  els  litigis  entre  les  Administracions  Públiques  no  caldrà  interposar  recurs  en  via
administrativa.  No  obstant  això,  quan  una  administració  interpose  recurs  contenciós
administratiu  contra  una  altra,  podrà  requerir-la  prèviament  perquè  derogue  la  disposició,
anul·le  o  revoque  l'acte,  faça  cessar  o  modifique  l'actuació  material  o,  en  cas  d'inactivitat
administrativa, inicie l'activitat què estiga obligat.

En requeriment conforme a l'assenyalat en el citat article 44 de la Llei Jurisdiccional: 

- Haurà  de  dirigir-se  a  l'òrgan  competent  mitjançant  escrit  raonat  que  concretarà  la
disposició, actuació o inactivitat.

- Haurà de produir-se en el termini de dos mesos comptats des de la publicació de la
norma  o  des  que  l'administració  requirent  hagués  conegut  o  pogut  conèixer  l'acte,
actuació o inactivitat.

- S'entendrà  rebutjat,  si  dins  del  mes  següent  a  la  seua  recepció,  l'òrgan  requerit  no
contesta.
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Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de 29 de desembre de 2016 el Reial decret 638/2016, pel
qual  es  modifiquen  determinats  articles  del  Reglament  de  Domini  Públic  Hidràulic,  demà
finalitza el termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu o si escau
requeriment previ.

Correspon  a  l'Alcalde  en  cas  d'urgència  l'exercici  d'accions  judicials  i  administratives  i  la
defensa de l'Ajuntament en matèria de la competència del Ple, donant-ne compte al mateix en la
primera sessió que se celebre per a la seua ratificació.

A la vista de l'exposat, aquesta Alcaldia RESOL

PRIMER.-  Requerir,  prèviament  a  la  interposició  del  recurs  contenciós  administratiu,  a
l'Administració de l'Estat, perquè derogue els articles 9.2 i 9 bis, ter i quater, i 14.1 i 14 bis  del
Reglament de Domini Públic Hidràulic modificats pel Reial decret 638/2016, de 9 de desembre,
considerant que la regulació vigent en el PATRICOVA és suficient per garantir la protecció
davant el risc d'inundacions.

SEGON.-  Donar-ne compte al Ple de la Corporació per a la seua ratificació, en la primera
sessió que celebri.

TERCER.- Traslladar el present requeriment a l'Administració de l'Estat als efectes previstos
en els articles 44 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.”

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

 Sr. Canet Llidó: “El decret, concretament el 390 de data 27 de febrer de 2017, deia
requerir  prèviament  a  la  interposició  del  recurs  contenciós  a  l’administració  de
l’Estat  per  a  que  derogue  els  articles  que  ha  citat  abans  la  Sra.  Secretària  del
reglament  del  domini  públic  hidràulic  modificats  per  reial  decret  638/2016.
Demanar una sèrie de qüestions, donar compte al plenari per a que es votara la seua
ratificació. I això és el que fem ara, en el moment en el que ens trobem en este punt.
De què parla concretament eixe reial decret 638/2016? Crec que ja vam parlar prou
en el moment, en què a punt d’expirar el termini per a poder presentar requeriment
o contenciós sobre el tema. En desembre, concretament el 29 de desembre, es va
publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 638/2016 que havia estat
aprovat  pel  Consell  de Ministres el  9  de desembre.  Eixa  publicació  en el  BOE
implicava, directament, l’entrada en vigor del Reial decret. No era una publicació
per  a  que  es  presentaren  al·legacions,  ni  que  els  ajuntaments  o  els  interessats
mostraren el seu acord o desacord amb el mateix sinó que era la seua entrada en
vigor directament.  Per tant, a partir de l’endemà de la publicació en el BOE els
interessats, entre ells les administracions públiques, teníem un termini de dos mesos
per  a  poder  interposar  algun  tipus  de  recurs  contra  el  mateix.  Pràcticament  en
l’últim  moment;  el  27  de  febrer,  estem  parlant,  quan  ja  pràcticament  estava
finalitzant eixe termini de dos mesos; aquest ajuntament va actuar, va prendre una
determinació que es, una vegada analitzades les conseqüències que podia tindre la
modificació que plantejava aqueix reial decret 638 sobre el domini públic hidràulic
i sobre el risc d’inundació, com moltes d’eixes qüestions anul·laven l’autonomia
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autonòmica, valga la redundància, en matèria d’ordenament i com moltes d’eixes
modificacions  podien  acabar  condicionant  el  futur  desenvolupament  tant  de  la
ciutat com, fins i tot, el desenvolupament d’alguns sectors ja urbanitzats o urbans.
Este ajuntament va decidir plantejar el recurs que es va plantejar per decret i que
ara el plenari ha de ratificar.”

El  Ple  de  l'Ajuntament  Ple,  per  majoria,  amb  17 vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís per Oliva, 6 vots del PP, 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 2
abstencions (del Grup Socialista Municipal d’Oliva) ACORDA:

PRIMER.- Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 390/17, de data 27 de febrer de 2017.

SEGON.-  Donar  trasllat  del  present  acord  a  l'Administració  de  l'Estat  als  efectes
previstos en els articles 44 i 46 de la Llei  Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

ONZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 0301/17 AL NÚM.
0626/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 301/17, de 16 de febrer
de 2017, fins el Decret núm. 626/17, de 22 de març de 2017.

La corporació queda assabentada.

En aquest  moment,  sent  les  20.50 h s’incorpora  a  la  sessió  el  regidor  Sr.  Mengual
Manzanares.

DESPATX EXTRAORDINARI.-
PRIMER.-  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORDENACIÓ
DEL  TERRITORI  SOBRE  PROJECTE  DE  COMPENSACIÓ  POLÍGON  1B-
SECTOR  1.  PAU  OLIVA  NOVA.  DICTAMEN  MODIFICACIÓ  I
ADJUDICACIÓ PARCEL·LA 13C.

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, que constitueixen
la majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació, es passa a examinar
el següent assumpte no inclòs en l'ordre del dia.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 22
de març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

La Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de 
març de 2017 va emetre, entre altres, el següent DICTAMEN:

7é.- PROJECTE DE COMPENSACIÓ POLÍGON 1B-SECTOR 1. PAU OLIVA NOVA.
DICTAMEN MODIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ PARCEL·LA 13C.

Vist expedient que es tramita per sol·licitud, de data 9 de desembre de 2016, que formula D.
Enrique Pons Gilabert, per a la modificació del Projecte de Compensació del Sector 1B del
Sector 1 OLIVA NOVA, en el sentit de declarar que la parcel·la de resultat 13C ha deixat de
considerar-se litigiosa i es procedesca a a la seua formal adjudicació.

Vist l'informe jurídic emès amb data 15 de març de 2017 i que, seguidament, es reprodueix:

INFORME.  Per D. Enrique Pons Gilabert,  mitjançant escrit núm. 13.373 de data 12 de desembre de
2016 se sol·licita que l'Ajuntament d'Oliva es declare de forma expressa que la finca identificada al núm.
30 (Finca Registral 27.638) del Projecte de Compensació del Polígon 1-B del Sector 1 del PAU OLIVA
NOVA  ha  deixat  de  ser  una  finca  litigiosa,  adjudicant-se  als  seus  actuals  propietaris  en  les  seues
respectives parts indivises com a successors en la titularitat de la mercantil “Construcciones Borras et
Fils, SA” als procedents efectes registrals.

Encara que no es faça exprés esment en la concreta petició, del cos de l'escrit es desprén clarament que es
fa  referència  a  la  parcel·la  de  resultat  identificada  com  13-c  i  que  prové,  segons  el  Projecte  de
Compensació de la inicial aportada núm. 30. Registral 27.638, entre altres.

El referit Projecte de Compensació va ser definitivament aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament de
data 28 de novembre de 1989, resolent-se un recurs interposat i declarant-se la fermesa administrativa de
l'acord aprovatori en posterior sessió de data 29 de març de 1990.

En aquest Projecte de Compensació, la finca aportada identificada al núm. 30, que es correspon amb la
finca registral núm. 27.638, amb una superfície de 124.650 metres quadrats, es conceptua o apareix com a
finca litigiosa que, en el seu moment, va originar determinats procediments judicials per determinar la
seua titularitat civil i, en conseqüència, la posterior adjudicació de les finques de resultat corresponents.
Un d'aquests procediments judicials tenia per litigants els titulars de la finca registral 27.638 i la mercantil
Construcciones Borras et Fils, SA i tenia per objecte la determinació de la titularitat per a l'adjudicació de
la finca de resultat núm. 13-c,  en l’illa 13 del Polígon 1B del Sector 1 del  PAU OLIVA NOVA, de
699’75 metres quadrats.

En la seua condició de finca litigiosa, la representació dels drets corresponents i que es deriven de les
adjudicacions provinents de la finca aportada  núm. 30, l'ostentava l'Ajuntament,  en virtut  del  que es
disposa  en  l'article  103.4  del  Reglament  de  Gestió  Urbanística  (RD 3288/1978  de  25  d'agost),  dret
aplicable al moment de l'aprovació del Projecte de Compensació i que, encara que previst per al sistema
de cooperació és igualment aplicable al sistema de compensació tractat ací. 

En conseqüència l'Ajuntament, a partir de la data d'aprovació definitiva del Projecte de Compensació,
ostenta la representació, amb caràcter fiduciari, dels drets i obligacions inherents a l'expressada finca 13-
c,  fins  que  es  produesca  una  definitiva  adjudicació  a  favor  de  la  persona  o  persones  que  resulten
adjudicatàries en virtut de la sentència que recaiga en el procés judicial per dirimir tal titularitat civil.
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Amb data  28  d'abril  de  2005 es  dicta  sentencia  núm.  71/05,  en  judici  declaratiu  de  menor  quantia
202/1991, per part del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Gandia, testimoniatge de la qual s'aporta a
l'expedient, per la qual s'estima la demanda interposada per la mercantil Construcciones Borras et Fils,
SA, i entre altres aspectes, declara la nul·litat parcial, per doble immatriculació, de la primera i posteriors
inscripcions de la finca núm. 27.638, considerada com a litigiosa en el referit Projecte de Compensació,
en el que afecte a les finques registrals  reconegudes com a propietat d'aquesta mercantil  i  que, en el
concret cas objecte d'aquest informe, afecta a la finca de resultat 13-c que, en conseqüència hauria de ser
adjudicada a la mercantil Construcciones Borras et Fils, SA.

Efectivament,  per  part  de  la  representació  legal  d'aquesta  mercantil  s'ha  sol·licitat,  almenys  en  dues
ocasions (escrits de 18 de gener de 2006 i de 16 de febrer de 2007) que el solar 13-c de 699’75 metres
quadrats ha de ser adjudicat a favor seu en virtut de l'abans expressada sentència judicial.

D'altra banda consta en la documentació aportada, còpies de documents contractuals privats, datats fins i
tot abans de l'expressada sentència judicial, en els quals la mercantil Construcciones Borras et Fils, SA
reconeix la titularitat del 21’42 % indivís de la finca 13-C a favor de determinades persones (relacionades
en  l'escrit  contractual  protocolitzat  notarialment  amb data  12 de  desembre  de  2003 núm. 3529) i  el
78’58% indivís restant a favor de l'ara peticionari, Sr. Pons Gilabert. 

Entenc  que  els  efectes  d'aquests  documents,  de  caràcter  privat,  no  han  de  tindre  efectes  en  aquest
procediment administratiu i podran fer-se valdre, si escau, per les parts implicades, en posteriors actes
hipotecaris, ja sense intervenció de l'Ajuntament que ha de limitar-se, única i exclusivament, a determinar
els efectes immediats de la sentència dictada i declarar l'adjudicació de la parcel·la 13-C a favor de la
mercantil demandant.

Per l'anteriorment exposat i a la vista del que es disposa en l'article 118 de la Llei 10/2015 de 29 de
desembre, que modifica la redacció de l'article 88 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol (LOTUP), article 10
del RD 1093/1997 de 4 de juliol que regula els procediments de doble immatriculació en la inscripció
registral d'instruments d'equidistribució, el funcionari que subscriu ha d'informar el següent:

PRIMER.- Informar favorablement la procedència d'adjudicar a la mercantil BORRAS ET FILS, SA la
següent  finca  de  resultat  compresa  en  el  Projecte  de  Compensació  del  Polígon 1B del  Sector  1  del
Programa d'Actuació Urbanística (PAU) OLIVA NOVA, com a finca de resultat de les provinents de
l'aportada núm. 30 que, en virtut de la Sentència de 28 d'abril de 2005 del Jutjat de Primera Instància
núm. 1 de Gandia, ha deixat de ser considerada com a litigiosa:

Solar 13C en l’illa 13, situat en el Terme Municipal d'Oliva, Polígon 1B del Sector 1 del PAU OLIVA
NOVA. Ocupa una superfície de sis-cents noranta-nou metres i setanta-cinc decímetres quadrats.
Limita: Nord, finca 13B de Construcciones Borras et Fils, SA i zona verda a la zona marítim terrestre;
Sud, finca 13D de CHG; Est, zona verda a la zona marítim terrestre i finca 13D de CHG; i Oest, carrer
número 10 i finca 13B i Construcciones Borras et Fils, SA.

La inscripció de la finca 13C a favor de la citada mercantil ho serà sense perjudici dels actes, acords i
contractes privats de transmissió subscrits entre les parts i en els quals l'Ajuntament d'Oliva no tindrà cap
participació quant a la constància i formalització registral dels mateixos.

SEGON.- Tenint en compte que des de l'aprovació definitiva del Projecte de Compensació i fins avui,
l'Ajuntament d'Oliva ha actuat amb caràcter fiduciari, a compte de la seua atribució al veritable propietari
quan acredite el seu dret, assumint la representació dels drets i interessos d'aquestes titularitats, així com
les  obligacions  que  d'això es  deriven,  no procedirà  la  certificació  de l'acord  ni  la  formalització dels
corresponents  actes  registrals  tendents  a  l'adjudicació  acordada  mentre  que  pels  serveis  municipals
competents s'informe sobre la totalitat de càrregues i despeses que haja originat l'expressada parcel·la 13C
i que hagen estat assumits per l'Ajuntament o, si escau, s'informei sobre la inexistència de tals càrregues i
despeses.
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TERCER.-  Encara  que es  tracta  d'actes  que tenen  naturalesa  d'actes  de gestió  urbanística i  que són
atribuïbles a la competència de l'alcalde sobre la base del que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, el reconeixement de la titularitat civil a l'empara de l'esmentada sentència judicial i la consegüent
adjudicació de la parcel·la de resultat 13C és, en essència, una modificació del Projecte de Compensació
aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament, tal com es disposava en el llavors vigent Reglament de
Gestió Urbanística. 

En congruència, el funcionari que subscriu entén que la concreta adjudicació d'aquesta parcel·la ha de ser
objecte d'acord per  part  del  Ple de l'Ajuntament,  previ l'oportú dictamen de la Comissió Informativa
d'Ordenació del Territori, sense perjudici que en el mateix acord es faculte expressament a l'alcalde per
als subsegüents actes i tràmits de formalització davant el Registre de la Propietat d'Oliva.

Vista la proposta de data 16 de març de 2017 que presenta la Presidència de la Comissió, de
conformitat amb la mateixa i amb l'informe emès, la Comissió informativa, per majoria dels seus
membres i l'abstenció del Sr. Mengual Manzanares, dictamina aquella de forma favorable i eleva
al Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'acord:

PRIMER.- Modificar el Projecte de Compensació del Polígon 1B del Sector 1 del Programa
d'Actuació  Urbanística  OLIVA-NOVA  en  el  sentit  de  declarar  que  la  finca  de  resultat
identificada com 13C, i com a conseqüència de la Sentència de 28 d'abril de 2005 del Jutjat de
Primera Instància núm. 1 de Gandia, deixa de tindre la condició de finca litigiosa.

SEGON.- En els termes de l'expressada sentència judicial, aprovar l'adjudicació de la finca de
resultat 13C a favor de la mercantil CONSTRUCCIONES BORRAS ET FILS, SA. 

La referida adjudicació queda condicionada per a la seua formalització, efectes i inscripció, al fet
que quede justificat en l'expedient la totalitat de càrregues i despeses que, des de l'aprovació del
Projecte  de  Compensació,  tinguen  el  seu  origen  en  l'expressada  parcel·la  i  haja  satisfet
l'Ajuntament d'Oliva en funció del caràcter fiduciari de l'adjudicació a favor seu, així com la
justificació del reintegrament, a favor de l'Ajuntament d'Oliva, d'aquestes càrregues i despeses
que  s'hagen  pogut  produir,  pel  que  es  requerirà  l'oportú  informe  per  part  del  Departament
d'Intervenció-Tresoreria.

TERCER.- Facultar  l'Alcaldia  perquè,  una  vegada  acreditat  el  compliment  dels  descrits
condicionaments,  es  procedesca  a  la  formalització  i  inscripció  registral  de  l'adjudicació  de
l'expressada  parcel·la,  corrent  de  compte  de  l'adjudicatari  la  totalitat  de  despeses  que  la
formalització i inscripció genere.

El Ple de l'Ajuntament, per 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4
vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup Esquerra Unida del País
Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 9 abstencions (6 del Grup PP i 3
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.
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DESPATX EXTRAORDINARI.-
SEGON.-  MOCIÓ  EU  DECLARAR  AL  MUNICIPI  D’OLIVA  INSUBMÍS  I
OPOSAT  A  CETA.  ADHESIÓ  A  LA  RED  EUROPEA  DE  CIUTATS
CONTRÀRIES AL CETA-TTIP-TISA.

D'acord amb el que preveu l’article 91.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple la
Moció  presentada  pel  grup  municipal  Esquerra  Unida  del  País  Valencià,  prèvia
declaració de urgència acordada per majoria absoluta legal del nombre de membres de
la corporació es passa a examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia.

“A l'empara del que es disposa en els articles 91.4 del Reglament Orgànic Municipal i 97.3 del
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  el  Grup
Municipal  d’EUPV-AC representat  per  d.  Alejandro  Salort  Rubio  en  l'Ajuntament  d’Oliva
presenta, per a la seua discussió i aprovació, si escau, la MOCIÓ relativa a la Declaració de
Municipi  oposat  a  l'aplicació  de  l'Acord  Econòmic  i  Comercial  Global  (CETA en anglès),
d'acord a la fonamentació següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 26 de setembre de 2014, Canadà i la Unió Europea (UE) van anunciar la conclusió d'un
ambiciós  acord  d'integració  econòmica,  l'Acord  Econòmic  i  Comercial  Global  (CETA  en
anglès), que incloïa un mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors estrangers i Estats
(ISDS, en anglès) que podria desencadenar un auge de litigis de les empreses transnacionals
contra Canadà, la UE i els seus Estats Membres, la qual cosa podria constituir una greu amenaça
a les iniciatives dels Governs per a protegir a la ciutadania i el medi ambient.

El mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors estrangers i Estats concedeix a les
multinacionals  la  potestat  de  demandar  directament  als  països davant  àrbitres internacionals
privats  i  exigir-los  una  indemnització  per  adoptar  salvaguardes  en  matèria  de  salut,  medi
ambient, finances o altres mesures internes que, en opinió d'aquestes empreses, soscaven els
seus drets. La resolució d'aquests litigis Inversor-Estat dependran d'àrbitres comercials privats
als quals se'ls paga per cada cas que examinen, i que mostren una clara tendència a interpretar la
llei en favor dels inversors estrangers.

El mecanisme de solució de controvèrsies pot impedir que els Governs actuen en interès públic,
tant  de  forma  directa,  quan  una  multinacional  demanda  a  un  Estat,  com  a  indirecta,  en
desincentivar que s'adopten determinades lleis per por de provocar una demanda. A tot el món,
els  inversors  han  impugnat  lleis  que  protegeixen  la  salut  pública,  com les  lleis  antitabac,
prohibicions sobre l'ús de productes tòxics o de l'explotació minera, normes que requereixen que
es realitzen avaluacions d'impacte ambiental, i altres lleis relacionades amb residus perillosos,
mesures tributàries i polítiques fiscals.

El  CETA incrementaria el  risc  que la UE i  els  seus  Estats membres  siguen demandats  per
inversors canadencs en els sectors de la mineria i de l'extracció de petroli i gas. En la UE són
molt  significatius  en  aquests  sectors,  i  algunes  companyies  mineres  canadenques  ja  estan
involucrades en una sèrie de polèmics projectes relacionats amb recursos naturals en la UE. Els
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especialistes  en  mineria  ja  estan  celebrant  el  CETA  com  un  acord  "històric",  que  tindria
"importants repercussions per a la mineria". Les multinacionals del petroli, mineria i gas de tot
el món cada vegada estan recorrent més a l'arbitratge d'inversions.

Açò significa, de fet, limitar la capacitat de les Administracions Públiques de qualsevol nivell
(estatal, autonòmic o municipal), per a adoptar polítiques en les àrees de salut pública, medi
ambient o protecció social i laboral per temor a les possibles indemnitzacions a les quals haurien
de fer front de ser condemnats pels àrbitres privats.

Malgrat la reforma del  mecanisme de solució de controvèrsies que la Comissió Europea ha
inclòs en el CETA, els defectes fonamentals no han sigut resolts. El suggeriment d'introduir un
Sistema Judicial d'Inversions (ICS en anglès) és merament cosmètic, i podrien servir per a fer
més acceptables els privilegis que seguirien tenint els inversors estrangers enfront dels Estats,
permetent-los posar-se per sobre de lleis que protegeixen els drets humans.

Entre les principals usuàries de l'arbitratge d'inversions es troben les multinacionals europees,
canadenques i nord-americanes, per la qual cosa existeixen motius de sobres per a esperar que
utilitzen el CETA amb la finalitat de limitar les mesures governamentals a Canadà i Europa. A
més, les filials canadenques de multinacionals amb seu als Estats Units que invertisquen en la
UE  podran  utilitzar  el  CETA  per  a  demandar  a  Governs  europeus  i  impugnar  les  seues
regulacions. L'única cosa que hauria de fer qualsevol multinacional nord-americana dels sectors
de l'agricultura, l'energia o farmacèutica és utilitzar a les seues subsidiàries a Canadà, país on
moltes ja estan presents, o, si no ho estan, crear-la. De la mateixa forma, les filials amb seu en la
UE de multinacionals que invertisquen a Canadà també podran impugnar les normes adoptades
a Canadà.

A  més,  en  el  CETA s'inclou  la  cooperació  reguladora,  que  permetria  a  les  multinacionals
estrangeres  influir  en  qualsevol  iniciativa  reglamentària  municipal  (p.  ex.  elaboració  de  les
ordenances reguladores dels polígons industrials que incloguen criteris de sostenibilitat, o la re-
municipalització de serveis privatitzats per governs anteriors), les que hauran de passar un filtre
cost-benefici i  una avaluació d'impacte comercial per a poder aprovar-se, la qual cosa en la
pràctica podrà suposar un bloqueig.

El CETA protegeix 145 denominacions d'origen europees, de les quals 26 són espanyoles, 15
olis  d'oliva,  safrà  de la Manxa,  formatge Manxec,  torrons de Xixona i  Alacant,  embotit  de
Guijuelo, pernil de Huelva i Teruel, salsitxó i llonganissa de Vic. Reconeix com a marca els
"Cítrics Valencians", però seran canadenques les marques "Orange València" o "València
Orange", perjudicant el mercat citrícola valencià.

Aquest tractat suposaria la mercantilització absoluta de les nostres vides i la submissió total de
la sobirania dels estats als interessos de les grans corporacions. 

El CETA, en perseguir la liberalització dels serveis públics, de les compres i licitacions de béns
i  serveis  de  les  Administracions  Públiques,  no  solament  els  posa  en  perill  sinó  que  també
compromet la facultat dels representants triats per a administrar lliurement les seues comunitats
locals i promocionar l'activitat econòmica local, l'ocupació i la protecció del medi ambient.

Si finalment es ratificara i implantara el CETA, la lògica imposada per aquest tractat podria
portar al desmantellament dels serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders
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locals per a subministrar els serveis necessaris que permeten cobrir les necessitats socials de les
seues poblacions i la promoció de polítiques de foment de l'activitat industrial i de l'ocupació
local.  I  també  redundaria  en una menor  protecció al  consumidor,  als  treballadors  i  al  medi
ambient.

La ratificació del CETA contribuiria al desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius bàsics:

 Restringir la democràcia i l'autonomia local. 
 La supressió de competències i serveis públics locals. 
 La total privatització dels serveis municipals.

Les ciutats i els municipis europeus reconeixem la importància del comerç de mercaderies i de
serveis per al benestar de la ciutadania. No obstant això, la competitivitat i el desenvolupament
econòmic no haurien de ser els únics criteris per a determinar els acords comercials com el
CETA i similars (TTIP, TISA). Així mateix, els aspectes ecològics i socials han de tenir-se en
compte en qualsevol negociació comercial bilateral o multilateral. També és important que es
realitze  una  anàlisi  comparativa  sobre  els  costos  que  es  generarien  en  aquests  àmbits  amb
l'aplicació del tractat respecte als suposats avantatges que reportaria el mateix. Aquesta anàlisi
no solament ha d'abastar els seus efectes econòmics potencials, sinó també els impactes que el
CETA  podria  tenir  en  àmbits  com  el  social,  l'econòmic,  el  sanitari,  el  cultural  i  el
mediambiental, tant en la UE com a Canadà.

Els governs regionals de la UE, així com les corporacions locals i comunitats autònomes del
territori  espanyol,  tenen dret  a  ser  informats  sobre  la  legislació que serà  acordada a  escala
europea que els puga afectar,  perquè d'aquesta manera puguen expressar les seues opinions.
Aquest  dret  no  s'ha  facilitat  fins  ara  a  les  diferents  regions  i  corporacions  locals  europees
respecte al contingut i disposicions del CETA.

És crucial que els activistes i grups europeus consideren el CETA prioritari, perquè ens queda
poc temps per a rebutjar-ho. Açò significa, que la Comissió Europea hauria de realitzar una
anàlisi completa del text del CETA, incloses les repercussions sobre els drets humans, la salut,
l'ocupació, el medi ambient i l'espai democràtic perquè els càrrecs electes protegisquen els béns
públics. La Comissió i les autoritats electes han de respondre a la creixent preocupació de la
ciutadania.

Cal exigir als membres del Parlament Europeu que no ratifiquen el CETA, i és necessari que els
governs dels Estats Membres de la UE es comprometen a sotmetre el CETA a referèndum, per
part dels òrgans legislatius de cadascun dels 28 estats europeus i del Parlament Europeu.

Les Administracions Locals:
Per estar pròxims a les necessitats dels seus pobles, tenen el deure d'aturar el que es pretén amb
el CETA, si no volen veure's acusades de no ajudar a la població i al planeta en perill.

Sent els canals adequats per a promoure els serveis públics, la indústria i l'ocupació locals, estan
obligades a protegir  els drets socials,  econòmics i  mediambientals,  i  a fer front  als perills  i
exigències  que  puguen  derivar-se  del  CETA,  en  el  cas  d'intentar  aplicar  pràctiques  hui
prohibides per les lleis europees. Cal esmentar entre elles la producció de productes químics i
farmacèutics  sense  que  la  seua  innocuïtat  estiga  comprovada  científicament,  l'acceptació
d'aliments  modificats  genèticament,  el  consum  de  carn  de  vedella  i  de  porc  tractat  amb
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hormones,  el  pollastre  esterilitzat  amb clor  o  l'extracció de  gas  per  mitjà  de  la  tècnica  del
“fracking”.

Les  col·lectivitats  locals  pretenen  ampliar  el  debat  públic  i  democràtic  sobre  què  està
veritablement  en  joc  després  d'aquest  tractat,  i  la  sort  que  correrien  els  serveis  i  les
contractacions públiques en cas d'implantar-se.

Per l'exposat anteriorment, les col·lectivitats locals volen posar de manifest que: 
 El comerç i la inversió solament poden contribuir al be comú i conduir a intercanvis

econòmics i socialment beneficiosos si respecten les necessitats humanes i no es basen
únicament en el benefici dels especuladors financers i de les empreses transnacionals.

 L'eliminació  programada  i  progressiva  dels  serveis  públics  és  també  l'eliminació
programada i progressiva de la solidaritat i la democràcia.

 L'obertura total dels serveis i les contractacions públiques a la competència del capital
privat produeix efectes contraproduents quant a la seua accessibilitat, qualitat i cost. 

 Els  drets  socials  són  drets  inalienables,  per  la  qual  cosa  no  poden  dependre
exclusivament de la lògica del mercat.

 Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils permet assegurar
una qualitat de vida digna per a tots i totes a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real
de la democràcia, 

 El control públic ha de preservar-se per a garantir l'accés als béns comuns i a la creació
de nous serveis públics, així com per a afavorir la indústria i ocupació locals.

Per tot açò proposem els següents acords:

1. Declarar  a  aquest  Municipi  d’Oliva  com  a  Municipi  insubmís  i  oposat  al  CETA,
defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. El municipi
d'Oliva s'adhereix a la xarxa europea de ciutats contràries al CETA-TTIP-TISA

2. Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern Espanyol: 
 El  seu  suport  a  totes  les  iniciatives  dirigides  a  mantenir  el  caràcter  públic  dels

anomenats serveis socialment útils. 
 La  derogació  immediata  amb  caràcter  retroactiu  de  la  "Llei  de  racionalització  i

sostenibilitat de l'administració local" per a legislar en el seu lloc una nova normativa
enfocada al desenvolupament de l'economia local.

3. Sol·licitar  del  Ministeri  d'Economia i  Competitivitat la no ratificació del CETA i la
suspensió  de  les  negociacions  del  TTIP  i  el  TISA  (Acord  Multilateral  per  a  la
Liberalització  i  Privatització  de  Serveis  Públics),  i  que  no  procedisca  a  l'aplicació
provisional de cap d'ells.

4. Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Competitivitat que: 
 Disposicions del  tipus ISDS (mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors

estrangers i Estats) o ICS (Sistema Judicial d'Inversions) no siguen incloses en cap futur
tractat de comerç o inversions, i siguen eliminades dels tractats actualment en vigor.

 El mateix per a disposicions sobre serveis públics i la propietat intel·lectual. 
 Evitar la participació directa o indirecta de les multinacionals,  a través de qualsevol
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tipus d'organismes o lobbies, en els processos reguladors o normatius de la UE i els seus
estats  membres  en  relació  amb  temes  socials,  laborals,  sanitaris,  mediambientals  o
qualsevol altra matèria. Les entitats reguladores públiques podran, en tot cas, establir
consultes no discriminatòries amb organitzacions democràtiques de la societat civil. 

 Que el text ja consolidat i signat del CETA, se sotmeta a un procés de ratificació, en
coherència amb la legalitat europea i amb els precedents d'anteriors tractats de caràcter
mixt, havent de passar, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, pels parlaments
dels 28 països membres de la UE i per referèndums vinculants, ja que el contingut del
CETA desborda les competències exclusives de la Comissió Europea i ha de ser per tant
considerat com un acord mixt.  La mateixa exigència és aplicable a la ratificació del
TTIP i del TISA.

5. Donar trasllat d'aquest acord al Govern d'Espanya, al de la Comunitat Valenciana i a
tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament Europeu, perquè es
registre i quede constància del mateix.”

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

 Sr.  Salort  Rubio: “Bé,  tornem  a  veure’ns  les  cares  amb  un  tractat  negociat
d’esquenes  a  la  ciutadania,  sense cap tipus de referèndum i  que,  en este  cas,  la
matèria no és baladí; per tal com ens afectarà i ens farà vulnerables al gros de la
població. Es tracta d’un acord internacional que ve a donar peu a la victòria del gran
sobre  el  menut,  a  la  pèrdua  dels  drets  laborals,  la  sobirania  dels  estats  i  les
condicions  de  seguretat  i  alimentàries.  Per  fer  un  poquet  més  palpable  tot  açò;
podem  parlar  que  es  podrà  donar  entrada  a  productes  químics  no  comprovats
genèticament,  a  carn  de  vedella  tractada  amb  hormones  o  l’extracció  de  gas
mitjançant el fracking. I tot açò, aquesta volta, ve recollit en el CETA. Aquest cas,
és Canadà el país amb el qual s’establiria aquest tractat. Per què hem parlat de grans
i menuts? Perquè l’economia en aquest tractat tracta, precisament, de les empreses
gegants, les multinacionals. I bé, entre una multinacional que deslocalitza els llocs
de feina; com puga ser les seues empreses, les fàbriques a Bangladesh o qualsevol
altre país per dur-los a un lloc amb condicions laborals més precàries, i una empresa
o cooperativa que, en sort, podrà tindre una producció local o estatal; qui té les de
guanyar? Qui pot abaratir els preus per a ser més competitiu? Ací podem veure un
altre cas palpable; com puga ser el mercat de la taronja que ací, a la nostra regió,
s’ha cultivat sempre i ara es troba front a una forta competència clau en el tema dels
preus amb la taronja de Sud-àfrica. Un altre factor a tindre en compte és el tribunal
arbitrari que jutjarà i sancionarà, tindrà la potestat de jutjar i sancionar als països.
Tot açò ho podrà fer, ja que la mobilitat de les condicions laboral que puguen traure
els  diferents  països  afectarà  al  seu  lucre  cessant  i  per  tant  es  podran  demanar
sancions econòmiques als països que legislen sobre açò i també als municipis que,
en  aquest  cas,  creen  ordenances  municipals  contràries  als  interessos  d’aquestes
grans corporacions. Però bé, aquest tractat, per parlar clar, té dos cares; la cara A
que  és  el  beneficiari  que,  com he  comentat  abans,  són  les  grans  empreses  que
deslocalitzen les produccions i, la cara B el que podem considerar com els grans
perjudicats  que són la  gent,  la  classe treballadora que vorà com baixen els  seus
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salaris,  entre altres coses, per a adaptar-se a la competició dels preus amb altres
nacionalitats  que  tinguen  unes  condicions  menors,  el  consumidor  que  es  vorà
exposat  a  productes  que  no  corresponen  a  una  qualitat  estandarditzada,  als
comerciants que en molts  casos hauran de tancar,  perquè vindran multinacionals
molt  més fortes amb les quals no podran competir,  com per exemple,  el comerç
local podrà veure, com per exemple, tendes com Medes o Atmosfera que puguen
estar ací operant al nostre municipi, veuran que cada vegada van venint competidors
més  forts,  competidors  com  puguen  ser  Decathlon o  altres  multinacionals.  Els
xicotets productors també, ja ho hem pogut vore en el mercat de la taronja, també
seran perjudicats front als gegants que vindran des de fora. Però bé, com en altres
plenaris també s’ha tractat açò, una de les preguntes que s’ha fet sempre ha sigut,
açò val la pena fer la moció? Des de el meu grup municipal creiem que sí. Nosaltres
ens basem en allò de pensar en global i actuar en local, ja que, si a nivell municipal
aconseguim demostrar que estem en contra d’aquest tractat, el govern no tindrà altra
que no fer la vista grossa i no negociar sempre en contra dels nostres interessos.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que aquesta moció és un poquet excessivament
alarmista. Té els seus inconvenients; qualsevol tractat moltes vegades no s’ajusta,
diguem-ne, al gust de tots però també té els seus avantatges. Té els avantatges de no
haver de pagar aranzels entre les transaccions econòmiques entre la Unió Europea i
Canadà;  que  són moltíssimes.  Per  tant,  en  aqueix  aspecte,  normalment,  la  Unió
Europea és la que més exporta a Canadà i no a l’inrevés. Té més avantatges per a
aquelles  empreses  que  són  moltíssimes,  també  hi  ha  xicotetes  i  mitjanes  que
exporten, per tal que els seus productes arriben a un preu inferior que ho estan fent
fins ara. Estem parlant de 500 milions d’euros en aranzels que s’estalviaran totes les
empreses i també és veritat que de 147 denominacions d’origen, 27 espanyoles seran
totalment respectades. És una oportunitat d’un lliure comerç que ben administrat i
sense  imposar  Canadà,  efectivament,  temes  agraris  i  agroalimentaris,  les  seues
fórmules de tractament d’aliments i de qüestions agrícoles perquè això ho hauran de
decidir  els  mateixos  països;  en  quines  condicions  entraran  les  mercaderies  als
nostres territoris. Per tant, sí que hi haurà una vigilància prou estreta a l’hora de
poder  importar  certs  productes  i,  sobretot,  aquells  que ens afecten directament  a
nosaltres. Evidentment, potser que tinga els seus inconvenients, conforme he dit, hi
ha altres coses que també poden afectar però, en general, jo pense que no és tant
perjudicial per a la Unió Europea, sobretot, tenint en compte si la feina que hem de
fer els països importadors de certs productes, conforme he dit, és la feina que toca
de control,  de control de duanes en este cas i,  dit  d’alguna forma, per a que no
s’introduesquen certs productes. Aquestes multinacionals o les marques que vosté
acaba  de  dir  ja  s’estan  donant  ací  a  Espanya;  no  fa  massa,  ací  a  Gandia  s’ha
instal·lat una tenda d’esports d’aquestes característiques i per tant, no estem parlant
de  cap  novetat.  Estem  parlant  de  la  possibilitat  que  brinda,  oportunitat  amb
moltíssimes empreses inclús per a poder licitar amb els països, un país com Canadà
que no estem parlant d’un país tercermundista, precisament. No és un país com, per
exemple,  puga  ser  Pakistan  o  inclús  la  Xina  o  altres  països  de  similars
característiques. Per tant, dit això, jo crec que té molts avantatges front a algun que
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altre inconvenient que també potser però jo, en aquest cas, no seria tan alarmista
amb la moció. Pense que la moció s’excedeix i, per tant, no crec que siga una moció
que s’ajuste a la realitat comercial entre països de la Unió Europea; per cert, que els
27 països de la Unió Europea hauran de ratificar-ho en els seus parlaments, abans
d’entrar en vigor el tractat i, per tant, crec que és un tractat que entrarà, en tot cas,
amb plenes garanties i que es farà amb totes les garanties del món entre els països de
la Unió Europea i també de Canadà.”

 Sr.  Mengual Manzanares: “Agrair  a  tots  haver  endarrerit  mitja  hora el  plenari
perquè puguera arribar però, inclús així, no he pogut; i demanar disculpes pel retràs.
Nosaltres anem a recolzar aquesta moció. Ens vam posicionar en contra de la moció
que van presentar respecte al TTIP perquè nosaltres no havíem vist el document
però, en aquest cas i després d’haver parlat amb el seu company i explicar-me un
poc tota la situació, anem a recolzar-la. Entenem que estem en un món globalitzat i
entenem que, al final, la competitivitat és clau, en les estructures econòmiques arreu
de tots els països. Però també entenem que ha d’haver algun cert control i que no
potser que els lobbys i les gran empreses, les grans multinacionals, controlen tota
l’economia mundial. Jo el tema del Parlament Europeu, i li ho dic sincerament, no
em fie absolutament res. L’altre dia escoltava a Andrés Perelló, company del Partit
Socialista de la branca d’esquerra socialista, dir que la lluita contra els lobbys ningú
del meu partit, sols Pedro Sànchez i un altre xic que va dir, el van recolzar. Per tant,
no sé com es meneja per allí les coses però no acabe de fiar-me dels parlaments
europeus.  Respecte  al  que  deia  el  Sr.  Salort,  és  veritat  que  sembla  una  moció
extralocal, si existeix eixe terme, però no ho és. No ho és perquè al final tot el que es
meneja  dintre  del  comerç  lliure  i  el  liberalisme  econòmic  s’acusa  directament  a
nivell local. Però també li vaig comentar una situació al seu company; açò està molt
bé, però Oliva ha d’espavilar i ho dic sincerament. I el govern, en aquest cas, també
ha d’espavilar perquè, al final, si no som competitius en Oliva dóna igual que estiga
el CETA que no estiga. Al final la situació econòmica del nostre poble continuarà en
la línia que està actualment que és una línia molt descendent, especialment en el
sector agrícola i necessitem ser competitius i fer un plantejament gran respecte a un
model econòmic al nostre municipi. I això ho fan els polítics o pense jo que s’ha de
fer  des  de  el  punt  de  vista  polític  entre  d’altres;  no  sols  tenen  la  culpa  i  la
responsabilitat  els  polítics,  ni  molt  menys  però  es  veritat  que  pense  que  hem
d’estructurar alguna cosa, una situació, un projecte, una planificació, una estructura
econòmica per superar-nos i per ser competitius, existesca el CETA o no existesca
en qualsevol sector. Nosaltres entenem, i així ho hem repetit moltes vegades, que el
que  ha  de  ser  l’arbre  d’aquesta  situació  és  turisme  que  després  les  distintes
ramificacions de les distintes delegacions seran sota l’arbre del turisme, però crec
que necessitem un plantejament perquè Oliva siga competitiva, que Oliva isca de la
crisi  econòmica  que sofreix,  i  ací  tenen al  meu grup per  a  ajudar-los en el  que
necessiten en aquests plantejaments.”

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres, al plenari del 26 de novembre de 2015, ja vam votar a
favor de la moció que va plantejar també Esquerra Unida-Acord ciutadà i per tant,
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en contra o plantejant com a mínim algunes alarmes o alguns punts d’advertència
respecte al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP. En aquell moment,
els motius que esgrimíem per a votar en contra o plantejant algunes, com a mínim,
algunes qüestions a tindre en compte abans de la seua aprovació en el tema del TTIP
era bàsicament  el  fet  que la majoria  de la  població desconeixia  el  contingut  del
tractat i ara amb el CETA fem exactament el mateix argumentari. Personalment he
de  reconèixer,  aquest  regidor  delegat  reconeix  que  no  coneix  en  profunditat  el
document  del  CETA  com  tampoc  coneixia  el  del  Tractat  Transatlàntic  però  la
situació d’aquest regidor delegat crec que és la situació de la immensa majoria de la
població,  del  nostre  estat  i  de  la  majoria  dels  estats  de  la  Unió  Europea  que
desconeixen.  La  majoria  de  les  persones  que  van  a  patir  o  a  gaudir  de  les
conseqüències dels tractats desconeixen en quins termes es planteja el tractat. I per
tant,  agraïm  d’alguna  forma  la  veu  d’alarma  que  planteja  el  grup  municipal
d’Esquerra Unida-Acord Ciutadà perquè com a mínim, en aquest fòrum del plenari,
en aquestos termes una vegada al mes, plantegem un debat al voltant d’una qüestió
que tindrà una incidència molt important sobre el total de la població. Fa poc hem
sabut les conseqüències d’un altre acord de la Unió Europea, aquesta vegada amb
Sud-àfrica, i com l’acord tenia una incidència directa sobre l’economia de la nostra
ciutat a traves de la liberalització o no de, en determinats mesos, del comerç de les
taronges amb Sud-àfrica; amb les taronges i amb totes les possibles epidèmies que
venien, fins i tot, de Sud-àfrica. Això ho em sabut amb posterioritat a la signatura de
l’acord i quan ja és difícil poder reaccionar i poder fer coses per a evitar que això
continue passant i continue afectant-nos al nostre dia a dia. Això ja ha passat però
ara  tenim  davant  un  altre  acord  que  pot  tindre,  igual  no  en  la  taronja  però
possiblement  en  altres  qüestions,  incidències  molt  importants  sobre  l’economia,
sobre les persones i pensem que és completament incongruent que acords que tenen
vertadera importància sobre el dia a dia de les persones; les persones que van a patir
o a gaudir, torne a dir, de les conseqüències d’això ni tan sols sàpiguen mínimament
els termes en els quals estan plantejant-se els acords. Per això, considerem que és
oportú que com a mínim es plantege una veu d’alarma o un toc d’atenció davant del
congrés, en este cas el del parlament espanyol, per a que s’encete un debat per tal
que la ciutadania comence a sentir  parlar  de l’acord,  comence a sentir  parlar  en
quins termes està redactat i puga manifestar-se a favor o en contra de l’acord; i si al
final  és  favorable  o  la  majoria  de  la  població  entén  que  és  favorable  i
democràticament així es decideix, perfecte; però ha de ser el poble democràticament
qui prenga la decisió, entenem.”

 Sr. Parra Salort: “La veritat és que després de sentir al Sr. Salort, totes les coses
que  ha  comentat  discrepen  totalment  en  un  document  que  es  va  emetre  per  la
Secretaria General del Consell de la Unió Europea que es va remetre al Comitè de
Representats  Permanents  del  Consell.  És  instrument  interpretatiu  conjunt  sobre
l’acord econòmic i comercial global entre Canadà i la Unió Europea i els seus estats
membres. En el preàmbul diu, el AECG representa el compromís comú de Canadà i
la Unió Europea i els seus estats membres amb el comerç lliure i just en una societat
dinàmica i orientada al futur. Es tracta d’un acord comercial modern i progressista

62



AJUNTAMENT D’OLIVA

que contribuirà  a estimular  el  comerç i  l’activitat  econòmica i,  al  mateix  temps,
fomentarà i protegirà també els nostres valors i perspectives comunes sobre el paper
del govern en la societat. Per consegüent, els seus estats membres i Canadà seguiran
tenint  capacitat  per a aconseguir els objectius legítims de la política pública que
determinen les seues institucions democràtiques, com la salut pública, els serveis
socials,  l’educació  pública,  la  seguretat  del  medi  ambient,  la  moral  pública,  la
privacitat i la protecció de dades i la promoció i protecció de la diversitat cultural. El
AECG tampoc rebaixarà les nostres respectives normes i reglaments relacionats amb
la seguretat dels aliments, la seguretat dels productes, la protecció dels consumidors,
la sanitat, el medi ambient o la protecció laboral. -Crec que és tot el contrari al que
s’ha  manifestat-  Les  mercaderies  importades,  els  proveïdors  de  serveis  i  els
inversors deuen continuar respectant els requisits nacionals, en particular les normes
i els reglaments. La Unió Europea i els seus estat membres i Canadà reafirmen el
seu compromís respecte a la precaució a la qual s’han compromès en els acords
internacionals.  En  quant  a  protecció  de  les  inversions,  el  AECG inclou  normes
modernes en matèria d’inversió que manté el dret dels governs a regular a favor de
l’interés  públic,  en  particular  quan  dits  reglaments  afecten  a  les  inversions
estrangeres, garantint al mateix temps un elevat nivell de protecció de les inversions
i facilitant un procés de solució de diferències  just i transparent i  inclou normes
clares  sobre  la  protecció  de  les  inversions,  entre  elles  sobre  l’expropiació  i
tractaments  justos  i  equitatius,  i  aporta  orientacions  clares  per  als  tribunals  de
solucions de diferències sobre la forma en què deuen aplicar-se aquestes normes.
Comerç i desenvolupament sostenible. El AECG reafirma el compromís de llarga
data de Canadà i la Unió Europea i els seus estats membres amb el desenvolupament
sostenible i està concebut per a fomentar que el comerç contribuesca al dit objectiu.
En tema de protecció laboral, el AECG compromet a Canadà i a la Unió Europea i
als  seus  estats  membres  a  millorar  la  seua  legislació  i  les  seus  polítiques  amb
l’objectiu de proporcionar nivells elevats de protecció laboral. El AECG compromet
a la Unió Europea i als seus estats membres i a Canadà a ratificar i a aplicar amb
eficàcia els convenis fonamentals de l’organització internacional de treball OIT. I
quasi per a acabar, avantatges per a la xicoteta i mitjana empresa; permetent que
pràcticament  tots  els  productes  manufacturats  puguen exportar-se sense aranzels,
reduint els terminis de tramitació a la frontera i fent que la circulació de béns siga
més  econòmica,  més  ràpida,  més  predicible  i  mes  eficaç;  reduint  obstacles
reglamentaris, en particular amb la possibilitat que els productes puguen ser provats
i certificats d’acord a les normes canadenques dins de la Unió Europea i viceversa.
Els xicotets agricultors es beneficiaran igualment d’un accés més senzill als mercats
i de millors oportunitats de venda i en particular per als productes amb distintius de
qualitat. En resum, no estem parlant que està obert a fer el que les multinacionals
vulguen. Ací ho diu clarament, la normativa de cada país regeix també per a ells.
Després,  estem  parlant  d’un  mercat  globalitzat;  no  podem  començar  a  tancar
fronteres. Està clar que nosaltres hem sentit un perjudici en el tema de la taronja
però hem tingut un perjudici perquè som incapaços com a govern de defensar els
interessos dels llauradors; i la culpa la tenim els mateixos llauradors que treballen
d’una  manera  individualitzada.  Si  són  capaços  d’unir-se,  de  demanar,  com  a

63



AJUNTAMENT D’OLIVA

sentiment  global,  la  força  i  traduir-ho  a  l’Estat  o  al  govern,  aleshores,  podrem
defensar millor. Però no hem d’anar en contra d’un mercat globalitzat sinó que hem
de ser capaços d’unir-se i defensar la nostra qualitat i sobretot fer qualitat,  i amb
això serem capaços de competir amb qualsevol i no haver de tindre por que vinga
una multinacional sinó que hem de ser capaços de treballar a costos i a qualitats
suficients per a estar al nivell d’ell. Simplement dir que ens oposarem.”

 Sr. Salort Rubio: “De la seua intervenció,  Sr. Parra, puc dir que quasi la trobe
contradictòria entre el que és la primera part i l’última part perquè tot el que ha dit
és,  aparentment  positiu  però  després  ha  reconegut  que  el  que  és  baixar-se  els
aranzels  i  la  protecció  realment  del  producte  i  es  veu  ja  minorada.  Per  això,  si
vostés, si el seu grup és favorable al lliure mercat em pareix correcte, vull dir, abans
he parlat d’una cara A i una cara B; es tracta de saber a qui defensa cadascú. Jo, com
a persona que em considere de la classe obrera, vaig a defensar els meus interessos
que crec que no estan representats  en aquest  tractat.  Pel que ha comentat  el  Sr.
Salazar respecte a Canadà, bé, jo crec que jutjar un país perquè ens caiga bé, o no
siga un país subdesenvolupat no lleva, diguem-ne, les coses que pot aportar això que
estem parlant del mateix; es tracta de competir en desigualtat, dels grans contra els
menuts i això ho notarem a nivell de comerç, ho notarem a tots el nivells. I, per
últim,  el  que  es  tracta  és  d’encetar  el  debat.  Ja  hem tingut  la  desgracia  d’estar
escarmentat d’altres tractats i el que volem és que es faça de manera pública i de
manera com toca. Simplement això.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que, efectivament, el més important, el Sr. Vicent
Parra ja ha dit alguna cosa, és que l’acord l’han de ratificar els parlaments de cada
país que formen part de la Unió Europea. No és que vaja a aplicar-se directament
entre la Unió Europea, directament, a fer transaccions econòmiques amb Canadà,
no.  Això,  en  les  condicions  que  s’hagen  de  donar  i  guardant  totes  les  normes
europees i normatives i demés per als productes que anem a importar, tot això s’ha
de  ratificar  en  els  parlaments,  en  aquest  cas  l’espanyol,  evidentment,  i  ahí
s’assentaran les bases de com i de quina manera s’han d’importar el productes de
Canadà; no és que vaja a fer-se lliurement i cadascú va a entrar ahí i allà va; no,
efectivament no. I estem parlant d’un volum de negoci de prop de 100 mil milions
d’euros  al  cap  de  l’any,  que  es  poden  beneficiar,  no  solament  les  empreses,
evidentment les de Canadà i també les espanyoles i les de la resta de països de la
Unió Europea. Per tant, estem parlant de negoci, estem parlant de llocs de treball.
No  estem  parlant  de  destruir,  estem  parlant  de  construir.  Tot  és  millorable,
evidentment, i per això, com bé ha dit el Sr. Parra, estan els parlaments de cada país,
per a defensar, de la millor manera possible els seus productes; cosa que en matèria
agrícola  el  parlament  espanyol  no ha sigut  capaç  de defensar  mai,  la  taronja en
aquest cas, ni altres productes que ens afecten a nosaltres directament perquè a la
vista està en la situació que estem patint o que estem patint hui en dia. Però això és
responsabilitat nostra, ni és responsabilitat de Canadà ni dels Estats Units, ni de cap
país del món; és nostra i nosaltres som els qui hem de defensar i hem de posar les
bases, en quines condicions, però tancar la possibilitat a un negoci impressionant, un
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negoci  que s’està  donant  però s’està  donant  en aranzels,  i  estem parlant  de 500
milions d’euros que estem pagant en aranzels que ara desapareixeran; que no és que
fins ara no s’haja donat, sí que s’ha donat però evidentment han sigut penalitzats els
productes exportats de cara a Canadà per culpa dels aranzels. I la qüestió és això; els
productes agraris o alimentaris que vinguen d’allà hauran de complir el canons que
marca la Unió Europea o que marque el nostre país, si som capaços de defensar-ho
com toca. Evidentment, també jo pose els meus dubtes que, pel que vosté també diu,
que pel que s’ha fet fins ara, ja no en la Unió Europea sinó també el parlament
espanyol,  no  hem  sigut  capaços  de  defensar  absolutament  res  que  afecte  a
l’economia dels valencians com Déu mana. Aqueix és el meu dubte, que jo tinc
també;  però per això jo no vaig a pegar una portà a un tractat  que pot ser molt
beneficiós per a l’economia valenciana, si s’administra bé, i el nostre país perquè no
sigam capaços nosaltres de ficar els punts sobre les is, no. Efectivament, jo pense
que s’obri l’oportunitat  a continuar negociant  de manera més avantatjosa per les
empreses espanyoles, les grans i les xicotetes i les mitjanes també que ahí no es
tanca la porta a ningú; després està l’enginy i la capacitat de cada empresa per a
poder exportar. I a partir d’ahí, evidentment, jo no serè qui intente tancar la porta a
una oportunitat  de negoci  que ve donant-se i  que es pot donar en molts  millors
condicions.”

 Sr. Mengual Manzanares: “ Respecte al Sr. Parra, estic d’acord amb vosté que en
el món global no necessitem d’una política de tancament de fronteres, però el que
tampoc necessitem és que les grans empreses, els lobbys i les grans multinacionals
les  controlen;  i  crec que dir  el  contrari  és enganyar.  perquè nosaltres  mateix  ho
sabem qui controla l’economia. Per tant, el que necessitem és ser competitius, però
el que necessitem és que hi haja una sèrie d’estructures de control per poder establir
aquesta  competitivitat.  A banda que és  veritat  que jo no sóc un tècnic  entés  en
aquesta matèria, el que no acabe d’entendre és per què la Unió Europea i, després
ratificat en el Parlament Europeu Espanyol, no acaba de traslladar-ho a les xicotetes
empreses, a les mitjanes empreses, que es parle amb els sindicats, que es parle amb
els distints municipis i si al final arribem a un acord i és positiu, cap problema. Però
al final és que les decisions que es prenen sense consultar, o sense diàleg amb els
petits i mitjans empresaris, no m’acaba de convèncer. Estic d’acord, i ja finalitze
amb vosté, que la defensa de l’economia valenciana a les Corts Espanyoles ha sigut
desastrosa i també afegiria a les Corts Valencianes, i són les nostres pròpies corts. I
també hem de reiterar-li a l’actual govern valencià i a l’actual govern espanyol que
s’intente reforçar i recolzar l’economia valenciana. I ahí també nosaltres tenim un
paper  important,  Sr.  Salazar,  a  nivell  d’Oliva.  Nosaltres  reclamem  però  també
necessitem entre tots,  tota  la corporació,  perquè açò no és qüestió d’un, ni  molt
menys,  portar a terme una política  econòmica,  de model  econòmic  de qualitat  a
Oliva, la taronja, i moltíssims més aspectes, i entre tots aconseguir un poc millorar
la situació dels olivers. Però, torne a reiterar-me, fa mala olor aquestes coses perquè
al final sempre la petita empresa, el braç treballador, acaba sent el gran perjudicat
perquè deia vosté crearem llocs de treball o llocs de feina; el liberalisme el que està
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fent és destruint llocs de feina i el que construeix són llos de feina en una situació de
molta pobresa, com estem veient a l’estat espanyol.”

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres ja ho hem dit abans. Anem a votar a favor de la moció i
per  tant,  manifestant  un toc d’atenció  respecte  de l’acord de lliure  comerç entre
Canadà i la Unió Europea. Ho hem dit abans, no coneixem el contingut de l’acord i
per tant, també seria incoherent manifestar una oposició radical sense conèixer el
contingut de l’acord. Realment del que estem en contra és que es tramite un acord
d’aquest calibre sense el coneixement  de la població i de tots  aquells  sectors de
l’economia dels distints estats de la Unió Europea que van a vore’s afectats en el seu
dia a dia per les conseqüències d’aquest acord. El que nosaltres considerem es que
un acord d’aquest calibre, igual que ho era el TTIP i com ara aquest, no és suficient
que en el parlament de cada país, en aquest cas l’espanyol, es dedique una vesprada
a  parlar  sobre el  tema;  perquè el  contingut  d’un acord  com aquest  acaba  tenint
incidència sobre multitud de sectors que afecten a l’economia i a la població de tot
un país. I és molt probable que en una vesprada, o en dos, o inclús en una setmana,
no hi haja temps suficient per a poder analitzar les conseqüències que van a afectar a
la totalitat  de la població.  I he citat  abans un acord del qual estem especialment
escarmentats i que és especialment recent i és el de la taronja de Sud-àfrica; també
fruit d’un acord de lliure comerç entre la Unió Europea i un altre país. En principi
semblava bo, però dóna la casualitat que justament per als interessos de la taronja
valenciana és completament contraproduent; i no volem trobar-nos amb sorpreses
novament, amb sorpreses com aqueixa. I per tant, considerem que, si estem parlant
d’un acord  de  lliure  comerç,  que  no  hi  ha  cap  inconvenient  que  siga  la  pròpia
població,  els  propis  sectors  afectats,  els  que  prenguen  la  paraula  i  prenguen  la
decisió al voltant d’un acord d’aqueix calibre. I per tant, des de la modèstia d’aquest
fòrum de  l’Ajuntament  d’Oliva,  entenem que  el  posicionament  al  voltant  de  la
moció és simplement una contribució al debat per a afavorir que es produesca el
debat al voltant d’una qüestió que acabarà sent important per al dia a dia dels nostres
conciutadans.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement voldria manifestar que no hi ha cap contradicció en
totes les expressions que jo he fet abans en llegir el document respecte a la meua
opinió final.  No hi ha contradicció,  perquè jo entenc que aquest  acord no deixa
indefens els països, ni molt menys, perquè estaran regulats per una normativa. Però
el que també hem de tindre clar és que algun tractat hem de fer. El que no podem fer
és tancar- nos a simplement a dir no, no, no; perquè van a entrar, les multinacionals
van a entrar. El que hem de fer és mirar-nos nosaltres mateix i dir senyors, som
capaços d’estar al nivell d’ells? I treballar per a estar al nivell d’ells. Però realment a
qui, d’alguna manera, hem de pressionar, i es pressiona únicament des de la unió de
la  gent,  començant  pel  govern  valencià  i  després  que  aqueix   pressione
automàticament al govern nacional; perquè quan arriben a aqueixos acords, com el
que  es  va  produir  amb  el  tema  del  retard  en  el  tancament  de  la  importació  de
taronges de Sud-àfrica, és ahí on hem de pressionar; però hem de pressionar des de
la nostra unió, des de la nostra capacitat de generar producte de qualitat, ahí és on
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està; no està en tancar portes. No es poden tancar portes. Cada vegada estem més
globalitzats i el problema el tenim que si no som capaços de pressionar com fan ells,
ells tenen uns lobbys, els lobbys simplement significa uns senyors que estan pagats
allí  donant  la  llanda  tots  els  sants  dies,  hem de  ser  capaços  de  fer  el  mateix.
Mentrestant?  No tenim pressió;  aquells  van a  guanyar  i  s’obriran les  portes.  La
primera raó és unir-se, la segona pressionar nosaltres i crear els organismes allí que
siguen la, diguem-ne, la contrarèplica que ells diuen. Si no som capaços de fer això,
no podrem lluitar contra ells. Però això no deixa que, d’alguna manera, els tractats
s’han de fer. Que no serà el millor? Per suposat, poden ser millorables, però és el
que hi ha i d’alguna manera, des del meu punt de vista, no deixa indefens. Una altra
cosa és que nosaltres hem de lluitar, hem de crear, hem de fer qualitat i treballar bé i
a partir d’ahí serem capaç de competir amb aqueixes multinacionals.”

 Sr.  Salort  Rubio: “El  que  he  pogut  destil·lar  de  tot  açò  és  que  el  CETA  és
totalment positiu. Perquè sempre negocia a l’alça;  i bé, jo, en el nostre cas en el
nostre grup, com  que no es fia tampoc de les persones que van a negociar-ho, que ja
han deixat clar a qui serveixen, com per exemple, donant rescats a la banca, creant
les icaps i tal; no anem a creure’ns aqueixa literatura que se’ns ven des de la part del
CETA. Incidim també que aqueix tipus d’acords, ja que són molt importants, s’ha
de  baixar;  que  també  s’ha  de  repensar  el  model  que  volem i  que  no  es  tracta
simplement de tancar-nos i dir que no entre res, simplement de posar-ho difícil a
aquestos lobbys que van a destruir, van a baixar, van a arrasar fins a les capes més
humils  de  la  societat.  I  també  m’agradaria  donar  la  meua  enhorabona  al  Grup
Socialista que sabem que, en una tessitura en la qual una part del seu partit es troba,
diguem-ne, a favor d’aquest tractat, han sabut plantar-se i dir que no, sempre baix un
punt de vista crític i això és un mèrit que s’ha de reconèixer.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 13 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots
del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 3 vots del Grup Socialista Municipal, 1 vot del Grup
Esquerra Unida del País Valencià i 7 vots en contra (6 del Grup Partit Popular i 1 vot del Grup
Municipal Gent d’Oliva)), ACORDA, aprovar la Moció transcrita i en conseqüència elevar les
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament

DESPATX EXTRAORDINARI.
TERCER.-  PROPOSTA  DE  L'OBLIGACIÓ  DE  COMUNICACIÓ  DE
L'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ANUAL DEL PLA DE SANEJAMENT.

Prèvia  declaració  d'urgència  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  que
constitueixen  la  majoria  absoluta  legal  dels  membres  de  la  corporació,  es  passa  a
examinar el següent assumpte no inclòs en l'ordre del dia.

Informats de la proposta que presenta el Sr. Tinent d'Alcalde – Delegat d'Hisenda, de
data 29 de març de 2017, que és del següent tenor literal:
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“Assumpte:  Donar  compte  de  no  haver  atès  íntegrament,  l'obligació  de  comunicació  de
l'avaluació del compliment anual del Pla de Sanejament durant els anys de la seua vigència.

Mitjançant escrit  de data 24 de març de 2017, RE núm. 2017/5141, la Direcció General de
Pressupostos, de la Secretària Autonòmica d'Hisenda, procedeix a donar compte a l'Ajuntament
d'Oliva,  no  haver  atès  íntegrament,  durant  els  anys  de  vigència  del  Pla  de  Sanejament,
l'obligació de comunicació de l'avaluació del compliment anual del Pla de sanejament, havent
de donar trasllat d'aquest incompliment al Ple en la primera sessió que se celebre, i en tot cas,
abans  del  transcurs  d'un  mes,  sense  perjudici  de  la  necessitat  de  l'avaluació  dels  exercicis
pendents i la seua comunicació a través de l'aplicació habilitada.

Vist l'informe emès per la Interventora municipal de data 29 de març de 2017.

A la vista de l'exposat anteriorment, en compliment del que es disposa en l'article 10 del R.
Decret-Llei5/2009, de 24 d'abril, i en virtut de les atribucions es proposa:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda, no haver
atès íntegrament,  l'obligació de comunicació de l'avaluació del compliment anual del Pla de
Sanejament durant els anys de la seua vigència.

SEGON.- Remetre a la Direcció general de Pressupostos, certificació de l'acta en la qual figura
la comunicació d'aquest incompliment.”

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

 Sr.  Canet  Llidó: “S’ha  explicat  als  portaveus,  aquest  despatx  extraordinari  fa
referència  a  l’esmena  d’un error  que  bàsicament  consisteix  que  després  d’haver
tingut coneixement el plenari d’una documentació que s’havia de remetre, no es va
firmar un annex i que, no obstant, s’havia enviat i firmat l’informe d’intervenció
amb l’annex amb pdf que contenia les mateixes dades i es bolcaven totes les dades
requerides. Sobre què fa referència l’informe? Sobre el pla de sanejament que venia
a col·lació d’una operació especial d’endeutament, per import d’1.065.000 euros,
que es va concertar en l’exercici 2009 i que, des d’aquest exercici, arrancava un pla
de sanejament que comportava un pla de seguiment. El pla de seguiment havia anat
informant-se  puntualment,  però  després,  en  el  2014  es  va  cancel·lar  l’operació
d’endeutament, i en l’exercici 2015 va faltar una part de la remissió d’informació
per  un  error,  que  podríem qualificar  d’intranscendent;  però  s’ha  d’esmenar  i  el
plenari  ha de tindre coneixement  del mateix.  Passa com a despatx extraordinari,
perquè s’ha esmenat amb posterioritat a la celebració de la Comissió Informativa
d’Hisenda i, com que s’ha de donar compte al plenari en el termini màxim d’un mes,
si  no  ho  fem  en  aquest  plenari  ordinari  hauríem  de  convocar  un  plenari
extraordinari, i una comissió extraordinària, simplement per aquest motiu.”

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

Primer.- Quedar assabentats.
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Segon.- Remetre certificat d'aquest acord a la Direcció general de Pressupostos.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Mengual Manzanares: “Són quatre precs o quatre preguntes. La primera és al
Sr.  Escrivà;  com està  el  tema  de  les  butaques  del  Teatre  Olímpia?  Perquè farà
qüestió de dos mesos, crec, vaig veure passar ja el camió amb totes les butaques, o
amb gran part de butaques, i era vore com estava la situació perquè, en principi,
s’han canviat o s’han posat només dos o tres, i continua havent una gran mancança
en aquest edifici. La segona és per al Sr. Oltra, per vore com està el tema de les
càmeres, a vore com està la situació. La tercera és per al Sr. alcalde, per al tema de
la Via de Ronda, si al final pareix ser que començarà en abril o de nou endarrerirem,
perquè crec que ja ens han donat tres dates, i era per vore com estava la situació. I la
quarta per a la Sra. Imma Ibiza, Sra. Ibiza, el passat plenari es va parlar un poc del
tema  de  l’auditoria  i  del  zero  en  modernització,  i  es  va  plantejar  el  tema  de
l’expedient disciplinari a un tècnic, a vore com estava la situació.”

 Sr. Forrat Estévez: “Jo voldria saber per què en el pàrquing actual de camions està
totalment a fosques; si hi ha cap pega o és que hi ha algun problema en la llum; més
que res perquè els  camions són un objectiu  de robatoris  de gasoil,  de material  i
voldria saber com està el tema.”

 Sr. Parra Salort: “Per al Sr. Gabriel. Estem començant l’etapa final de la campanya
de la taronja, és l’etapa més conflictiva a causa dels robatoris que contínuament es
produeixen. En aquest moment ja han començat a produir-se’n alguns. Voldria saber
si han previst mesures, si han previst reunions de nou amb l’equip Roca, o altres
mesures que es prenguen o hagen de prendre’s amb la finalitat de trobar una solució
al  perjudici  que  es  produeix al  llaurador.  I  la  segon pregunta  seria  si  té  previst
convocar el Consell  Agrari amb la finalitat  de donar a conèixer les mesures que
tenen previstes, o escoltar les opinions que puguen aportar els membres del consell.”

 Sra.  Tomás  Doménech: “Una  pregunta  per  a  la  regidora  d’Informàtica,
Modernització  Tecnològica,  com potser que hi haja tanta  diferencia  en les  dates
entre els plenaris que estan aprovats en sessió de plenària, està aprovat, llevat el de
hui, està aprovat fins octubre del 2016; i el que hi ha penjat en el web, el que està
publicat l’últim plenari que està en web és d’abril de 2016, quasi un any. Allò lògic
seria  que  fóra  una  cosa  quasi  paral·lela.  I  després  una  altra  pregunta,  quasi
paral·lela, vull dir, aprovem el plenari i al cap d’unes dates normals de treball, el que
coste de penjar, està tota l’acta  en el  web municipal.  Mire-ho. Jo ho he mirat.  I
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després una altra pregunta a la Sra. Pastor, si no és incomprensible que hi ha hagut
una baixa de malaltia d’una mestra d’EPA, de vint dies, o més, i els alumnes han
estat desatesos i van estar sense classes; i és incomprensible perquè té vosté a una
mestra  d’EPA  en  el  despatx  del  departament  d’Educació,  la  qual  cosa  no  em
justifica que no pot vosté llogar per culpa de Montoro, sinó que és una falta de
sensibilitat per la seua part, o responsabilitat, perquè té vosté una mestra d’EPA en
el departament d’Educació,  amb la tècnica.  No entenem com no ha pogut anar i
donar classes.”

 Sr. Morera Romaguera: “Tinc un prec i una pregunta per a la Sra. regidora de
Turisme i de Platges. Primer faré una exposició xicoteta, i després li faré el prec. En
establiments  turístics  es  fan  enquestes  sobre  l’estada  dels  clients,  el  grau  de
satisfacció i, sobretot, les coses a millorar. En les enquestes hi ha una casella que
correspon a l’entorn i platja; sap quina valoració han puntuat en aquesta casella a la
platja en els mesos de desembre, gener, febrer i març, quatre mesos? No és el zero
perquè la puntuació era entre l’1 i el 10. És el que tots deuen pensar, o almenys la
majoria, un 1. És increïble com durant aquestos quatre mesos han estat les platges de
la zona sud sense neteja, utilitzant-se la platja per moltíssima gent que li encanta
passejar a vora de la mar, i pensant que els càmpings, durant aquesta temporada,
tenen clients d’edat avançada, és a dir, sobre 70 o 80 anys, amb mobilitat dificultosa.
També a tindre en compte l’hotel Oliva Nova, el centre hípic en les competicions de
la Mediterranean Equestrian Tour; tots els clients d’aquestos establiments han sigut
els  grans  perjudicats  i  s’han  emportat  una  mala  imatge  de  les  nostres  platges,
difonent una publicitat molt negativa. Sí, és cert que hi ha hagut marejols des de el
19 de desembre, brutícia a nivell general, i molts desperfectes en mobiliari. També
és cert que es va fer una neteja del més gros per la Demarcació de Costes, dos mesos
després. Va ser positiu, però al següent marejol més del mateix, les platges brutes,
plàstics, canyes, fem; no parle de la posidònia que es una cosa natural. A Gandia i
altres platges del nord ja porten més d’un mes les platges netes; això sí, falten els
muntatges  dels  rentapeus  i  altres  mobiliaris.  A  Dènia,  amb  vint  quilòmetres  de
platja, ja fa quasi tres setmanes que no ha quedat ni un furgadents per a buscar en
l’arena. Saben vostés que ha hagut càmpings que amb el seu personal han hagut de
netejar les seues fronteres de la platja, a causa del malestar dels seus clients? Una
reflexió;  anem  a  promocionar  a  Oliva  a  Holanda,  a  les  fires  turístiques
internacionals,  em pareix  molt  correcte.  Saben vostés  quan ens  visiten  aquestos
turistes? Durant els mesos d’hivern; i nosaltres la casa per a agranar. Sra. regidora e
Turisme i Platja, li pregue, li suplique pel bé del turisme en general, que no es torne
a repetir aquesta desídia i falta d’atenció a les nostres platges, si volem que Oliva
continue  prosperant  en  el  turisme  d’hivern.  Els  càmpings,  mitjançant  aquest
portaveu que li parla, li varen demanar a vosté en una reunió amb un punt únic a
tractar, zones acotades en la platja, accessible a mascotes; açò va ser a meitat de
desembre, encara estem esperant que ens convoque i ens done alguna satisfacció.
N’hi ha unes guies, a nivell nacional i internacional, d’una multitud de platges a tota
Espanya  accessibles  a  mascotes:  12  platges  a  Catalunya,  entre  elles  Barcelona,
Empuria Brava, Cambrils; 10 a les Illes Balears, entres elles platges de Mallorca,

70



AJUNTAMENT D’OLIVA

d’Eivissa; 7 a la Comunitat Valenciana: Gandíia, Dènia, Alacant; 3 a Murcia; 8 a la
Comunitat  d’Andalusia.  Platges  naturals,  o  platges  urbanes  que  no  tenen  una
distinció de banderes blaves, sí és cert, però platges ben aprofitades. I pense que és
una  gran  demanda  turística;  i  ací  a  Oliva,  per  a  quan  serà  possible  aquesta
reivindicació dels càmpings, de moltíssims turistes que lloguen apartaments, i fins i
tot de moltíssims ciutadans d’Oliva? Es pot provar; ja no dic una platja en concret,
sinó en claus de zones acotades per a mascotes, en aquelles platges que no estan
distingides amb la bandera blava. Des del nostre grup estarem recolzant a vosté com
a regidora de Turisme, en qualsevol iniciativa que propose, que per suposat siga
positiva per a millorar el turisme a Oliva.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Bé, continuant amb la nostra tasca de fiscalització del govern,
hem pogut vore com l’Ajuntament d’Oliva ha rebut una denúncia i sanció al vehicle
Ford  Mondeo  que  abans  utilitzava  l’alcalde  per  traslladar-se  a  València,  o  on
calguera; però, com bé va dir en el plenari de gener, el mateix alcalde va decidir
passar-li al regidor d’Obres i primer tinent d’alcalde, Blai Peiró. Bé, exposat açò, el
meu company, el Sr. Robles, en el plenari del mes de febrer torna a recalcar el fer un
bon ús d’aquest vehicle i els recordaré les respostes del Sr. Peiró que li deia així Sr.
Robles, no l’acabe d’entendre. Durant molt anys no s’han fet les coses bé. Aquest
regidor va decidir que no volia utilitzar el seu propi cotxe perquè considerava que no
era normal que s’utilitzara una targeta per a posar gasolina al seu cotxe particular; i
continuava  el  Sr.  Peiró  dient  que  anava  a  utilitzar-lo  perquè  aquest  cotxe,  ara
sancionat, estava morint-se de riure. Aqueixes van ser les seues paraules Sr. Peiró;
però si haguera atropellat a algú per anar a una alta velocitat inadequada dins de la
població d’Oliva, de riure Sr. Peiró, no ens hauríem rist, ni mort, li ho puc assegurar.
Però vosté encara continuava diuent-li al meu company que aquest regidor –és a dir,
vostè– l’única cosa que ha fet és intentar fer les coses bé; que no critica com s’han
fet abans, no s’han fet de la millor manera. Aquest regidor –és a dir, vostè– va parlar
amb l’alcalde i varem decidir fer les coses bé. Les meues preguntes són, Sr. Peiró,
açò és fer-ho bé? Abans no es feien bé, segons vosté, però ara sí? Fer les coses bé és
anar per Oliva a més de 70 km per on hauria d’anar a menys de 50? I encara deia
que quan intentem fer les coses bé sembrem dubtes. Açò no són dubtes, Sr. Peiró;
açò és un delicte penat amb una retirada de punts que, la veritat siga dita, si vosté
està acostumat a anar a aquestes velocitats pel poble d’Oliva potser no li’n queden
massa; però almenys faça-ho amb el seu propi vehicle, i no amb el vehicle oficial de
l’ajuntament on mai ha passat açò. Ara bé, Sr. Peiró, igual tampoc li ha agradat que
valorem aquest problema, igual voldrà que callem com ens va dir en l’últim plenari;
però en aquest cas no cal que ens diga on es trobava en el moment, com tan mal li
sap que li preguntem, és que ara si que ho sabem. Mire per on, tenim el dia, l’hora i
el lloc de la infracció. I després, el prec que li faig al Sr. alcalde, després de vore
aquestes formes que fa de l’ús del vehicle el Sr. Peiró, és que s’assegure que pague
el Sr. Peiró la sanció, i no l’ajuntament on va referida la multa i que se’ns informe
de la resposta de l’ajuntament al centre de tractaments de denuncies, per saber que
els punts se li han retirat al Sr. Peiró, i no a una altra persona; i com no, se li lleve el
més aviat possible el permís d’utilitzar aquest vehicle, que ja queda demostrat que
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no mereix la confiança. I per acabar Sr. alcalde, un altre tema que vull tractar, és
donar-li les gràcies al Sr. alcalde, de veres i de tot cor, perquè hem estat parlant amb
la presidenta del barri de Sant Francesc, i sé que vosté ahir també ja es va reunir
amb ella, i va poder disculpar-se per les formes que va tindre el Sr. Blai Peiró amb
ella; unes maneres de faltar-li al respecte a una dona que porta temps lluitant pel
benestar del barri; jo hauria preferit que la disculpa vinguera del Sr. Peiró. Però bé,
agraïsc, i així també ens ho ha fet vore la presidenta de Sant Francesc, les disculpes
i, com no, tractar tots aqueixos problemes del barri, informant amb educació i de
manera gentil el que es pot fer i el que no, en la dita zona. És el mínim que un
representant polític pot fer amb els representants dels nostres veïns, que no estan per
a guanyar diners, sinó per dir-ho en una sola paraula, per ajudar. De paraules de la
presidenta de Sant Francesc, informació que també té vosté ja Sr. alcalde, ens ha
informat la intenció de deixar-se el càrrec, a causa del gran disgust rebut i que li va
produir una pujada de tensió; però, com una dona educada, ens ha donat les gràcies
als grups de l’oposició, al Sr. Salazar, al Sr. Salort, a la Sra. Pastor, al Sr. Oltra, i
altres regidors que no han tingut cap tracte, i sobretot al Sr. alcalde per la magnifica
consideració i respectuosa reunió que va fer, juntament amb el cap de la policia ahir
mateix. Amb açò vull dir que la falta de respecte cap a aquesta dona no es tracta de
cap color, ni partit polític, sinó tan sols és causa de les formes del Sr. Bai Peiró.”

 Sr.  Robles  Serrano: “Jo també tenia  una pregunta  sobre  les  butaques  del  Cine
Olímpia. Exactament si se sap quan van a muntar-se, perquè després de tindre-les
quasi tres anys en una cotxera, i saber que en els pressupostos de l’any passat hi
havia una partida destinada a les butaques, de 18.000 euros; però després hi havia
que entapissar-les, els viatges dels operaris a Dènia, els camions, el trasllat a Oliva,
el canvi de cotxeres d’una volta ací a Oliva, netejar-les, modificar-les, condicionar-
les a l’actual normativa contra incendis i després muntar-les. Ens agradaria saber
quin és el pressupost final de les cadires una vegada instal·lades, perquè sembla ser
que va a ser més car que si s’hagueren comprat noves de primer moment. I una altra
pregunta és sobre les biblioteques; veient les estadístiques d’aquest últim any, es va
passar per comissió de serveis socioculturals, es veu un increment bastant gran de la
biblioteca l’Envic respecte a la biblioteca Tamarit. La pregunta és la mateixa que li
vaig fer en aquell moment en la comissió; si van a comprometre’s a modificar els
horaris de la biblioteca de l’Envic obrint-la totes les hores que els usuaris volen, que
siga tots els dies. No tindre-la tancada dilluns i dos vesprades a la setmana.”

 Sra. Pous Marí: “La meua pregunta és per al Sr. Oltra, o el Sr. Peiró. Com hauran
endevinat és sobre el tema del fem. La fotografia que portem en la camiseta és una
fotografia presa en el camí del Vall Nou, junt a la urbanització Poble Mar. Portem ja
pràcticament  des del principi  de la legislatura denunciant  en diversos mitjans  de
comunicació i plenaris que el conveni del fem està caducat des de març el 2014; i
com a conseqüència no hi ha tots els contenidors necessaris i molts estan trencats,
sense tapes, rematxats; i el fem, per falta de contenidors, en moltes ocasions acaba
dipositat  en  les  voreres,  deixant  xorrolls  per  tot  arreu,  mals  olors  i  inclús  més
paneroles de les habituals. La meua pregunta seria si ja hi havia una empresa que
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estava elaborant el plec de condicions, i que se li va pagar quasi 5.000 euros al final
de l’anterior legislatura, quan ja el Sr. González era alcalde i el Sr. Peiró també ja
tenia responsabilitats de govern, per què després de quasi dos anys de legislatura no
tenim encara el contracte signat. I volem saber per a quan eixirà la contracta. També
voldria dir-li al respecte de les camisetes que quan les portaven altres semblava que
no molestaren tant, i realment el que es pretén d’aquesta forma, amb aquest fet, que
d’una vegada desperten ja i que traguen d’una vegada el tema del fem endavant, i
que Oliva estiga neta que és el que la gent demanda. Voldria també preguntar-li al
Sr. alcalde, que en el barri Sant Francesc hem vist ja que s’ha regulat el trànsit, i
voldria saber si aquesta regulació és definitiva, o va a ser, o s’està estudiant per fer
algun tipus de canvi per millorar la fluïdesa de la circulació.”

 Sr. Oltra Mestre: “M’havia preguntat primer el Sr. Mengual per les càmeres. Fa
quinze dies que tenim els diners del pressupost a la nostra disposició;  hem estat
mirant  el  de  les  càmeres,  han  eixit  càmeres  diferents  i  noves;  no  s’ajusten  al
pressupost; i la veritat és que no ens hem decidit encara, però ho tenim mirat i tenim
el pressupost damunt la taula per a fer-ho. Al Sr. Parra Salort, en principi, el Consell
Local  Agrari  té  data  per  a  principis  de  maig;  si  vosté  creu  que  tenim  alguna
urgència, m’ho diu, i podem, fins i tot, avançar-lo. Vull dir, estic disposat a escoltar
les seues disposicions i a la millor podem arribar a un acord. Pel que fa als robatoris,
és de veres que hi ha una alerta i una alarma social important i, a més, que és de
veritat, entre altres coses perquè enguany les taronges estan pagant-se a preus més
alts  que altres  temporades,  i  estan havent  més robatoris.  La veritat  és que estan
havent  més  confiscacions  que  mai,  tant  per  la  Policia  Local  com per  la  Policia
Autonòmica, que ja està venint per a fer els seus controls. I després, l’equip Roca i
la Guàrdia Civil ja fa més d’un mes que estan fent controls a la zona d’Oliva. És de
veres que no hem fet cap reunió, però donem per ben feta la que vam fer l’any
passat i seguim en la mateixa situació. Crec que ja no tenia cap altra pregunta.”

 Sra. Morera Alemany: “Seré breu. Respecte a les qüestions i el prec que em fa el
Sr. Morera, dir-li que el tema de la platja de gossos és cert que em va comentar de
tindre una reunió, i també és cert que li vaig dir una, tenim dos coses un poc en
contra d’aquesta situació i és, una que es presenta en el pla de temporada, i quan
m’ho va comunicar, el pla de temporada ja feia temps que s’havia enviat a costes; i
la segon és el tema del Pativel, com li vaig comentar, la proposta segons el Pativel
és  que  aquestes  platges  de  gossos  s’instal·len  en  les  zones  urbanes;  aleshores
suposaria un problema per a la nostra platja, que s’hauria d’estudiar, però amb el
temps necessari i, en tot cas, per a un pròxim pla de temporada. I després pel que fa
a la situació de les platges, de la neteja i de les destrosses, per suposat que ha sigut
una gran desfeta la que hem tingut després dels dos temporals que hem tingut ací i
l’únic que hem fet ha sigut cridar a les portes necessàries perquè les administracions
competents, que sabem que les platges depenen de conselleria i de Costes, facen les
tasques  necessàries  per  a  no  haver  de  traure  nosaltres  uns  diners  que  no  ens
correspon. Han estat treballant de l’Agència Valenciana del Turisme, han estat de
conselleria, tècnics, també polítics, visitant-nos, per vore de primera mà el que està
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fent-se i encara continuen treballant i continuaran treballant al llarg de la setmana
que ve, també per part de Costes.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc,  dir-li al Sr. Forrat que desconeixia si no hi
havia il·luminació, però demà parlaré amb els electricistes per tal de vore si hi ha
alguna deficiència en algun focus dels que estan ahí, en el que és el solar. Respecte
al  tema  del  plec  del  fem,  dir  que  l’altre  dia  vam tindre  una  reunió  l’Alcaldia,
Intervenció  i  Secretaria  i  es  va  parlar  d’aquest  tema;  vull  dir,  l’expedient,  són
expedients  que  no  són  fàcils  a  l’hora  de  clarificar  alguns  conceptes,  però  que
l’aparell administratiu, ha de tindre totes les garanties a l’hora de traure’l. El plec
està damunt la taula, vull dir, no està per a començar, ni per a embastar, però els
informes i els aclariments sobre quin camí devem seguir, no li corresponen a aquest
regidor  fer-los;  entenem que  hem de  traure  un  plec  amb  totes  les  condicions  i
garanties per la quantitat de la qual estem parlant. Respecte a la presidenta del barri,
desconec haver tingut cap discussió amb la presidenta, amb Antonia. Sé que l’altre
dia vam estar parlant d’un pas de peatons, que ella era partidària de posar-lo en un
encreuament, i que el regidor que li parla no era partidari de posar-lo ahí; però en
cap cas va haver cap discussió, ni cap falta de respecte, per tant, desconec el tema
aquest. Respecte al Mondeo, dir-li que, efectivament, el dia 7 de març vaig tindre
una  sanció  administrativa,  va  arribar  a  l’ajuntament,  es  demanava  qui  era  el
conductor; jo li vaig dir clarament a l’alcalde que la conducció en aquell moment el
portava jo, estem parlant de la carretera de Pego, a l’altura del Brosquil, que marca
50 i jo anava a 70. Li puc dir.”

 Sr. alcalde: “Sr. Llopis, respecte el tron del Sr. Peiró.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Crec  que  està  la  foto,  la  matrícula  i  volien  identificar  el
conductor; i, efectivament, la sanció se m’ha posat a mi, la pagaré jo. Hui de matí
llegia  en  la  premsa  que  som,  crec  que  600  valencians  els  qui  tenim  sancions
diàriament, que suposa 10 milions d’euros per a trànsit. Em sembla correcta la tasca
de Trànsit; marcava 50, i jo eixia del Brosquil i anava amb pressa, i anava a 70;
radar estava allí, i va pillar el regidor amb el Mondeo, i per suposat es reconeix, i a
més pense que la tasca de Trànsit està ben feta, i per suposat que pagaré la sanció,
això no hi ha cap dubte.  I respecte  de la urbanització Poble Nou, el  tema de la
neteja; li puc dir que estem fent tota la tasca possible per tindre net el poble. He de
dir-li que em congratule amb la camiseta que porten vostès; és molt  colorista en
aquest plenari; simplement dir-los que hi ha una errata en el meu nom perquè el meu
nom s’escriu amb i llatina, o no era per a mi, però és Blai amb i llatina; i el quant no
sé, però bé. Dir-los que estem treballant des de la delegació, estem treballant per a
intentar que cada vegada el poble estiga més net. He de dir-los que estem fent una
tasca  important  amb  l’empresa  que  porta  la  neteja  i  intentarem,  el  més  aviat
possible, que la recollida del fem isca endavant, perquè això suposarà una millora
importantíssima per a la població.”

74



AJUNTAMENT D’OLIVA

 Sr. Escrivà Cots: “En primer lloc, respecte a la pregunta del Sr. Mengual i del Sr.
Robles, sobre les butaques del cinema, les que va vore vostè, Sr. Mengual, que són
les famoses butaques portades de Dènia, en aquell moments es traslladaven a un
altre lloc, a l’Hort de Palau, per motius aliens a l’ajuntament. Tot i això, la compra
de les butaques, pressupostada en 2016, per un import aproximat de 18.000 euros,
finalment, no és produirà; mai no s’ha produït tampoc. Es tornaran. La partida actual
se suplementarà en el nou pressupost de 2017, amb una quantitat aproximada de
70.000 euros, per a la compra de butaques noves, ja que ara ha sorgit la possibilitat, i
després de l’aprovació del pressupost s’elaborarà un plec de condicions per tal que
les empreses interessades puguen optar a ser les adjudicatàries del contracte; i es
calcula, i és la intenció, que les actuacions previstes d’instal·lació i altres actuacions
que comportarà la instal·lació de les noves butaques puguen dur-se a terme durant
l’estiu, i així començar la tardor amb la feina feta. Per cert que aquelles butaques, la
seua neteja o transport,  no estan a Dènia, Sr. Robles, estan a Oliva, no s’han de
portar des d’allí. Aqueixa instal·lació, tot això que diu vosté, no hauria sigut més car
que butaques noves, ni de lluny; simplement s’obria la possibilitat d’un estalvi; més
cares i altres afirmacions que vosté ha fet, no. Respecte a l’horari de la biblioteca de
l’Envic, actualment és el que és; jo tampoc l’he posat. És el meu objectiu, el nostre
objectiu,  poder  ampliar-lo,  però no podem a curt  termini.  Tant  de bo poguérem
ampliar-lo de hui per a demà, però no és tan fàcil com puga semblar. Tamarit té unes
necessitats,  no podem agafar personal d’allí  i  col·locar-lo en l’Envic com si res.
Tampoc retallar horari de Tamarit, com va proposar en la comissió per a augmentar-
lo a l’Envic. Li recorde que Tamarit és la biblioteca central; l’Envic és una agència
de lectura. La seua proposta, que també és nostra, li dic és un objectiu, tant d’aquest
regidor que li parla, com del servei de biblioteques, com del govern municipal, de
poder augmentar l’oferta bibliotecària, en aquest cas, en l’Envic. No crec jo que la
gent, sí és cert, pot ser una demanda, però la gent no és que demane més dies. A més
també  l’augment  d’usuaris  en  la  biblioteca  de  l’Envic  ve  donat  per  l’augment
considerable d’hores en el mes de gener, i en altres períodes d’estudi, en què s’ha
incrementat moltíssim l’afluència d’estudiants per a època d’exàmens, tant de gener
com de selectiu.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo per fer un poquet de memòria, al prec que ha fet Sandra, no fa
massa mesos sí que es va presentar un projecte d’educació de proximitat, perquè el
departament, és dir, l’escola de l’EPA tenia massa professorat per a la demanda que
tenia en aquell moment. Per tant, el que es va fer des del departament era un estudi, i
fer un projecte de proximitat, jo li ho passaré per escrit per si no el tenen, però això
es va parlar en comissió i en plenari també, per tal que les persones que es pogueren
adherir a este projecte es donaren les classes d’educació de proximitat i això és el
que s’està fent. Si a l’EPA n’hi havia alguna persona de baixa o alguna mestra de
baixa;  les  baixes  no  es  cobreixen  llevant  una  persona  que  té  assignades  unes
funcions per cobrir la baixa d’aquella persona, perquè el Departament d’Educació,
en el cas, la regidora que li parla, l’obligació que té és coordinar el departament i
cadascú té la seua tasca. Per tant, una baixa laboral de qualsevol treballador dins del
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departament  no  es  pot  cobrir  llevant  la  gestió  a  un  altre  treballador  que  té  les
funcions assignades.”

 Sr. alcalde: “Hi ha prou preguntes, cinc n’he comptat per a l’Alcaldia. Començaré
per la menys intranscendent o per la més intranscendent. Mire, Sr. Llopis, jo no he
d’assegurar-me que el Sr. Peiró pague la multa, perquè legalment al Sr. Peiró li toca
pagar; ja ho ha manifestat, ara s’ha identificat i quan arribe la multa la pagarà. Jo
crec que la política està, i és una opinió personal, prou denostada perquè portem al
debat públic, o magnifiquem coses que ens poden passar a qualsevol, qualsevol dia;
és a dir, un radar, que no haja passat mai no vol dir que no puga passar; vull dir,
aqueixes  coses  poden  passar  i  ja  està,  no  cal  magnificar-les.  Per  tant,  tinga  la
seguretat  vosté que el  senyor  Blai,  ja m’ho ha manifestat  personalment,  com no
potser d’una altra manera, vulga o no vulga l’alcalde, s’haurà de fer càrrec de la
multa  i ja està, com qualsevol altre  treballador  que utilitze un vehicle  municipal
també; perquè això vosté ho sap. Per tant, jo no vaig a retirar-li cap cotxe perquè, ja
li ho vaig dir en el seu dia, el cotxe o els vehicles que estan ací no són de l’alcalde,
són, estan a disposició dels treballadors municipals, estan a disposició de l’equip de
govern; es va considerar que per a l’ús que feia l’Alcaldia del vehicle, li treia més
profit el Sr. regidor Obres i Serveis, pel que ja es va explicar en el seu dia i per tant,
no vaig a retirar-li cap vehicle, com s’ha demanat ací; perquè ho sàpiga perquè té el
mateix dret a utilitzar-lo com qualsevol altre company de l’equip de govern, que
quan ho necessita, també l’agarra per a anar a València, o a fer les gestions que haja
de fer. Un altre aclariment, jo em vaig veure amb la Sra. presidenta de l’associació
de veïns del barri de Sant Francesc no per a demanar-li disculpes, ni per a parlar del
Sr. Peiró, sinó que em vaig reunir perquè em va demanar un aclariment de per què
un determinat pas de peatons no s’havia posat on ella pensava que estava previst; se
la  va  citar  juntament  amb  l’intendent  de  policia  per  a  donar-li  les  explicacions
pertinents,  i  per  a  parlar  o  raonar  amb  ella  itineraris  segurs  per  a  certes
preocupacions que tenia, de gent major que va a passejar pel Camí de la Carrasca,
pel Camí dels Rejolars, i l’objecte de la reunió va ser això; no va ser demanar-li
disculpes, sinó va ser parlar amb ella i raonar preocupacions que tenia pel que fa a la
seguretat de les persones, i del trànsit. Enllaçant amb això, Sra. Pous, com ja vam
explicar  en comissió,  quan vam explicar  la  proposta  actual  de regulació,  és una
proposta incompleta i és una proposta provisional, ho reconec, fins que s’instal·le el
semàfor en l’encreuament amb el carrer, en este cas, del Carrer de l’Elca amb la
carretera de Pego, perquè la policia estima, i jo també ho pense així, que abocar allí
transit més tota la situació de perillositat que hi ha en aquell encreuament, no era
aconsellable  sense  una  regulació  semafòrica.  Sempre  els  canvis  que  es  fan  són
provisionals, perquè després la mateixa observació i la mateixa pràctica que fan els
conductors i que fan les persones ens pot fer vore que tal vegada ens em equivocat;
per tant, si ens em equivocat hi haurà una nova rectificació, i amb això no hi haurà
problema. Després se m’ha preguntat també pel tema de l’expedient disciplinari a un
determinat treballador. En aquest moment el que estem és en una fase d’informació
reservada prèvia, que com diu el nom és reservada, per tant, quan hi haja alguna
cosa que donar a conèixer ho donarem a conèixer. També se m’ha preguntat sobre
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l’inici  de  les  obres  de  la  Via  de  Ronda;  puc  dir-li  al  respecte  que  ja  n’hi  ha
adjudicatària,  que  és  PAVASAL,  això  crec  que  és  sobradament  conegut,  i  el
contracte amb PAVASAL la Generalitat no podia signar-lo, perquè l’expedient de
contractació,  la  proposta  d’adjudicació,  encara  no  havia  sigut  fiscalitzat  per  la
intervenció, en aquest cas adsscrita a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient.
Precisament, despús ahir em va telefonar el Director General per a dir-me que la
intervenció ja havia fiscalitzat l’expedient i per tant, anaven, segurament la setmana
que ve, a citar-se amb l’empresa per a firmar el contracte. A partir de la firma del
contracte,  estem parlant  que  en  dies  ja  podem començar  les  obres,  per  tant  ja
estaríem dintre del termini d’abril. Ens han donat permís ja, tant a l’empresa com a
l’ajuntament,  perquè  anem  planificant  ja  el  inici,  és  a  dir,  que  quan  arribe  la
signatura del contracte estiga tot planificat i no hàgem de perdre cinc o sis dies més;
per tant, en aquest moment, si no passa res, sí que ja és imminent l’inici de les obres.
Quan tinga informació més concreta també es traslladarà al conjunt de la corporació
municipal i al conjunt de la ciutadania, i crec que amb això ha quedat tot contestat.
Això de les actes, disculpe, jo entenc això més com un prec; ens posarem al dia i a
més ja donaré les instruccions concretes, al funcionari en concret, perquè, igual com
els decrets es pengen totes les setmanes, no torne a passar això.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe.

 Vist i plau
El president
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