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Acta núm. 11/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 DE JULIOL DE 2016. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  23.00 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 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
ALFONSO FORRAT ESTÊVEZ 
 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 

ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 

 
SRA. SECRETÀRIA: 
ANA MORENO RODILLA 
 
SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 

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

lloc indicat a l’encapçalament, es 

reuneixen sota la presidència que 

també consta, els membres de la 

corporació expressats al marge, a 

l’objecte de realitzar la sessió del Ple 

de l’Ajuntament, amb el caràcter i 

convocatòria que també consten; actua 

com a fedatari públic la secretaria 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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PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 14 DE MARÇ DE 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 14 de març de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 31 DE MARÇ DE 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
31 de març de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 28 D’ABRIL DE 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
28 d’abril de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
QUART.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA PER LA 
INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE LA CREU AL MÈRIT 
POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 18 de juliol 
de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“2) Dictamen proposta iniciació expedient concessió de la Creu al mèrit policial amb distintiu 
blau de la Generalitat Valenciana. 
 
Seguidament pel Sr. President, es dóna compte de la proposta de data 14 de juliol de 2016, per a 
la iniciació de l’expedient de concessió de la de la Creu del Mèrit Policial amb distintiu Blau, en 
favor dels membre del Cos de la Policia Local d’aquest Ajuntament, Srs. José M. Alemany 
Sánchez, Fco. Eduardo Salort Llorca i Isidoro Fco. Muñoz Català, per la intervenció en el 
incendi forestal ocorregut el passat dia 21 de juny en els termes municipals d’Oliva i la Font 
d’En Carros. 
 
Vista la felicitació del Sr. Caporal del Parc de Bombers d’Oliva de data 21/06/2016 i l’informe 
emès pel Oficial de la Policia de 21/06/2016. 
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Vista la proposta del Intendent Cap de la Policia Local, Sr. José Fuster Moreno de data 12 de 
juliol de 2016, en la que disposa que de conformitat amb el Decret 124/2013, de 22 de setembre 
del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeixen 
al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, s’inicie el procediment per 
a la concessió de condecoració a la Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Blau. 
 
Vist l’informe emes pel Cap de Departament de Recursos Humans, de data 14/07/2016. 
 
Atès que l’article 47.f) de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de Coordinació de 
les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 18.g) del Decret 
19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es regula la Norma Marc sobre 
estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat 
Valenciana, assenyales com un dels drets dels membres dels cossos de Policia Local, el de 
recompenses i premis que s’estableixquen reglamentàriament. 
 
Per la seua part l’article 51 de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, estableix que “La Generalitat i els 
ajuntaments podran concedir premis, distintius i condecoracions als membres dels cossos de 
policia local, així com al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i a les persones 
que es distingisquen notòriament en el compliment de les seues funcions relacionades amb el 
servei públic de seguretat pública, d’acord amb el procediment i amb els requisits que 
s’establisquen reglamentàriament. Aquests premis i distincions seran valorats a efectes de 
promoció interna i mobilitat en la forma i amb els requisits que reglamentàriament es 
determinen” 
 
L’article 4 del Decret 124/2013, de 22 de setembre del Consell disposa que:” La Creu al Mèrit 
Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s’atorgarà en alguna de les circumstàncies 
següents: 
 

1. Dirigir o executar amb èxit un servei d’extraordinària dificultat o importància en què 
s’hagen evidenciat qualitats professionals o cíviques rellevants. 

2. Sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del càrrec, que 
constituïsca conducta exemplar. 
En este supòsit serà necessari que les persones interessades hagen exercit durant 
almenys10 anys de servei actiu en algun cos de policia local de la Comunitat Valenciana 
i estiguen en possessió com a mínim de dos felicitacions públiques a títol individual de 
les regulades en l’article 7. 

3. Realitzar estudis professionals o científics rellevants que prestigien la institució a què 
pertany. Els estudis realitzats durant un període d’un any donaran lloc a un únic 
reconeixement.” 

 
Que de conformitat amb l’informe emes a l’efecte pel Sr. Oficial de la Policia Local i de la 
proposta del Sr. Intendent Cap de la Policia Local de 12/07/2016, es posa de manifest l’actuació 
exemplar en els fets ocorreguts en els termes municipals d’Oliva y la Font d’En Carròs el dia 
21/06/2016, de l’Oficial de la Policia Local, Sr. José Manuel Alemany Sánchez, i dels Agents 
Srs. Francisco Eduardo Salort Llorca i Isidoro Fco. Muñoz Català,  
 
Els membres de la Comissió municipal informativa, previ estudi, i per unanimitat dels seus 
membres, dictamen favorablement el següent: 
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Primer.- Dictaminar favorablement la proposta d’iniciació del procediment per a la concessió 
de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau regulada pel Decret 124/2013, de 20 de 
setembre, del Consell, a la Presidència de la Generalitat, Direcció General de la Agencia de 
Seguretat i resposta a les emergències a favor dels membres del Cos de la Policia Local d’aquest 
Ajuntament Srs: 
 

• José Manuel Alemany Sanchez  Oficial 
• Francisco Eduardo Salort Llorca Agent 
• Isidoro Francisco Muñoz Catala Agent 

 
Segon.- Elevar aquesta proposta a l’Ajuntament Ple, per a l’adopció d’acord, donant traslladant 
del mateix a la Presidència de la Generalitat, Direcció General de la Agencia de Seguretat i 
resposta a les emergències, així com als interessats, i al Cap de la Policia Local, per a 
coneixements i satisfacció.“ 
 
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. alcalde: “Com saben vostés, es va produir un incendi forestal, el passat 21 de 

juny,que podria tindre conseqüències greus entre els termes d’Oliva i de la Font, i 
aquestos tres agents van arribar fins i tot abans que els bombers i amb un equip molt 
precari d’extintors del cotxe, van aconseguir que en arribar els bombers el foc ja 
estiguera controlat. Per tant pensem que és un dels motius per a aquesta distinció. 
Com saben vostés és competència del Ple elevar-ho a Presidència de la Generalitat, i 
per això ve hui a votació.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar el dictamen i en conseqüència 
elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
CINQUÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
E/01/2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 20 de juliol de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS E/01/2016 
 
Vist l’expedient número E/01/2016 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent, 
 
Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinats que es pretenen cobrir amb 
aquests crèdits extraordinaris, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs 
així com que les baixes propostes no pertorben la prestació dels serveis, havent-se motivat en la 
Memòria de data 14 de juliol de 2016. 
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Considerant que, en data 17 de juny es va emetre informe pel TAG d’Urbanisme en relació a la 
possibilitat de finançar una ampliació del cementiri municipal per a la construcció en una 
primera fase de 204 nínxols amb càrrec a fons provinents del Patrimoni Públic del Sòl, en el 
qual es conclou “el funcionari que subscriu considera que les obres de construcció de nínxols i 
ampliació del Cementiri Municipal han de considerar-se com una finalitat d’interès social i el 
seu finançament amb càrrec a fons provinents del PPS s’ajusta a la vigent legalitat” 
 
Considerant que les modificacions proposades són crèdits extraordinaris, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost finançat 
amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba els respectius 
serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de conformitat amb el que es 
disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90. 
 
Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 14 de juliol de 2016, en el qual, a la vista de 
l’informe del TAG d’Urbanisme, s’informa favorablement la modificació proposada. 
 
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels seus membres aprova la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient número E/01/2016 de modificació de crèdit 
mitjançant suplement de crèdits següent que es finançarà amb baixes de les partides que 
s’indiquen: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL 
MODIFICA 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

16400.6220000 Cementeri.- Edificis i 
altres construccions 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

 TOTAL AUGMENTS   300.000,00  

 
BAIXES 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL 
MODIFICA 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

15120. 6000000 URB. (PMS).- Inversió 
Nova en terrenys 

0,00 1.643.003,16 300.000,00 1.343.003,16 

TOTAL DISMINUCIONS 300.000,00  

 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini 
els interessats presentar reclamacions davant el Ple. 
 
TERCER.- En cas que no es presenten reclamacions en termini, es considerarà definitivament 
aprovat l’acord provisional. 
 
QUART.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada s’haurà de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
CINQUÈ.- De l’expedient definitivament aprovat es remetrà còpia als departaments 
corresponents, afectats per aquest expedient, al departament d’Intervenció així com a 
l’Administració General de l’estat i de la Comunitat Autònoma.” 
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Ja es va indicar en la corresponent Comissió Informativa 

d’Hisenda, i dir que és una modificació pressupostària que té per objecte poder fer 
front a l’ampliació de les instal·lacions del Cementeri Municipal. És una 
modificació pressupostària per valor de 300.000 euros, els quals s’agarren de la 
partida del PMS, del Patrimoni Municipal, o públic, del Sòl, i que es fa en base a la 
consideració que l’arquitecte municipal, a través de la memòria que elabora i signa, 
considera que són les despeses necessàries per a la futura ampliació; dins de les 
futures ampliacions, la primera de les fases d’aqueixa ampliació. El regidor 
encarregat del Cementeri podrà donar majors informacions al respecte. La 
modificació té aqueix objecte.” 

 
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. 
 
 
SISÉ.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE EL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 02/2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, amb 
data 20 de juliol de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 02/2016 
 
El dia 18 de juliol es va proposar l’inici de l’expedient REX 02/2016 per procedir a l’aprovació 
de determinats despeses que han tingut entrada en aquest Ajuntament en l’exercici 2016, 
corresponent la despesa a l’exercici anterior per un import total de 19.912,51 €, pels serveis. 
 
Núm. de 
Reg 

Núm. de 
Fra Import CIF TERCER CONCEPTE Progr Econ 

F/2016/432 2121 156,27 B98459803 MICRO ACTIU, S.L. 
REX 2016 CARTUCHOS CANON CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y 
NEGRO.- GUARDERÍA CARAGOL 32303 2210000 

F/2016/528 
Rect-Emit- 

4 1.500,00 F98614076 

EDICIONS LA VEU 
DEL PAIS VALENCIA 
S. COOPV 

Rect. Rect-Emit- 4 / AGERMANAT 2015 PUBLICIDAD FACTURA 
REX. 92000 2269900 

F/2016/657 006-15 120,00 G97926034 
ASOCIACIO 
LLAVORS D’ACI 

PARTICIPACIÓN MERCADO DE PRODUCTOS DE LA TIERRA 20-6-
2015 33800 2269900 

F/2016/705 T 16/31 592,90 B96489935 AGRO-ARTES, S.L. 

REX 2016 TRATMNTOS PLAN CONTROL VIG PLAGAS 4º TRIM ‘15 
COLEGIOS (DESAMPARATS, ALFADALÍ, PALAU, CARRAS, STA 
ANA, LUIS VIV 32301 2270000 

F/2016/1100 27566443 259,94 G28029643 

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES 

0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46870 
REPRESENTACION 04/03/2016 L’ALQUERIA BLANCA-ON 
COLLONS E - P 33400 2269900 

F/2016/1139 27566445 262,57 G28029643 

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES 

FAC. REX 0003332620 TEATRE OLIMPIA - 18 OLIVA 46870 
REPRESENTACION 23/12/2014 VIOLETA LA RATETA - LA 
CARRETA TEA 33400 2269900 

F/2016/1153 254/15 43,68 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO 26 PLANTAS (VINCAS) PARQUES Y 
JARDINES 17100 2210000 

F/2016/1154 293/15 120,40 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES (23 
CRISANTEMOS, 8 IMPATIENS Y 5 PLUMBAGOS) 17100 2210000 

F/2016/1155 310/15 421,01 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES (372 
PENSAMIENTOS Y 9 EURYOPS) 17100 2210000 

F/2016/1248 
ARBJJEE 

001 480,00 G98663834 
CLUB DE VOLEIBOL 
OLIVA 

REX ARBITRAJES JUEGOS ESCOLARES DÍAS: 6, 13, 20 Y 27 DE 
NOVIEMBRE 2015 34100 2270000 

F/2016/1259 298 52,10 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA TAMARIT NOVIEMBRE 2015 33210 2200000 
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F/2016/1260 299 49,10 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA L’ENVIC NOVIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1261 344 48,00 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA L’ENVIC DICIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1262 343 51,00 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA TAMARIT DICIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1290 
608100086 

2 1.452,00 B46710018 
ALFREDO MARTINEZ 
E HIJOS SL 

TENDIDO, CONEXIONADO Y COMPROBACION DE LINEAS 
ALUMBRADO SUSTRAIDAS EN ZONA OLIVA NOVA 16500 2210000 

F/2016/1745 B73455651 89,21 B73455651 

COMUNICACIONES 
CALLWOMEN 3000, 
S.L.U. REX CARAMELOS GOMINOLAS SERVS SOCIALES 23100 2269900 

F/2016/2865 F15/374 384,12 B96897376 SAFRA SAFOR S.L. REX 2016 MENJADOR ESCOLA ESTIU 2015 1-31 JULIO 2015 23108 2210000 

F/2016/2866 F15/379 530,00 B96897376 SAFRA SAFOR S.L. 
REX 2016 PERSONAL ASISTENTE LÍNEA 2 H DIARIAS DEL 1 AL 31 
JUL 2015 MENJADOR SOLIDARI 23108 2270000 

  7.876,66 F97980205 

NINOS GESTIÖ 
EDUCATIVA 
COOP.V.. 

APORTAC. MPAL EXPLOTAC. CONCESION LA TARONJA. SEPT-
DIC-2015 32303 4790200 

  5.423,55 F97980205 

NINOS GESTIÖ 
EDUCATIVA 
COOP.V.. 

APORTAC. MPAL EXPLOTAC. CONCESION LA TARONJA. SEPT-
DIC-2013 32303 4790200 

TOTAL  19.912,51      

 
Vist l’Informe de la interventora Municipal de data 18 de juliol de 2016, en relació amb aquest 
expedient REX 02/2016 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 2016, i que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses en 
les aplicacions pressupostàries corresponents, incorporant-se a l’expedient les retencions de 
crèdit efectuades, i considerant que al pressupost de l’exercici 2016 la imputació d’aquestes 
despeses, a la vista de la seva quantia, NO causarà perjudici ni limitació alguna per a la 
realització de les atencions de l’exercici corrent. 
 
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels seus membres aprova la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 2/2016, per un import total de 19.912,51 
€, corresponent als serveis que es relacionen: 
 
Núm. de 
Reg 

Núm. de 
Fra Import CIF TERCER CONCEPTE Progr Econ 

F/2016/432 2121 156,27 B98459803 MICRO ACTIU, S.L. 
REX 2016 CARTUCHOS CANON CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y 
NEGRO.- GUARDERÍA CARAGOL 32303 2210000 

F/2016/528 
Rect-Emit- 

4 1.500,00 F98614076 

EDICIONS LA VEU 
DEL PAIS VALENCIA 
S. COOPV 

Rect. Rect-Emit- 4 / AGERMANAT 2015 PUBLICIDAD FACTURA 
REX. 92000 2269900 

F/2016/657 006-15 120,00 G97926034 
ASOCIACIO 
LLAVORS D’ACI 

PARTICIPACIÓN MERCADO DE PRODUCTOS DE LA TIERRA 20-6-
2015 33800 2269900 

F/2016/705 T 16/31 592,90 B96489935 AGRO-ARTES, S.L. 

REX 2016 TRATMNTOS PLAN CONTROL VIG PLAGAS 4º TRIM ‘15 
COLEGIOS (DESAMPARATS, ALFADALÍ, PALAU, CARRAS, STA 
ANA, LUIS VIV 32301 2270000 

F/2016/1100 27566443 259,94 G28029643 

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES 

0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46870 
REPRESENTACION 04/03/2016 L’ALQUERIA BLANCA-ON 
COLLONS E - P 33400 2269900 

F/2016/1139 27566445 262,57 G28029643 

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES 

FAC. REX 0003332620 TEATRE OLIMPIA - 18 OLIVA 46870 
REPRESENTACION 23/12/2014 VIOLETA LA RATETA - LA 
CARRETA TEA 33400 2269900 

F/2016/1153 254/15 43,68 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO 26 PLANTAS (VINCAS) PARQUES Y 
JARDINES 17100 2210000 

F/2016/1154 293/15 120,40 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES (23 
CRISANTEMOS, 8 IMPATIENS Y 5 PLUMBAGOS) 17100 2210000 

F/2016/1155 310/15 421,01 19995865X 
LORENTE SOLERA 
MARIAN 

REX 2016 SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES (372 
PENSAMIENTOS Y 9 EURYOPS) 17100 2210000 

F/2016/1248 
ARBJJEE 

001 480,00 G98663834 
CLUB DE VOLEIBOL 
OLIVA 

REX ARBITRAJES JUEGOS ESCOLARES DÍAS: 6, 13, 20 Y 27 DE 
NOVIEMBRE 2015 34100 2270000 
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F/2016/1259 298 52,10 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA TAMARIT NOVIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1260 299 49,10 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA L’ENVIC NOVIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1261 344 48,00 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA L’ENVIC DICIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1262 343 51,00 19981743X 
BORRAS SARIO 
MIGUEL ANGEL REX ""EL PAÍS"" BIBLIOTECA TAMARIT DICIEMBRE 2015 33210 2200000 

F/2016/1290 
608100086 

2 1.452,00 B46710018 
ALFREDO MARTINEZ 
E HIJOS SL 

TENDIDO, CONEXIONADO Y COMPROBACION DE LINEAS 
ALUMBRADO SUSTRAIDAS EN ZONA OLIVA NOVA 16500 2210000 

F/2016/1745 B73455651 89,21 B73455651 

COMUNICACIONES 
CALLWOMEN 3000, 
S.L.U. REX CARAMELOS GOMINOLAS SERVS SOCIALES 23100 2269900 

F/2016/2865 F15/374 384,12 B96897376 SAFRA SAFOR S.L. REX 2016 MENJADOR ESCOLA ESTIU 2015 1-31 JULIO 2015 23108 2210000 

F/2016/2866 F15/379 530,00 B96897376 SAFRA SAFOR S.L. 
REX 2016 PERSONAL ASISTENTE LÍNEA 2 H DIARIAS DEL 1 AL 31 
JUL 2015 MENJADOR SOLIDARI 23108 2270000 

  7.876,66 F97980205 

NINOS GESTIÖ 
EDUCATIVA 
COOP.V.. 

APORTAC. MPAL EXPLOTAC. CONCESION LA TARONJA. SEPT-
DIC-2015 32303 4790200 

  5.423,55 F97980205 

NINOS GESTIÖ 
EDUCATIVA 
COOP.V.. 

APORTAC. MPAL EXPLOTAC. CONCESION LA TARONJA. SEPT-
DIC-2013 32303 4790200 

TOTAL  19.912,51      

 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “També es va explicar en comissió; fins i tot, quan vam abordar 

ací la qüestió de l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2016, ja 
s’anunciava tant en l’informe d’Intervenció com en la memòria que prepara aquest 
regidor delegat, que hi hauria un futur REX, on entrarien algunes factures que 
anaven tenint entrada a l’ajuntament, corresponents a altres exercicis, principalment 
a l’anterior, i que configuren l’estadet que es va donar compte a la comissió 
informativa i que ara passa per a la seua votació. En total parlem d’una quantitat 
global de 19.212,51 euros, i que es corresponen a les factures que estan ací 
detallades.”  

 
El Ple de l’Ajuntament, por majoria, con 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 10 
abstencions (6 del Grup PP i 4 del Grup Socialista Municipal d’Oliva), ACORDA, 
aprovar el dictamen transcrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la 
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
SETÉ.- MOCIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR SOBRE LA REVISIÓ I 
ACTUALITZACIÓ DE LES BASES GENERALS DELS PROCESSOS 
SELECTIUS CORRESPONENTS A PLACES DE LES OFERTES D’OCUPACIÓ 
PÚBLICA.  
 
Informats de la Moció presentada pel Grup Partit Popular, amb registre d’entrada núm. 
7874, de data 18 de juliol de 2016, que és del següent tenor literal: 
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“MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES BASES GENERALS DELS 
PROCESSOS SELECTIUS CORRESPONENTS A PLACES DE LES OFERTES 
D’OCUPACIÓ PÚBLICA 
 
Les bases generals que han de regir els procediments selectius del personal al servei de 
l’Ajuntament d’Oliva, van ser aprovades segons resolució de l’Alcaldia de data 13 de setembre 
de 2005, i publicades en BOPV el 10 d’octubre de 2005. 
 
Des d’aleshores, la legislació vigent sobre la matèria, ha sofert diverses derogacions i 
modificacions, així per exemple està en vigor la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat 
Valenciana, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública, i el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, que aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
També la conjuntura actual, la modernització i transparència a la qual es deu l’administració 
local ens porta a declarar que aquestes bases han quedat obsoletes i alguns dels seus articles 
s’han mostrat inaplicables i desfasats, i necessiten d’uns canvis que ens facen avançar i millorar 
en els mecanismes d’accés a l’ocupació pública, sempre amb vista d’una major objectivitat, 
igualtat i transparència. 
 
Per posar algun exemple, en aquestes bases de l’any 2005, no es contempla la valoració de 
coneixements d’idiomes estrangers, quan l’evolució i idiosincràsia de la nostra ciutat sí 
requereix que es tinga molt en compte.  
 
És per això, que des del GRUP MUNICIPAL POPULAR, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament el 
debat i l’aprovació de la següent MOCIÓ: 
 
Que es faculte la Comissió de Governació, o una altra comissió creada a l’efecte, per a la 
revisió, estudi, modificació i actualització de les Bases Generals dels processos selectius 
corresponents a places de les ofertes d’ocupació pública.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Tomás Doménech: “La moció ja ho diu tot. Consisteix a revisar unes bases 

que regulen tots els procediments selectius selectius del personal al servei de 
l’Ajuntament d’Oliva, que es van aprovar per Resolució de l’Alcaldia de data 13 de 
setembre de 2005, i publicades en BOP el 10 d’octubre de 2005. Ha passat molt de 
temps, la legislació vigent sobre la matèria, ha sofert moltes derogacions i 
modificacions. Pensem també que la conjuntura actual, la modernització i 
transparència a la qual es deu l’administració local ens porta a declarar que aquestes 
bases necessiten que es revisen i els seus articles, alguns llevar-los i afegir algunes 
cosetes. Les bases que regulen l’accés a les borses de treball, que han d’estar molt 
clares i han d’aprofitar per a tots els processos i convocatòries d’ocupació pública 
d’aquest ajuntament; bé siga per a borses de treball o per a l’ocupació de places 
provisionals, o fixes, hem de ser molt escrupolosos i delicats en aquesta matèria, tan 
sensible, ja que encara hi ha molt d’atur al nostre poble, i hem de patir-ho. Ens 
trobem que aquestes bases, per exemple, no inclouen la valoració de coneixements 
d’idiomes estrangers, ja que ací hi ha una població estrangera molt important. 
També ens trobem, com ha presentat un sindicat, que en aquestes bases són 
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discriminatòries per motiu de sexe; aleshores, en les borses de treball resulta que per 
torn li tocara cridar a una persona dona, que estiguera en situació d’embaràs o 
maternitat, açò considerem que no es pot considerar com una malaltia qualsevol i no 
deu perdre el torn. També trobem per exemple que aquestes bases, de vegades, són 
desafortunades pel que fa als requisits; cada base que hem estat mirant ací, bases per 
a peons, bases per a administratius, o per a auxiliars, veiem que demanem títols, i 
cada vegada és títols o tindre títol, o estar en possessió; s’ha de demanar sempre el 
mateix. Hem de tindre clar que quan parlem de demanar títols, la llei és molt clara; 
tots els títols que vulguem demanar com a requisits estan tallats tots pel mateix 
patró; està totalment contemplat en l’article 135 del RDL 181/86. Això ens fa que 
elevem al Ple el fet de considerar que es faculte a la Comissió de Governació, o una 
altra comissió creada a l’efecte, per a la revisió, estudi, modificació i actualització 
de les dites Bases Generals.” 

 
� Sra. Miñana Morell: “Les bases generals dels processos selectius selectius per a la 

provisió de places definitives a l’Ajuntament d’Oliva, van ser consensuades per tots 
els sindicats i els grups polítics, en mesa de negociació, i informades en Comissió de 
Governació, i aprovades el 13 de setembre, i publicades en el BOP el 10 d’octubre 
de 2005. des d’aqueix moment fins ara s’ha legislat molt i han entrat en vigor moltes 
lleis, i algunes fins i tot s’han derogat, com ara la Llei 7/2007 de l’Estatut Base dels 
Treballadors, que ja ha estat derogada per la Llei 5/2015, de l’Estatut de l’Empleat 
Públic. Prova d’això és que les lleis són vives i canvien; i l’1 d’octubre d’enguany, 
2016, entrarà en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. L’1 d’octubre d’enguany. Les lleis van canviant, i no 
per aqueix motiu canviem tots els reglaments d’aquest ajuntament, ni les 
ordenances, sinó quan queden obsoletes i quan deixen de fer la seua funció. Una 
cosa és l’actualització de la legislació perquè ha quedat obsoleta, i una ben diferent 
és encetar un nou debat de processos, que ara no pertoca. Cada vegada que es trau 
una plaça en oferta públic o borsa, es trauen bases reguladores d’aqueixa 
convocatòria en concret; unes bases que s’elaboren a partir de la legislació sectorial 
vigent en cada moment. El que sí que és important i imprescindible és que les bases 
s’ajusten a la legislació pertinent, cosa que el tècnic de Recursos Humans comprova 
i informa en cada ocasió. El que tenim aprovat serveix com a base, són els mínims 
establerts i a partir d’ahí els millorem i incloem tot el que creiem necessari. Només 
són un recolzament que pot resultar d’utilitat amb tot allò que no convinga amb la 
legislació, clar. Per tant, es pot funcionar bé, seguint la normativa i els procediments 
pertinents, tal i com estem. Li donaré un exemple; com vosté mateix ha dit, el 
coneixement dels idiomes. En l’últim procés de selecció, del cap de negociat de 
Padró i Estadística, es va creure necessari i es va incloure; i es va puntuar aqueix 
apartat, perquè en aqueix lloc en especial es pensava que havia de ser important 
l’avaluació del coneixement d’idiomes. Per tot açò, el nostre grup votarà en contra. 
Per què? Perquè pensem que hem d’esperar-nos que entre en vigor la Llei 39/2015, 
l’1 d’octubre. Quan arribe aqueixa llei podrem estudiar-la i adaptar-nos a ella, que 
de segur també derogarà moltes de les coses que hi ha ara establertes. Hem 
d’esperar-nos que entre en vigor les seues modificacions, i així actualitzar les bases 
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com cal. No crec que ara siga el moment d’encetar una revisió, un estudi o 
modificació o actualització de les bases. Per això en aquest moment és inadequada 
aquesta moció. També per una qüestió metodològica que ja va explicar el meu 
company en el plenari passat. No és raonable, ni sostenible, aprovar en el plenari 
peticions que comporten l’ús de recursos de l’ajuntament, com ara personal, edificis, 
diners, sense indicar com es finançaran, com es mantindran o gestionaran aquestes 
propostes. Les mocions proposades han de vindre treballades, i tractades en els 
aspectes concrets; això sí, si té sentit i ajuda i millora la gestió municipal; però no 
propostes genèriques i poc treballades. A la fi, aquesta moció, no ve a proposar res, 
realment. La proposta és facultar la Comissió de Governació, o una altra comissió 
creada a l’efecte, per a la revisió, estudi, modificació i actualització de les bases 
generals dels processos selectius. Per una banda, la competència per a aprovar les 
bases la té l’alcalde. I la capacitat de modificació de qualsevol ordenança la té el 
plenari. Després, la capacitat de revisar, estudiar, proposar, actualitzar, la tenen tots 
els regidors i regidores d’aquesta corporació. Aqueixa facultat ja està implícita en la 
comissió informativa; no cal facultar res, ni que el plenari atorgue res. La votem en 
contra perquè no és una qüestió prioritària. És una cosa que és convenient fer-la, 
però no és imprescindible, ni urgent. Hi ha moltes altres qüestions que cal resoldre 
primer. Per tant, totes les qüestions que hem recollit, com ara els títols; els títols, 
recollia la nova nomenclatura en la nova llei, que va incloure totes aquelles 
titulacions noves que hi ha en aquest moment. Per tant, pensem que hem d’esperar. 
En les bases queda molt clar quins són es requisits que es demanen. Si es diu estar 
en possessió del títol és estar en possessió del títol, noi amb un certificat que hem 
demanat o amb una cosa provisional que tenim; és estar en possessió del títol. I això 
la base ho diu clar i específic. Qui no ho vulga entendre o vulga marejar, és cosa 
seua.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “No volia entrar perquè a banda la moció no és nostra; 

però Sra. Miñana, sembla que perquè ho presenta l’oposició, en aquest cas el Partit 
Popular, haja de votar que no vosté. Quin és el problema de facultar una comissió 
per a la revisió, estudi i modificació o actualització d’unes bases? No veig el 
problema en cap lloc. Parlava vosté del tema de l’1 d’octubre; bé, anem avançant 
feina, anem mirant, anem parlant. Vam estar l’altre dia, per exemple, amb la 
formació en la mesa de formació amb els sindicats, que curiosament només vam 
estar vosté i jo en la primera, cap membre més del govern; i en la segona es va 
sumar algun membre del Partit popular; i vam avançar feina de cara a octubre o 
novembre quan anem a fer el tema d’un estudi o una planificació de la formació dels 
nostres treballadors, dels treballadors de la casa, dels treballadors de l’ajuntament. 
No entenc quin mal veu en una proposta que fa el Partit Popular i és d’ells, quan el 
que comenta és que anem a treballar tots junts per a un futur, millorar el tema de les 
bases reguladores. Perquè ho presente l’oposició ha de ser que no? És que no acabe 
d’entendre, Sra. Miñana, per què aquestes tasques de govern en contra de 
l’oposició.” 
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� Sr. alcalde: “Disculpe, Sra. Tomás, a vosté, com a ponent li toca començar el torn, i 
acabar. Té la paraula.” 

 
� Sra. Tomás Doménech: “Efectivament, no tenim ni secretari de grup, ni tot això, 

que haguera fet aqueixa extensa i pròdiga redacció d’articles; però efectivament 
l’article 131 del RD 781/1986 està vigent fins al 2 d’octubre de 2016. però no sé si 
aquest, en concret, el modificarà. I posa “tindre el títol o estar en condicions 
d’obtindre’l a la data que finalitze el termini de presentació de les instàncies.” I quan 
parla aquest article, potser el modifiquen; no crec, perquè després la llei de la 
Generalitat Valenciana també va en el mateix camí; quan parla de títol diu títol; tots 
els títols que demanes com a requisits han de complir aqueixa llei. No pot ser que en 
la borsa de peons tu en els requisits demanes un títol; titulació acadèmica que siga 
segons llei, o tindre la titulació o estar en condicions. Però després quan parle del 
títol de valencià, no; aquest ha de ser el títol que tens penjat al menjador, si no ja no 
val allò altre. En aqueix sentit va el que nosaltres volem dir; que la llei, quan parla 
de títol o estar en condicions d’obtindre’l vol dir tots els títols. El títol acadèmic, el 
títol de valencià, el títol d’anglés, tots els títols han d’estar tallats pel mateix patró. 
Això és el que nosaltres volíem dir. i després, també ens hem fet ressò, he de dir-ho, 
d’un escrit del sindicat on també diu que s’ha d’afegir el tema de la no discriminació 
per raó de sexe, en el cas que hagueren de cridar una persona, una dona, que 
estiguera en situació, no de malaltia, sinó de baixa de maternitat o embarassada. I 
això era el sentit. Nosaltres, clar, votarem a favor.” 

 
� Sra. Miñana Morell: “Jo no tinc cap problema de seure a parlar, ni a crear cap 

comissió. Simplement dic que ara no és el moment; i no és el moment perquè tenim 
a les portes una nova llei que anem a estudiar i a actualitzar; quan tindrem la llei 
estudiada i actualitzada, per suposat que en tindre el moment seurem i ho 
actualitzarem. No és perquè haja presentat la moció el PP, ni cap altre partit, sinó 
perquè ara no és el moment; pense que ja he comentat les raons de per què no era el 
moment. Vosté mateix ha fet referència a la mesa de formació, sap per exemple que 
hem convocat, a proposta meua, que es faça un curs de formació per a tots els 
treballadors de l’Ajuntament d’Oliva, en el qual es parle i s’estudie la Llei 39/2015 i 
l’expedient electrònic. Vaig agrair molt que tot el món votara a favor que es fera 
aqueix curs; ja estem en el procés de buscar el docent i la subvenció per poder fer 
aqueix curs. Quan tot això estiga no hi haurà cap problema de seure i poder avançar. 
De moment ja estem avançant un reglament de borses de forma provisional, de 
forma que aqueixa esmena o escrit que ha presentat el sindicat ja es recull; ja estem 
estudiant, ja estem treballant per vore de quina forma s’ha d’incloure el punt per a 
no tindre discriminació per raó de sexe, o per maternitat. I també dir que els títols és 
una forma de dir això dels títols; per ant, en les pròximes bases es pot posar, i es pot 
fer esment de les titulacions, d’igual forma una que l’altra. Per a això o cal seure a 
actualitzar, ni a revisar unes bases, perquè com vosté mateix ha dit, la forma de 
demanar les titulacions és tindre la titulació, per tant es demana i ja està. Es posa en 
les bases i ja està. Les bases sempre estan revisades i consensuades a llei.” 
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� Sra. Tomás Doménech: “Sra. Miñana, no acabe d’entendre; primer a dir que no, 
després; o siga que vosté em diga que vota que no perquè a l’octubre canviarà la llei; 
és seure. Entre que seiem i abordem el tema, quasi passa l’estiu, i octubre està ahí. 
Jo faig una aposta personal, intuïtiva, pense que aquest article poc canviarà, perquè 
la llei de la Generalitat també té el mateix, article 53 de la Llei 10/2010, posseir la 
titulació exigida o complir els requisits per a la seua obtenció a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Justament això, que és el que 
ha creat conflicte en els últims processos; justament aqueix article no pense que es 
toque; però bé, és una aposta. I després, octubre està ahí, entre que passa l’estiu i 
seiem. De totes formes, no m’ha quedat clar. Vosté ha dit en la seua segona 
intervenció que sí que està disposada a seure. Aleshores, seiem o no seiem? Votarà a 
favor o en contra, s’abstindrà? No ens ha quedat clar.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables (6 vots del Grup PP, 4 vots 
del Grup Socialista Municipal, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 10 vots en 
contra (5 vots del Grup Compromís per Oliva, i 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans 
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià), ACORDA, aprovar la 
Moció transcrita i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord 
del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
 
VUITÉ.- MOCIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR SOBRE LA DEFENSA DE LA 
LLIBERTAT LINGÜÍSTICA DELS ESTUDIANTS VALENCIANS. 
 
Informats de la Moció presentada pel Grup Partit Popular, amb registre d’entrada núm. 
7875, de data 18 de juliol de 2016, que és del següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ RELATIVA A LA DEFENSA DE LA LLIBERTAT LINGÜÍSTICA DELS 
ESTUDIANTS VALENCIANS. 
 
Durant el present any 2016 es complirà el 33 aniversari de l’aprovació de la Llei 4/1983 d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre, la qual va ser aprovada per les Corts 
Valencianes, sense cap vot en contra.  
 
Des d’aquest moment, i com a resultat de l’aplicació de l’esmentada Llei en l’àmbit de 
l’ensenyament, tant del valencià, com en valencià, la nostra llengua està al seu millor moment 
històric pel que fa al seu coneixement acadèmic als centres educatius, potenciant l’aprenentatge 
entre els nostres estudiants de la llengua pròpia i cooficial de la Comunitat Valenciana, tal com 
estableix el nostre Estatut d’Autonomia.  
 
Així mateix, l’esmentada llei, estableix la possibilitat de sol·licitar l’exempció de l’assignatura 
del valencià en aquells municipis de predomini lingüístic castellà, relacionats en el Títol V del 
seu article 36.3, on s’enumeren els municipis que es troben a la nostra província, sent els 
següents: 
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Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna, Aras de Alpuente, Ayora, Benagéber, 
Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, 
Caudete de las Fuentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, 
Chulilla, Domeño, Dos Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, 
Jalance, Jarafuel, Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés, Pedralba, 
Puebla de San Miguel, Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de 
Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del 
Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa i Zarra.  
 
Un total de 62 municipis dels 266 que conformen la província de València, i que afecten a les 
Comarques del Racó d’Ademús, La Vall d’Aiora, Els Serrans, Requena-Utiel, Bunyol-Xiva, 
Camp de Túria, la Ribera Alta, i la Canal de Navarrés, és a dir, gairebé una quarta dels 
municipis de la Província de València.  
 
A través de diversos mitjans de comunicació, així com per les pròpies declaracions del conseller 
d’Educació, Vicent Marzà, s’ha tingut coneixement de les intencions de la seua Conselleria, en 
la qual planteja l’elaboració d’un nou decret de plurilingüisme plantejant la supressió de 
l’exempció de l’ensenyament del Valencià de les zones castellanoparlants. 
 
Des del Partit Popular d’Oliva volem manifestar el nostre frontal desacord i absolut rebuig a la 
imposició de l’ensenyament del valencià als centres educatius de les zones castellanoparlants i a 
la pèrdua de sol·licitar l’exempció dels estudis de l’assignatura de valencià que existeix en 
l’actualitat. 
 
La nostra comunitat sempre ha tingut una gran diversitat cultural, social i lingüística; una 
cultura oberta i plural on predomina la llibertat, la convivència i la identitat al voltant dels 
símbol i senyals de tots els valencians. 
 
Llibertat. El nostre valor més preuat; perquè creiem en la capacitat de les persones per construir 
la seua forma de vida i prendre decisions per elles mateixes. Això es reflecteix en la llibertat de 
les famílies per triar l’educació dels seus fills, tal com està recollit en l’article 27 de la nostra 
Constitució, el nostre marc de convivència. 
 
Convivència. La nostra Comunitat sempre ha estat exemple de convivència i harmonia. Allí on 
uns altres han buscat enfrontar als qui parlaven llengües diferents, els valencians sempre ens 
hem tractat com a germans, com a iguals. Igualtat amb la qual Marzà anhela acabar. Enfrontant 
els valencians, limitant la llibertat dels castellanoparlants, marcant-los com a ciutadans de 
segona. Perquè l’esquerra valenciana no sap conviure, solament imposar. 
 
Identitat. Ser valencià és formar part d’una gran identitat més enllà de la llengua, és formar part 
d’una tradició i una cultura de les quals estar orgullosos. Però els valencians sempre hem estat 
oberts i plurals. I és que hi ha moltes formes de ser valencià, i molts idiomes en els quals 
expressar l’amor que tenim per aquesta terra. Perquè dir en castellà amb orgull: “Sóc valencià” 
és una gran forma de ser-ho. 
 
Però aquest model de societat sembla no ser del grat del Conseller d’Educació, Vicent Marzà, 
posant de manifest, una vegada més, que la seua voluntat està per sobre de la voluntat i capacitat 
de decisió de les famílies i del seu criteri a l’hora de l’elecció de l’educació dels seus fills.  
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I així ho ha demostrat durant aquest primer any de Govern caracteritzat per una política sense 
cap diàleg, autoritària, inquisitiva i intervencionista, amb els seus continus atacs a l’educació 
concertada, l’exclusió de beques als estudiants de les universitats privades, els canvis 
d’admissió de l’alumnat, el conflicte amb els docents interins, l’enfrontament amb els centre 
d’educació infantil, els plantejaments de la jornada contínua als centres escolars… Desembocant 
totes aquestes mesures en peticions contínues de dimissió per part de partits polítics, sindicats 
d’ensenyament, associacions de pares i associacions educatives. 
 
La nostra llengua, com a senyal d’identitat pròpia i genuïna del poble Valencià, ha de ser una 
eina útil per fomentar i aconseguir la cohesió de tota la societat Valenciana, i en conseqüència, 
s’ha de convertir en un potent instrument d’integració de compensació social, però sempre des 
del respecte i no des de la imposició, ja que les llengües s’aprenen, no s’imposen.  
 
En conclusió, els populars d’Oliva sabem que tenim el dret de triar la llengua en què ens 
expressem; que el valencià s’ha de garantir, i no imposar; i que la societat valenciana serà molt 
més dinàmica i pròspera amb un model de convivència entre castellanoparlants i parlants de 
valencià i qualsevol persona que vulga vindre a aquesta terra. 
 
Perquè tots som valencians i no estem disposats a consentir que un Conseller que pensa més en 
la independència que en el futur dels seus joves, els condemne a un futur sense les aptituds 
necessàries per competir en igualtat de condicions amb estudiants d’altres llocs. 
 
Per tota aquesta sèrie de motius, el grup municipal del Partit Popular d’Oliva proposa la següent 
PROPOSTA D’ACORD: 

 
1.- El ple de la Corporació de l’Ajuntament d’Oliva acorda rebutjar la proposta de supressió de 
l’exempció de l’assignatura de valencià en aquells municipis de predomini lingüístic castellà. 
 
2.- El Ple de la Corporació de l’Ajuntament d’Oliva acorda instar al Govern de la Generalitat 
Valenciana a iniciar un procés de diàleg i enteniment amb les poblacions afectades i els 
representants de la comunitat educativa per aconseguir acords en la matèria de l’ensenyament de 
l’assignatura de Valencià.  
 
3.- Donar trasllat del present acord al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, a 
l’Honorable Conseller d’Educació, al President dels Corts Valencianes, als Síndics dels Grups 
Parlamentaris dels Corts Valencianes, al President de la Diputació de València, als portaveus 
dels Grups Polítics de la Diputació de València, al President de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, al Síndic de Greuges, així com al conjunt de la població a través dels 
mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i col· lectius de la nostra 
localitat.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Pous Martí: “Aquesta és una moció relativa a la llibertat lingüística dels 

estudiants. Durant el present any 2016 es complirà el 33 aniversari de l’aprovació de 
la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre, la qual va ser 
aprovada per les Corts Valencianes, sense cap vot en contra. Des d’aqueix moment, 
i com a resultat de l’aplicació de l’esmentada Llei en l’àmbit de l’ensenyament, tant 
del valencià, com en valencià, la nostra llengua està en el seu millor moment històric 
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pel que fa al seu coneixement acadèmic als centres educatius, potenciant 
l’aprenentatge entre els nostres estudiants de la llengua pròpia i cooficial de la 
Comunitat Valenciana, tal com estableix el nostre Estatut d’Autonomia. Així 
mateix, l’esmentada llei, estableix la possibilitat de sol·licitar l’exempció de 
l’assignatura del valencià en aquells municipis de predomini lingüístic castellà, 
relacionats en el Títol V del seu article 36.3, on s’enumeren els municipis que es 
troben a la nostra província, sent els següents; i no els diré perquè en són 
moltíssims. Un total de 62 municipis dels 266 que conformen la província de 
València, i que afecten a les Comarques del Racó d’Ademús, La Vall d’Aiora, Els 
Serrans, Requena-Utiel, Bunyol-Xiva, Camp de Túria, la Ribera Alta, i la Canal de 
Navarrés, és a dir, gairebé una quarta dels municipis de la Província de València. A 
través de diversos mitjans de comunicació, així com per les pròpies declaracions del 
conseller d’Educació, Vicent Marzà, s’ha tingut coneixement de les intencions de la 
seua conselleria, en la qual planteja l’elaboració d’un nou decret de plurilingüisme 
plantejant la supressió de l’exempció de l’ensenyament del valencià de les zones 
castellanoparlants. Des del Partit Popular d’Oliva volem manifestar el nostre frontal 
desacord i absolut rebuig a la imposició de l’ensenyament del valencià als centres 
educatius de les zones castellanoparlants i a la pèrdua de sol·licitar l’exempció dels 
estudis de l’assignatura de valencià que existeix en l’actualitat. La nostra Comunitat 
sempre ha tingut una gran diversitat cultural, social i lingüística; una cultura oberta i 
plural on predomina la llibertat, la convivència i la identitat al voltant dels símbol i 
senyals de tots els valencians. Llibertat. El nostre valor més preuat; perquè creiem 
en la capacitat de les persones per construir la seua forma de vida i prendre 
decisions per elles mateixes. Això es reflecteix en la llibertat de les famílies per triar 
l’educació dels seus fills, tal com està recollit en l’article 27 de la nostra 
Constitució, el nostre marc de convivència. Convivència. La nostra Comunitat 
sempre ha estat exemple de convivència i harmonia. Allí on uns altres han buscat 
enfrontar als qui parlaven llengües diferents, els valencians sempre ens hem tractat 
com a germans, com a iguals. Igualtat amb la qual Marzà anhela acabar, enfrontant 
els valencians, limitant la llibertat dels castellanoparlants, marcant-los com a 
ciutadans de segona. Perquè l’esquerra valenciana no sap conviure, solament 
imposar. Identitat. Ser valencià és formar part d’una gran identitat més enllà de la 
llengua, és formar part d’una tradició i una cultura de les quals estar orgullosos. 
Però els valencians sempre hem estat oberts i plurals. I és que hi ha moltes formes 
de ser valencià, i molts idiomes en els quals expressar l’amor que tenim per aquesta 
terra. Perquè dir en castellà amb orgull: “Sóc valencià” és una gran forma de ser-ho. 
Però aquest model de societat sembla no ser del grat del Conseller d’Educació, 
Vicent Marzà, posant de manifest, una vegada més, que la seua voluntat està per 
sobre de la voluntat i capacitat de decisió de les famílies i del seu criteri a l’hora de 
l’elecció de l’educació dels seus fills. I així ho ha demostrat durant aquest primer 
any de govern caracteritzat per una política sense cap diàleg, autoritària, inquisitiva i 
intervencionista, amb els seus continus atacs a l’educació concertada, l’exclusió de 
beques als estudiants de les universitats privades, els canvis d’admissió de 
l’alumnat, el conflicte amb els docents interins, l’enfrontament amb els centres 
d’educació infantil, els plantejaments de la jornada contínua als centres escolars… 
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Desembocant totes aquestes mesures en peticions contínues de dimissió per part de 
partits polítics, sindicats d’ensenyament, associacions de pares i associacions 
educatives. La nostra llengua, com a senyal d’identitat pròpia i genuïna del poble 
valencià, ha de ser una eina útil per fomentar i aconseguir la cohesió de tota la 
societat valenciana, i en conseqüència, s’ha de convertir en un potent instrument 
d’integració de compensació social, però sempre des del respecte i no des de la 
imposició, ja que les llengües s’aprenen, no s’imposen. En conclusió, els populars 
d’Oliva sabem que tenim el dret de triar la llengua en què ens expressem; que el 
valencià s’ha de garantir, i no imposar; i que la societat valenciana serà molt més 
dinàmica i pròspera amb un model de convivència entre castellanoparlants i parlants 
de valencià i qualsevol persona que vulga vindre a aquesta terra. Perquè tots som 
valencians i no estem disposats a consentir que un conseller que pensa més en la 
independència que en el futur dels seus joves, els condemne a un futur sense les 
aptituds necessàries per competir en igualtat de condicions amb estudiants d’altres 
llocs. Per tota aquesta série de motius, el grup municipal del Partit Popular d’Oliva 
proposa la següent proposta d’acord. Un, el ple de la Corporació de l’Ajuntament 
d’Oliva acorda rebutjar la proposta de supressió de l’exempció de l’assignatura de 
valencià en aquells municipis de predomini lingüístic castellà. Dos, el Ple de la 
Corporació de l’Ajuntament d’Oliva acorda instar al Govern de la Generalitat 
Valenciana a iniciar un procés de diàleg i enteniment amb les poblacions afectades i 
els representants de la comunitat educativa per aconseguir acords en la matèria de 
l’ensenyament de l’assignatura de valencià. I tres, donar trasllat del present acord al 
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, a l’Honorable Conseller 
d’Educació, al President dels Corts Valencianes, als Síndics dels Grups 
Parlamentaris dels Corts Valencianes, al President de la Diputació de València, als 
portaveus dels Grups Polítics de la Diputació de València, al President de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al Síndic de Greuges, així com al 
conjunt de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a 
totes les associacions i col·lectius de la nostra localitat.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment estem parlant d’unes declaracions fetes pel 

conseller; no sé si unes declaracions fetes ja tenen validesa administrativa per poder 
plantejar una moció d’aquestes característiques, encara que el sentit em sembla 
correcte. Evidentment la millor forma de poder utilitzar una llengua és des de la 
mateixa llibertat, la llibertat d’elegir en quina llengua es vol expressar un, sense cap 
tipus de trava, i per suposat en la llengua valenciana, i també el fet d’utilitzar-la, 
parlar-la i escriure-la. Crec que és la millor forma de preservar una llengua, i 
sobretot de donar-li l’ús que cal. Ja li dic que el fons de la qüestió no em sembla 
incorrecte, el que passa és que, torne a repetir el mateix, són simples declaracions, 
no és una proposta en ferm; i per tant no sé si ens estem excedint un poc amb la 
moció. Si cada raonament que es fa, o per exemple cada declaració que fa qualsevol 
càrrec institucional, autonòmic o del tipus que siga, és motiu per presentar una 
moció, pense que en presentaríem tots els dies alguna o altra. Encara que torne a 
repetir el mateix, jo també pense que des de la llibertat d’elegir es deu utilitzar la 
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llengua que calga i en pau; en aquest cas, valencià o castellà, les dues llengües 
cooficials de la nostra comunitat. Des d’un principi, i com he dit, tenint en compte el 
que acabe de dir, pense que allò més prudent en aquest cas serà, per part del grup 
que jo represente, l’abstenció.” 

 
� Sr. Salort Rubio: “A mi m’agradaria començar la meua intervenció tot advertint 

que no seré tan emotiu com el company de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, 
que contestava precisament a una moció del PP similar a la que es presenta hui en el 
plenari. Si bé allí tenia, per la seua geolocalització el seu sentit, en tractar-se d’un 
territori notablement castellanoparlant; nosaltres ens trobem en un municipi on, per 
sort, encara es conserva la nostra llengua. Per donar-li un poc d’ànim a l’assumpte, 
podríem dir que ací ho tenim tan arrelat que les classes de llengua castellana es 
donen en valencià. Però bé, anem al gra. Aquesta moció és una de les més 
vergonyoses que han passat per aquest plenari, i dic vergonyoses perquè 
avergonyeix els valencians i valencianes que encara lluitem per conservar la 
llengua; perquè aquesta moció ve d’un partit que enarborant la bandera del 
valencianisme, amb la qual colpeja contra els independentistes de Compromís, el 
pancatalanistes del Partit Socialista del País Valencià, o fins i tot els comunistes 
d’Esquerra Unida del País Valencià, com a enemics del valencianisme; també 
colpeja una de les seues riqueses que garanteix la diversitat i un mínim de pluralitat. 
Arremeten contra una llengua que ha anat empobrint-se i la qual sembla que es vol 
vendre; però no ho permetrem. Ací, tots i totes, junts, defensarem la nostra cultura, 
que no s’entén sense la nostra llengua. Però tot açò ja ve de lluny, i ens agradaria 
posar en escena algunes de les accions empreses. L’opció d’escoltar. Des del PP no 
van dubtar a carregar-se la nostra Radio Televisió Valenciana, no sense abans haver-
la deixada buida de continguts i qualitat. Aquest fet, era molt important per a no 
propagar la nostra llengua. També trobem la llibertat de parlar; açò ja va més enllà, i 
va ser a tot l’estat espanyol, on es va utilitzar una llei de Seguretat Ciutadana per 
amordassar un poble que ni en valencià, ni en castellà, ni en qualsevol de les seues 
llengües podia expressar-se lliurement. Fereix la sensibilitat que el seu partit parle 
de llibertat. I ara ens volen prohibir aprendre en valencià, perquè saben que el seu 
aprenentatge és condició sine qua non perquè puguem ser un poble que transmet el 
seu llenguatge. Per tant, des d’Esquerra Unida del País Valencià-Acord Ciutadà 
votem no, i demanem al PP d’Oliva una postura insubmisa a una moció redactada 
des de dalt i que atempta contra la nostra llengua.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “Jo intentaré no fer molta polèmica d’aquesta moció, 

que ja de per si, i em sap reu dir-ho, és un poc ridícula. Em sap greu dir-ho pel Partit 
Popular d’Oliva, perquè a la fi el que està parlant de llibertat lingüística, la llibertat 
lingüística és poder escollir, i si diem que poden llevar el valencià, ja no podrem 
escollir. Només podran estudiar en castellà. Ja no hi ha llibertat lingüística. Per 
exemple, el Partit Popular, que ha parlat molt en el tema de Catalunya, si totes les 
assignatures a Catalunya foren en català, perquè el col·legi ho ha escollit així, què us 
semblaria? Malament? El poble valencià tenim la sort i la riquesa de poder tindre 
dues llengües pròpies, castellà i valencià. Hem de cuidar i mimar les dues llengües. 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

19 

Jo entenc els pobles castellanoparlants; són pobles que parlen castellà de sempre, i 
que és molt complicat introduir-los la llengua valenciana, però haurem d’intentar-
ho; i si el que no poden és escollir cap assignatura en valencià, és impossible. 
Deixem, que jo crec que és una bona iniciativa que sembla que va a portar el 
conseller Marzà; deixem que puguen escollir, valencià o castellà. No volia parlar 
molt d’aquesta moció; però en un punt de l’exposició de motius, “la nostra llengua 
està al seu millor moment històric pel que fa al seu coneixement acadèmic als 
centres educatius” i resulta que la moció està en castellà. Quina gran riquesa 
valenciana o del valencià tenim, si la moció és en castellà? Un poble com Oliva, que 
som valencianoparlants, i orgullosos de ser-ho, el que hem de defensar és que els 
pobles castellanoparlants tinguen l’opció de conéixer i de poder parlar valencià; i 
que nosaltres, en el tema del diàleg, puguem defensar-nos i parlar valencià, i que ells 
ens entenguen. I quan ells parlen en castellà nosaltres puguen entendre’ns. Aqueixa 
és la llibertat i aqueixa és la llengua. El que sí que demane al Partit Popular, no ací a 
Oliva perquè a la fi aquesta moció supose que ve del Partit a València, és que la 
llengua servesca per tendir ponts, per e entendre’ns i no per crear polèmica entre 
castellanoparlants, valencianoparlants, que si Bloc, que si PP, que si PSOE. No. La 
llengua és universal, i intentem cuidar-la, especialment la valenciana, que és el 
nostre patrimoni.” 

 
� Sr. Escrivà Cots: “Mire Sra. Pous, el tema de les exempcions de l’aprenentatge de 

la llengua està regulat per la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, per l’aplicació 
de l’article 6 de l’Estatut, que diu que es delimitaran per llei els territoris en els 
quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser 
exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat 
Valenciana. D’altra banda, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià delimita com 
s’aplicarà l’exempció, però en l’article 18 afirma que en territori castellanoparlant 
s’introduirà de manera progressiva, cosa que encara no s’ha fet; i ho diu així: “La 
incorporació del valencià a l’ensenyament és obligatòria en tots els nivells 
educatius. Als territoris castellanoparlants que es relacionen al Títol cinqué, la 
incorporació esmentada s’hi farà de forma progressiva, atenent a la situació 
sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada.” 
Aqueix Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià es va aprovar per tots els grups 
parlamentaris de les Corts, fa ara 33 anys, i és una de les lleis que més consens té; 
no en necessitem una de nova; cal, això sí, desplegar els apartats que no s’han 
desenvolupat, especialment quan ha governat el Partit Popular, més de vint anys 
recordem. I un d’aqueixos punts, o apartats, és el d’introduir el valencià, 
progressivament, en les escoles de les comarques castellanoparlants. L’objectiu del 
Partit Popular és erosionar una vegada més el govern autonòmic per un tem,a del 
qual ningú ha fet cap pronunciament diferent del que està en vigor. Només ha hagut 
una campanya intoxicadora d’alguns mitjans de comunicació. Vosté mateix s’ha 
referit a aqueixes declaracions del conseller Marzà, aparegudes en premsa. Ací 
venim amb fets, no amb bulos, i per tant la seua moció es basa en el no res; a voler 
fer guerra amb la llengua, com sempre ha fet el Partit Popular, que vol confrontació. 
Nosaltres volem ciutadans competents en les dues llengües oficials, i que els xiquets 
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puguen aprendre totes dues en igualtat de condicions; perquè és un dret que tenen i 
l’administració els ho ha de garantir. Per això Compromís per Oliva votarem en 
contra d’aquesta moció, perquè no aporta cap novetat al que està en vigor, i perquè 
el Partit Popular ho fa perquè li agrada utilitzar les llengües oficials per a crear 
confrontació, guerra, erosió, i intoxicació. Bona mostra de tot això és l’actuació al 
Ple de la Diputació de València del popular Javier Berasaluce, que demostra una 
actitud ferotge i hostil contra el valencià, inexplicable en el segle XXI. El PP vol 
enguerrar les dues zones lingüístiques de la Comunitat Valenciana. Ho han fet 
sempre. Però haurien d’explicar per què volen que els xiquets de les comarques 
castellanoparlants tinguen menys drets i oportunitats que els de les 
valencianoparlants. Això els ho expliquen als pares dels xiquets que no podran 
accedir a la funció pública valenciana, o tindran menys mèrits, perquè no coneixen 
les dues llengües oficials. Pensen de veres que introduir progressivament 
l’aprenentatge del valencià en aquestes comarques seria condemnar-los a un futur 
sense oportunitats? El dret a l’educació és universal i el Partit Popular aposta, fa 
apologia i s’enorgulleix de posar pals a aquest dret, el dret que qualsevol xiquet 
valencià puga conéixer les dues llengües oficials, per a nosaltres, les llengües 
cohesionen, enriqueixen, obrin portes, generen majors oportunitats als nostres joves; 
amb les llengües nosaltres fem pau i no guerra; o construïm ponts i no torres; mentre 
hi ha persones que volen excloure en base a les llengües a altres, preferim incloure 
utilitzant les llengües. Fa poques setmanes es va presentar l’enquesta d’usos del 
valencià de 2015, i el 80% dels valencians creu que cal anar més enllà pel que fa a la 
promoció del valencià; que volen més, que cal equilibrar-lo en peu d’igualtat al 
castellà, i per això s’hauran d’implementar mesures. Les mocions del Partit Popular 
contra el valencià van en la direcció oposada al que ens demana la societat. Que al 
País Valencià tinguem dues llengües oficials ens fa diferents a la resta de comunitats 
autònomes que només en tenen una. La diversitat de llengües fa societats més 
riques; i apostar pel monolingüisme involuciona, retrotrau, endarrereix, i empobreix; 
i aquesta és la política del Partit Popular, unidireccional i monolingüista. La política 
de Compromís és apostar pel plurilingüisme, la diversitat de llengües com a element 
enriquidor, i per això la Generalitat, l’actual Consell, té la primera estructura de 
l’estat en matèria de política lingüística que posta pel multilingüisme, amb el rang 
d’una direcció general.” 

 
� Sra. Pous Marí: “És cert que açò és una idea només de Sr. Marzà, que després de 

llançar aquesta notícia tan polèmica, i està generant moltíssima polèmica, a les 
últimes reunions d’associacions no s’ha atrevit ni a anar, ni a comparéixer, i ha 
hagut d’anar el Sr. Rubén Trenzano, director general de política Lingüística i Gestió 
del Multilingüisme. Aquesta no és una moció contra el valencià sinó a favor de la 
llibertat d’elecció. Aquest no és un problema educatiu, com vostés saben, sinó 
polític, i aquest tipus d’imposicions són l’antesala de postures més radicals que 
pretenen fracturar la nostra societat, com a Catalunya, usant com a ferramenta la 
immersió lingüística. La nostra comunitat sempre ha tingut gran diversitat cultural, 
social i lingüística, una cultura oberta i plural on predomina la llibertat, la 
convivència i la identitat al voltant de les senyes d’identitat dels valencians. No 
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oblidem que l’exempció de l’assignatura de valencià és un dret reconegut en l’article 
24 de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, Aquest dret l’utilitzen la 
major part dels pares i mares de les zones castellanoparlants, i la seua eliminació 
constituiria una violació dels drets individuals i fonamentals. Així mateix, a banda 
dels estudiants d’aquestos municipis, també es poden vore afectats altres estudiants 
que residesquen a altres poblacions i que per circumstàncies temporals de treball 
dels seus progenitors, es vegen desplaçats a la Comunitat Valenciana, i es troben 
amb la impossibilitat de l’exempció de la matèria de valencià, per motiu de 
residència temporal, o per incorporació tardana al sistema educatiu valencià. És cert 
que la dimensió literària i cultural que mereix una llengua no deu morir m,ai, però la 
imposició ha existit a les nostres aules, dins de les famílies, i continua existint, 
perquè la llengua, qualsevol llengua, és un instrument polític i partidista; hi ha 
rendibilitat electoral darrere d’aquestes decisions. A Espanya, després de la 
dictadura, es va fer un gran esforç constitucional per conservar i promoure 
l’educació en valencià, en gallec, en basc, front al que podria haver sigut un 
pragmatisme fulminant d’abolició, com van practicar en alguns països europeus del 
segle XX. Es podria haver optat per una actitud passiva, en la qual el castellà 
s’hauria imposat poc a poc, tot emportant-se per davant totes les altres llengües; 
però es va apostar per la convivència, la llibertat, valors que els polítics de “a la 
valenciana” contínuament ataquen i que volen destruir. És desmotivador que molts 
funcionaris visquen sota l’amenaça que l’acreditació del C1 de valencià pot suposar, 
condicionant els seus treballs, el seu futur econòmic, i el de les seues famílies. És 
desmotivador quan els pares de l’independentisme a Catalunya porten els seus fills a 
col·legis alemanys i francesos, mentre els fills dels treballadors han d’aprendre 
català i no altres llengües que puguen produir més oportunitats laborals. És 
desalentador que una tesi de medicina tinga el mateix barem que un C2 de valencià 
per a la borsa de treball en sanitat. El bilingüisme hauria de ser alguna cosa 
beneficiosa per a tots, però la veritat és que la llengua s’utilitza per a dividir i 
enfrontar. I ja per últim, recordar que el Sr. Marzà porta més d’un any al capdavant 
de la Conselleria d’Educació, una de les més importants, perquè se suposa que ha de 
gestionar l’educació de xiquets i joves,m però en lloc d’estar treballant per a la 
majoria de l’alumnat, el Sr. Marzà té la institució sumida en el caos i en 
endarreriments constants. És clar que la seua prioritat és confeccionar un calendari 
polític per a retallar la llibertat d’elecció de les famílies.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que a mi em sap molt greu que l’altura que 

estem, hàgem d’estar llançant-nos les llengües de la Comunitat Valenciana al cap 
uns als altres, tots valencians, supose, independentment que un parle en valencià o 
use el castellà. Ja s’ha dit que hi ha una Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que 
està en vigir des de fa més de 30 anys, que no s’ha modificat, ningú dels qui han 
estat governant, i mira que han tingut temps de modificar-la, en aquest aspecte no 
s’ha fet mai; i això no obstant continuem en la polèmica, que l’única cosa que pretén 
és traure rèdit polític de la nostra llengua, o de les dues llengües oficials que tenim, 
valencià i castellà, cosa que no hauria de ser, ni existir, per bé de la nostra cultura i 
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de les nostres senyes d’identitat; que ací sembla que les senyes d’identitat només 
serveixen per intentar captar vots. Ja he dit que la millor forma de preservar una 
llengua, o enriquir-la, és usant-la i escrivint-la també; la millor forma, i no 
contínuament estar intentant imposar absolutament res, cap llengua absolutament a 
ningú. Jo pense que des de la llibertat d’elecció és des d’on es pot enriquir una 
llengua, i no des de la imposició,. Evidentment si una cosa s’imposa crea una 
reacció, i les reaccions no mai van a favor de la imposició sinó tot el contrari. Per 
tant pense que és un debat que no hauria d’existir a esta altura. Jo crec que en aquest 
aspecte, els valencians i valencianes haurien de tindre claríssim. Jo crec que la 
societat en si ho té clar, els qui no ho tenim gens clar, per allò vist, som els qui 
estem en el món de la política. Crec que la majoria de la gent ho té més clar que 
nosaltres. I pe tant em sap molt greu que a l’altura que estem hàgem d’estar ací 
reballant-nos les llengües al cap. Em sap molt greu. Per tant repetesc el mateix. Crec 
que en aquest cas, de la forma que està plantejada la moció, i el fons de la qüestió, 
crec que allò més sensat en aquest cas serà l’abstenció.” 

 
 
� Sra. Pastor Bolo: “Jo he de dir, primer felicitar-vos, perquè jo crec que estem a 

novell local, que problemes en tenim molts; que tots teniu representants a València, 
tots, que es guanyen el jornal, que treballen pel que volem. Les mocions són 
declaracions d’intencions, que esteu en el vostre dret de portar, per suposat. Però els 
centres han decidit què volen; si tot en valencià, o progressiu. Els mateixos entres 
han decidit el que volen. Hi ha una llei que tot això ho avala, i estem a nivell local, 
no a nivell autonòmic. Per tant, els nostres parlamentaris que ens defensen allà on 
toca.” 

 
 
� Sr. Mengual Manzanares: “Jo no aniré en aqueixa línia; no entraré en polèmiques. 

No usaré el to poètic del Sr. Salort, ni la curada legislativa que s’ha fet el Sr. 
Escrivà. És més lògica, senyors del Partit Popular. És conviure les dues llengües. No 
hi ha res més que això, que cuidem les dues llengües, castellà i valencià. I li ho diu 
una persona que ni és nacionalista, ni és independentista, i que de fet és 
castellanopensant; són 50% valencià i 50% castellà. Tinc la sang dividida i per tant 
no sóc sospitós de ser nacionalista, independentista, o anem a trencar d’arrel el 
castellà, o anem a enfonsar. No. No és així. L’única cosa que defensem és que tenim 
dues llengües; cuidem les dues, i puguem utilitzar-les. Parlava d’una cosa encara 
que no era d’aquesta moció, però una cosa que a mi em cansa, perquè a més en el 
tema de les oposicions, és molt; el funcionariat clar que ha de conèixer el valencià; 
però per llibertat meua també. Tinc la llibertat de parlar en valencià? Tinc la llibertat 
de parlar en castellà? Per tant la persona que m’atén ha de conèixer les dues 
llengües, perquè si no està suprimint la meua llibertat, i la llibertat de qualsevol 
valencià, Sr. Salazar, és conèixer, gaudir i cuidar les dues llengües. N’hi ha una que 
s’ha de cuidar un poc més, i li ho diu un de segon cognom Manzanares, és el 
valencià, perquè és la nostra llengua pròpia, la que no tenen ni a Ciudad Real, ni a 
Galícia; és la nostra. I si hi ha zones castellanoparlants, on ni tan sols una 
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assignatura, senyors del PP, una, no estem dient ni cinquanta per cent, i realment si 
parlem d’educació hauria de ser un terç castellà, un terç valencià i un terç d’anglés. 
Aqueixa hauria de ser la línia a seguir en el territori educatiu. Però que ni una sola 
assignatura tinga l’opció de poder triar el centre, per a mi això sí que és corrompre 
la llibertat de les persones. I per acabar, que la llengua no siga polèmica política, que 
la llengua siga cuidar-la, tendir ponts, i que puguem entendre’ns a través de la 
llengua pròpia i nostra.” 

 
� Sr. Escrivà Cots: “Reprenent tot l’argumentari d’abans, el seu model 

monolingüista, que defensa, no assegura l’aprenentatge de les llengües per part de 
l’alumnat valencià, especialment d’aquestes comarques castellanoparlants. El Partit 
Popular exclou l’alumnat d’aquestes comarques de més oportunitats, com és a través 
de l’aprenentatge de llengües. El Partit Popular tracta la gent d’aquestes comarques 
com a ciutadans de segona, i no el conseller Marzà, perquè aquestes comarques són 
igual de centrals, d’importants que altres. És igual la gent de les comarques 
castellanoparlants que la gent de la comarca de la Safor, o de la resta de comarques 
centrals valencianes. Tots som valencians i valencianes, i el que no pot ser és que 
certs polítics menystinguen aquestes comarques, excloent el dret dels seus fills a 
tindre les mateixes oportunitats d’estudis que la resta de xiquets i xiquetes 
valencians, perquè les llengües uneixen les persones, mentre que hi ha certs polítics 
que les converteixen en arma de discòrdia. La Generalitat, vosté critica l’actuació, la 
gestió, la política de l’actual Consell, especialment de la Conselleria d’Educació, 
però aqueix plurilingüisme que es proposa, que és real i efectiu; com? Fomentant la 
inclusió i la igualtat d’oportunitats lingüístiques per a l’alumnat de tota la comunitat, 
perquè són valencians i valencianes de primera. Això suposa la imposició del 
valencià? Imposar que qualsevol s’expresse en valencià obligatòriament o per decret 
de Marzà? Que s’expresse a sa casa, al carrer? No. Introduir l’aprenentatge del 
valencià progressivament, perquè això ho marca l’Estatut; i en cas de fer-se, perquè 
no s’ha fet. Li torne a dir que aquesta moció, com s’ha referit el meu company, el 
regidor Sr. Salazar, es basa en manifestacions malintencionades en part, aparegudes 
en premsa, no en cap proposta oficial, i ni tan sols s’ha portat a debat en el mateix 
Consell. Un Consell que aplica polítiques inclusives, també en aprenentatge de 
llengües, i mai exclourà l’alumnat d’aquestes comarques castellanoparlants; per tant, 
no confonem els termes. Vostés parlen d’imposició de llengües quan en allò que 
fomenten és l’exclusió i la marginació de les comarques castellanoparlants de la 
resta de la Comunitat Valenciana.” 

 
� Sra. Pous Marí: “Ja sabem que la idea del conseller és només això, una idea; però 

no és menys cert que el conseller d’Educació porta des del principi tractant 
d’imposar el català, eliminant la molèstia que suposava el districte únic a l’hora 
d’elegir col·legi, que era la garantia que els pares tenien per tindre dret i llibertat 
d’elegir l’educació que volen per als seus fills. En realitat el Sr. Marzà té un full de 
ruta ben definit i està empenyorat a reduir els drets dels estudiants; ara els alumnes 
de la universitat privada, que vull recordar no són fills de pares rics sinó en la seua 
majoria alumnes que volen estudiar una carrera que els agrade i l’única opció 
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d’arribar a ella és cursar estudis en la privada, amb gran esforç per part dels pares en 
la majoria dels casos, ara el conseller ha canviat les regles de joc sense cap tipus 
d’explicació i durant l’estiu per evitar mobilitzacions dels alumnes universitaris; 
com anava dient, ara no podran demanar la beca Erasmus que atorga la Comunitat 
Valenciana, on les seues famílies sí paguen els seus impostos. I el Sr. Marzà 
continua creant polèmica, greuges, confrontacions, en lloc de fer la seua feina. 
Estem a 28 de juliol i encara no s’han convocat les beques de menjador i transport 
del curs 2016-2017. Estem parlant de dos de les ajudes socials més importants de la 
conselleria, si bé els centres han recollit les sol·licituds a data de dui, desconeixen la 
normativa definitiva i sense saber quan es convocaran de forma oficial. I repetesc 
que no es tracta d’una moció contra el valencià i de la seua docència, ja que des del 
Partit Popular som fems defensors de les nostres senyes d’identitat. Això sí, sempre 
amb el major respecte a la llibertat d’elecció de les famílies. I l’única cosa que 
esperem de Marzà, ací a la província de València, especialment als municipis de 
l’interior, és que torne la llibertat d’elecció de centre als pares, i respecte a les 
famílies a l’hora de decidir quina educació vol per als seus fills, i si no és capaç, que 
dimitesca i que se’n vaja perquè com a conseller la seua gestió és un autèntic 
desastre.” 

 
Sotmesa a votació la moció, es rebutjada per 14 vots en contra (5 del Grup Compromís 
per Oliva, 4 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 4 del Grup Projecte-Ciutadans 
d’Oliva, i 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencía), 6 vots a favor del Grup PP, 
i 1 abstenció del Grup Municipal Gent d’Oliva. 
 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
NOVÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT. SEGON 
TRIMESTRE 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Bens Municipals: de 
data 20 de juliol de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT 
 
En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’establixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’establix l’obligació dels 
interventors i els tresorers d’elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis 
de pagament, i remetre’ls al Ple de la corporació. 
 
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat. 

PROPOSTA D’ACORD 
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A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda: 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda dels 
informes de morositat del SEGON trimestre de l’any 2016. 
 
“INFORME DE TRESORERIA 
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
 
La funcionària que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en vigor el 
dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els terminis de 
pagament i en el procediment de reclamació de deutes.  
 
NORMATIVA APLICABLE 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

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

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

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

 
ANTECEDENTS DE DRET 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà necessàriament el nombre 
i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga incomplint el termini.” 
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la Llei 3/2004 “el termini de pagament que haja de complir el 
deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals 
després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.” 
 
CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES EN 
EL PRESENT INFORME 
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal: 
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i 

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

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

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat, 
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció. 
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Informe segon trimestre 2016 
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de 
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del 2016, un total de 979 
factures la quantia global de les quals puja a 1.200.417,24 €. 
 
En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es 
diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (805 factures por import d’1.051.206,57 
€) i aquelles que estan fora del període legal de pagament (174 factures por 149.210,67 €). 
 
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els 
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1.397 factures por 1.586.470,83 €) d’aquells que 
ho han estat fora del termini legal de pagament (62 factures por 50.679,20 €). 
 
L’annex III fa referència als interessos de demora que s’han pagat en este trimestre, que pugen a un 
import total de 0 euros. 
 
ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN MORA 
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre trimestralment la 
tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010. 
 
Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua 
possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l’art 4.4 de la Llei 
15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l’informe. 
 
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per 
escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si és el cas, dels 
interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no haguera contestat, 
s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran formular recurs 
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol· licitar com a mesura cautelar 
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració 
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no 
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència 
condemnarà en costos a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de 
cobrament.” 
 
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent: 
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots 
els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la mora d’este. En la 
determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat 
respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15% de la quantia del deute, 
excepte en els casos en què el deute no supere els 30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà 
constituït per l’import del deute de què es tracte.” 
 
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent. 
 
Oliva, 14 de juliol de 2016. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.” 
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La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
DESÉ.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP). 
SEGON TRIMESTRE 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Bens Municipals: de 
data 20 de juliol de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el 
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna. 
 
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el 
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, 
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han 
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies. 
 
Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el 
registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data. 
 
La disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014 establix que: "Mientras no es 
produïsca la modificació de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per a la seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la 
informació a què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals 
publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit 
trimestre. 
 
La publicació i comunicación trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a 
la disposición esmentada , referida al SEGON trimestre de l’any 2016 tindrà lloc en el mes de 
JULIOL de 2016. 
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En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al 
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent a la totalitat de les unitats dependents de cada Corporació 
Local se centralitzarà a través de la intervenció o unitat que exercisca les seues funcions. ", i, tal 
com es fa constar en l’informe emés per la Interventora municipal, per part de l’empresa de 
manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha elaborat un mòdul per al càlcul i la 
impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtinguts s’extrauen del esmentat mòdul. 
 
En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se 
compte al Ple de la Corporació. 
 
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: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al SEGON trimestre de 2016, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
“INFORME INTERVENCIÓ 
PMP SEGON TRIMESTRE 2016 
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, incloent no sols el control del deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial. 
Amb este propòsit, esta Llei introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del 
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions 
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament 
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament amb criteris estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga. 
Així mateix, el legislador va incloure també en l’esmentada llei orgànica un conjunt de mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la 
normativa en matèria de morositat. Estes mesures, si no hi ha altre remei, contemplen la facultat de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de l’incompliment reiterat per les comunitats autònomes i corporacions locals del termini màxim de 
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions. 
Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener del 2014 que consten en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la 
mateixa data. 
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La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el 
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral. 
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, que per al municipi d’Oliva, només es 
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent: 
 

Ràtio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ràtio 
operacions pendents de pagament * * Import total pagaments pendents 

 
Període mitjà de 
pagament de cada 
entitat 

 
 
= Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents 

 
Per als pagaments realitzats en el trimestre, es calcularà el ràtio de les operacions pagades d’acord amb la 
fórmula següent: 
 

 
Σ (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada) 

 
Ràtio de les 
operacions pagades 

 
 
= Import total de pagaments realitzats 

 
S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de: els trenta 
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’administració. En els supòsits en què 
no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció de la factura. 
 
De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta un total d’operacions pagades en trimestre 
d’1.636.936,79 € i un ràtio d’operacions pagades de 6,38 dies. 
Per a les operacions pendents de pagament al final del trimestre es calcularà la ràtio d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent: 
 

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent 
de pagament) 

Ràtio de les 
operacions pendents 
de pagament 

 
 
= Import total de pagaments pendents 

 
Per a les operacions pendents de pagament al final del trimestre se calcularà la ràtio d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la següent fórmula: 
 

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent 
de pagament) 

Ràtio d’operacions 
pendents de pagament 

 
 
= Import total de pagaments pendents 

 
S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons corresponga, fins a l’últim dia del període a què es referisquen les dades publicades. En els 
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció 
de la factura. 
 
De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta unes operacions pendents de pagament 
d’1.179.829,27 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de -4,63 dies. 
 
Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat d’1,77 dies.  
 
Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat 
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul. 
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Oliva, 13 de juliol de 2016. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
ONZÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS. PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 20 de juliol de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf. 
 
“DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES 
RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2016. 
 
L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
30 de desembre/ Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer: 
 
“1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President 
de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
comeses pròpies de l’exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt 
independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
 
Considerant que de conformitat amb aquest article,de l’informe de l’interventor s’informarà el 
Ple de la Corporació Local. 
 
A la vista de l’anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció de les resolucions adoptades pel 
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2016, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel 
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE de 2016 
 
Marta Milvaques Cucart Interventora de l’Ajuntament d’Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles 213 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l’art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87, de 
18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels funcionaris de l’Administració Local amb 
Habilitació de caràcter Nacional, emet el següent INFORME 
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Primer.- En virtut del que es disposa en l’article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l’exercici de 
la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels 
actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de 
l’adopció de l’Acord o resolució. 
 
Segon.- L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 30 de 
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer: 
“1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la 
funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que 
fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
 
Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d’aquesta obligació constituirà un 
punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 
Tercer.- Que la Intervenció Municipal ha emès els següents informes d’objecció corresponents al 
PRIMER TRIMESTRE de 2016 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en annex que 
s’adjunta. 
 
Quart.- Que va ser adoptada Resolució en cadascun dels expedients de despesa en contra de les 
objeccions formulades per aquesta Intervenció. 
 
Cinqué.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici. 
 
Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l’Àrea d’Intervenció. 
 
Seté.- En matèria d’ingressos no s’ha produït cap anomalia resenyable en el PRIMER TRIMESTRE de 
2016 
 
És el que he d’informar. 
 
Oliva, 12 de juny de 2016. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Realment no és en el contingut del punt, ni de la informació, 

sinó que fa quatre mesos vam demanar des del Grup Socialista en precs i preguntes 
si les objeccions de legalitat podien aparèixer en el portal de transparència, en un 
apartat propi, perquè qualsevol ciutadà puguera accedir; hem vist que han passat 
quatre mesos i encara no ha aparegut. Només era un recordatori per si el govern ho 
pot tindre en compte, i el més aviat possible ho puga publicar en el portal web de 
l’Ajuntament d’Oliva.” 

 
� Sr. alcalde: “Al respecte li informa que s’està treballant. Hem hagut de demanat 

ajuda externa, i s’està treballant en un portal propi que complesca estrictament amb 
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els requisits que exigeix la llei i no un portal fet d’alguna forma manualment pels 
nostres serveis, perquè considerem que és un tema prioritari i per tant s’està 
treballant en aqueix sentit i ho tindrem en compte.” 

 
 
DOTZÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS. SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 20 de juliol de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf. 
 
“DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES 
RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN EL SEGON TRIMESTRE DE 
2016. 
 
L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
30 de desembre/ Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer: 
 
“1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President 
de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
comeses pròpies de l’exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt 
independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
 
Considerant que de conformitat amb aquest article,de l’informe de l’interventor s’informarà el 
Ple de la Corporació Local. 
 
A la vista de l’anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció de les resolucions adoptades pel 
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el SEGON TRIMESTRE 
de 2016, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel 
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el SEGON TRIMESTRE de 2016 
 
Marta Milvaques Cucart Interventora de l’Ajuntament d’Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles 213 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l’art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87, de 
18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels funcionaris de l’Administració Local amb 
Habilitació de caràcter Nacional, emet el següent INFORME 
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Primer.- En virtut del que es disposa en l’article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l’exercici de 
la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels 
actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de 
l’adopció de l’Acord o resolució. 
 
 
Segon.- L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 30 de 
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer: 
 
“1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la 
funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que 
fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
 
Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d’aquesta obligació constituirà un 
punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 
Tercer.- Que la Intervenció Municipal ha emès els següents informes d’objecció corresponents al 
SEGON TRIMESTRE de 2016 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en annex que 
s’adjunta. 
 
Quart.- Que va ser adoptada Resolució en cadascun dels expedients de despesa en contra de les 
objeccions formulades per aquesta Intervenció. 
 
Cinqué.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici. 
 
Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l’Àrea d’Intervenció. 
 
Seté.- En matèria d’ingressos no s’ha produït cap anomalia resenyable en el SEGON TRIMESTRE de 
2016 
 
És el que he d’informar. 
 
Oliva, 13 de juliol de 2016. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 
Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
 
� Sr. Canet Llidó: “Només és un incís i quasi un recordatori. En la Comissió 

Informativa d’Hisenda es va comentar que hi havia una objecció que figurava en la 
llista que s’havia d’excloure, perquè la resolució del president no s’havia adoptat; és 
a dir, s’havia fet l’informe d’objecció de legalitat, però la resolució no s’havia 
adoptat. Per tant estrictament no s’havia d’incloure en la relació perquè és la relació 
de les resolucions adoptades pel president de l’entitat que són contràries a les 
objeccions de legalitat. I aqueixa en concret no ho era; era per un import d’uns 7.000 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

34 

euros, no recorde amb exactitud, per un contracte d’assessorament en matèria 
jurídica; d’assessorament i mediació. I això s’ha exclós de la llista i en la pròxima 
Comissió Informativa d’Hisenda es repartirà la llista correcta. O si algú el vol abans, 
en les dependències del Departament d’Hisenda està.”  

 
 
TRETZÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DE L’EXERCICI 2015 DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER PER 
A L’EXERCICI 2013-2015. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, amb 
data 20 de juliol de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT, EXERCICI 2015, DEL PEF 
APROVAT 
 
L’Ajuntament d’Oliva va aprovar en l’exercici 2012 un Pla econòmic-financer per a l’exercici 
2013-2015 com a conseqüència de la necessitat de finançament que va resultar de la liquidació 
de l’exercici 2011. 
 
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Oliva va ser aprovada, previ informe 
d’Intervenció, per Decret del tinent d’alcalde delegat d’Hisenda núm. 453/16, de data 25 de 
febrer de 2016. D’aquesta liquidació resulta un Romanent de Tresoreria total de 8.339.947,96 € 
i un Romanent de Tresoreria per a despeses generals Positiu d’1.660.468,12 €. 
 
A la vista de l’exposat anteriorment i en virtut dels atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de seguiment exercici 2015 del Pla econòmic-financer per a l’exercici 2013-2015 
aprovat per l’Ajuntament d’Oliva l’any 2012 com a conseqüència de la necessitat de 
finançament que va resultar de la liquidació de l’exercici 2011. 
 
SEGON.- Previ coneixement del Ple, remetre aquest informe a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma que exercisca la tutela financera. 
 
“INFORME INTERVENCIÓ  
Assumpte: Informe seguiment exercici 2015 del Pla Econòmic financer 2013-2015. 
 
I.- L’Ajuntament d’Oliva va aprovar en l’exercici 2012 un Pla econòmic-financer per a l’exercici 2013-
2015 com a conseqüència de la necessitat de finançament que va resultar de la liquidació de l’exercici 
2011. 
  
II.- Mitjançant Decret del tinent d’alcalde delegada d’Hisenda ha estat aprovada la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2015. 
 
A la vista de l’exposat anteriorment s’ha d’informar que: 
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PRIMER: La liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Oliva va ser aprovada, previ informe 
d’Intervenció, per Decret del tinent d’alcalde delegada d’Hisenda núm. 453/16, de data 25 de febrer de 
2016. D’aquesta liquidació resulta un Romanent de Tresoreria total de 8.339.947,96 € i un Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals Positiu d’1.660.468,12€. 
 
SEGON: Del full de càlcul que s’adjunta a aquest informe es pot observar que si bé existeix alguna 
desviació en positiu o/i en negatiu sobre les previsions inicials contemplades en el Pla, en termes globals 
els drets reconeguts han estat superiors als previstos en el Pla i les obligacions reconegudes inferiors, del 
que resulta un estalvi brut i net molt superiors als previstos inicialment en el Pla. 
 
D’altra banda, els ajustos de comptabilitat nacional han resultat inferiors als previstos pel que la capacitat 
de finançament resultant de la liquidació en termes SEC’95 ha resultat d’1.870.459,10 €, és a dir, més 
d’un milió d’euros superior a la prevista en aquest Pla. 
 
El Romanent de Tresoreria per a despeses generals que resulta de la liquidació és d’1.660.468,12 € 
mentre que el previst era només de 200.000€. 
 
Les obligacions pendents d’aplicar a pressupost han ascendit a 74.229,25 €, lluny dels 200.000€ previstos. 
 
Per tant, es pot afirmar que en termes globals, s’han complert les previsions que per a aquest exercici es 
contemplen en el Pla. No obstant això, en el PEF es preveia que s’anaven a reconèixer obligacions en 
aquest amb càrrec a aplicacions finançades amb romanent de Tresoreria afectat amb l’objectiu és aflorar 
el dèficit total que produeix la incorporació de romanents al llarg dels anys de durada d’aquest Pla, la qual 
cosa tan sols s’ha aconseguit en part, la qual cosa repercutirà en l’estabilitat pressupostària de 
l’ajuntament en l’exercici en què s’execute la despesa. 
 
TERCER: Del Pla, es realitzarà un seguiment anual per part de la Intervenció per verificar el compliment 
del mateix en les diferents fases d’aprovació o liquidació del pressupost, que es posarà en coneixement 
del Ple en la sessió informativa corresponent. L’Informe d’Intervenció sobre compliment del Pla, una 
vegada conegut pel Ple, es donarà trasllat a la Direcció General de Coordinació Financera o si escau, 
òrgan competent de la Comunitat Autònoma que exercisca la tutela financera, a l’efecte del seguiment 
regulat en l’article 22 de la LGEP, en el termini màxim de 15 dies. Per tant s’haurà de donar compte 
d’aquest informe al Ple i a l’Òrgan de Tutela Financera. 
 
QUART: Donar per conclòs el Pla Econòmic – Financer de reequilibri aprovat per l’Ajuntament d’Oliva 
per als exercicis 2013-2015.  
 
És el que s’ha d’informar. 
 
Oliva, 13 de juliol de 2016. LA INTERVENTORA Marta Milvaques Cucart” 
 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
CATORZÉ. DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1455/16 AL 1708/16. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1455/16, de 21 de juny 
de 2016, fins el Decret 1708/16, de 21 de juliol de 2016. 
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La corporació queda assabentada. 
 
Acabats els assumptes de l’ordre del dia, el Sr, alcalde manifesta el següent: 
 
� Sr. alcalde: “Hi ha dos assumptes fora de l’ordre del dia. Com saben, hui de matí 

s’han dictaminat en la Comissió d’Ordenació del Territori; el primer punt que ve a 
votació de la inclusió en l’ordre del dia és el Pla Parcial Aigua Blanca IV. Proposta 
de l’Alcaldia sobre sotmetre a informació pública i dictamen. Jo crec que tant en 
aquest com en el que ve després, no cal que explique massa la urgència. Tots hem 
convingut i hem coincidit ací que la urbanització Aigua Blanca necessita una solució 
ja. Són molts anys que porta esperant i jo crec que no els hem de fer esperar més del 
necessari. Estem parlant d’un document que s’hauria hagut d’aprovar fa dotze anys, 
i per ant jo crec que és convenient anar avançant per tal d’arribar algun dia a la 
finalització d’aquesta urbanització. Passem a votar la inclusió en l’ordre del dia, que 
ha de ser, recorde, per majoria absoluta.” 

 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI: 
PRIMER.- PLA PARCIAL AIGUA BLANCA IV. PROPOSTA DE 
L’ALCALDIA. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA. 
 
El Sr. Vicente Morera Romaguera manifesta que per tenir interès en l’assumpte, s’absté 
d’intervenir en la deliberació i votació de l’assumpte, d’acord amb l’article 28 de la Llei 
30/1992. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per la majoria absoluta legal dels membres de la 
corporació, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 51 del Text Refós de Règim 
Local, es passa a examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia.  
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 28 
de juliol de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“1r.- PLA PARCIAL AIGUA BLANCA IV. PROPOSTA DE L’ALCALDIA. 
SOTMETRE A INFORMACIÓ PUBLICA. DICTAMEN. 
 
S’informa de la proposta de l’Alcaldia, de data 25 de juliol de 2016, sobre la tramitació a seguir 
per a l’aprovació definitiva del Pla Parcial AIGUA BLANCA IV i, en concret, respecte del 
tràmit d’informació publica, i que es reprodueix en la seua integritat: 
 
“El Pla Parcial del Sector AIGUA BLANCA IV, promogut d’ofici per l’Ajuntament d’Oliva, va ser 
redactat l’any 2003 i, com a part integrant d’una alternativa Tècnica de Programa, es va sotmetre a 
informació publica mitjançant anunci que va aparèixer publicat en el DOGV de 21 de maig de 2003. A 
partir d’aquest moment procedimental no va prosseguir la tramitació de l’expedient amb la qual cosa el 
dit Pla Parcial no va resultar definitivament aprovat per l’Ajuntament. 
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Aquest Pla Parcial es va redactar ajustant-se a les determinacions de l’ordenació estructural aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme, a través del corresponent Projecte 
d’Homologació, mitjançant acord de 2 d’octubre de 2002 i als estàndards de sòl dotacional regulats en el, 
llavors vigent, Reglament de Planejament aprovat per Decret 201/1998, de 15 de desembre i Llei 
Valenciana 6/1994 de 15 de novembre. 
 
Considerant que resulta necessari aprovar formal i definitivament el Pla Parcial d’aquest Sector, esmenant 
amb això la falta d’aprovació que s’hauria d’haver produït l’any 2003, a l’objecte de dotar a aquest Sector 
de la corresponent ordenació detallada i, amb això, dotar de l’adequada cobertura legal als subsegüents 
acords d’execució del planejament i d’equidistribució, és pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ 
dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, que adopte els següents acords: 
 
1r.- Sotmetre a informació publica, mitjançant publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana i periòdic de difusió provincial, per període de vint dies hàbils, el Pla Parcial del 
Sector AIGUA BLANCA IV, revisat pels Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme i que s’ajusta a 
les previsions de l’ordenació estructural aprovada i les determinacions i estàndards del Reglament de 
Planejament de 15 de desembre de 1998. 
 
2n.- Les al· legacions que es presenten dins del període d’informació publica les informaran els Serveis 
Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament amb caràcter previ a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva. 
 
Encara que la vigent legislació permet que l’Alcaldia dispose i resolga sobre l’exposició pública dels 
instruments de planejament d’aprovació definitiva municipal, considerant les especials característiques 
que concorren en aquesta tramitació, es considera oportú que la submissió del Pla Parcial a informació 
publica l’acord del Ple de l’Ajuntament.” 
 
Es dóna compte, igualment, de l’informe jurídic elaborat per D. José Manuel Palau Navarro, del 
despatx jurídic Gomez-Acebo&Pombo que, entre altres aspectes tracta del procediment 
d’aprovació de l’indicat Pla Parcial. 
 
Vist el Pla Parcial revisat pels Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament i 
que s’ajusta a les previsions de l’ordenació estructural contingudes en el Projecte 
d’Homologació aprovat definitivament amb data 2 d’octubre de 2002 i als estàndards 
urbanístics dimensionats d’acord amb el Reglament de Planejament de 1998. 
 
Vist l’informe jurídic de tramitació de data 26 de juliol de 2016. 
 
De conformitat amb els informes jurídics emesos i amb la proposta que presenta l’Alcaldia, la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, per unanimitat dels seus membres, dictamina 
favorablement la transcrita proposta de l’Alcaldia, i l’eleva al Ple de l’Ajuntament perquè 
adopte acord de sotmetre a informació publica el Pla Parcial Aigua Blanca IV.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc vull agrair, com a president de la Comissió 

d’Ordenació del Territori i regidor de planejament, la unanimitat que ha hagut per 
part de tots els grups municipals, de la urgència a necessitat de portar aquest 
assumpte a l’ordre del dia. Crec que tots tenim clar que des de la Regidoria de 
Planejament i des del govern tenim un objectiu únic, acabar les obres 
d’urbanització; objectiu principal. Per fer aqueixes obres d’urbanització, aqueixa 
execució del planejament, entenem que fan falta tots els instruments necessaris i 
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legals que calga portar endavant com marca la normativa. Com bé ha dit la 
secretària, en 2003 es redacta un Pla Parcial; es publica un Pla Parcial en maig de 
2003, però es queda ahí. No s’aprova definitivament. Per tant, això no dóna cap 
cobertura a tot el que després s’ha executat; tant l’execució de les obres com 
l’equidistribució de les càrregues. Per tant entenem des de Planejament que la nostra 
tasca actualment és agarrar tots els instruments de planejament i anar revisant quines 
són les passes procedimentals legals necessaris perquè quan executem les obres 
tinguem la seguretat que es faran sí o sí. Per tant, com dic, demanar el vot favorable 
a tots els grups municipals, i entendre que obrirem una informació pública de vint 
dies, i una vegada estiga la informació pública, si es presenten al·legacions es 
contestaran pels equips redactors, i definitivament, si les al·legacions s’informen i 
s’acorden favorablement, finalment tindrem un Pla Parcial aprovat definitivament, 
que donarà cobertura a totes les obres d’urbanització. He de dir que des de la 
Delegació de Planejament, des de l’Alcaldia i des de l’equip de govern, hem buscat 
la millor fórmula per tal que els propietaris tinguen les mínimes molèsties possibles, 
sabent les que han tingut i tots els perjudicis que han causat; però hem buscat un 
mecanisme per tal que siga el més àgil possible en base a uns informes jurídics, i per 
tant com he dit, la finalitat única d’aquest equip de govern és acabar les obres i 
acabar-les bé.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Tretze anys després que s’hauria d’haver aprovat el pla 

parcial, ens hem trobat la sorpresa que no estava aprovat el pla parcial, i ara hem 
d’iniciar tot aqueix tràmit, com ja s’ha dit, per poder tirar endavant la intenció 
d’aquest govern, que no és altra que la finalització definitiva de les obres del Pla 
Parcial Aigua Banca IV. Si sabíem ja com i de quina forma s’havien executat 
malament les obres, la veritat és que només ens faltava saber que una figura 
fonamental per al desenvolupament detallat del sector aquest, com és el pla parcial, 
encara no estava aprovat. No tenim més remei, si volem acabar les obres, que 
aprovar-lo, en aquesta situació, que el pla parcial no estava aprovat, no podem tirar 
endavant i per tant el que hem de fer es accelerar al màxim aqueix tràmit, fer allò 
que no es va fer fa tretze anys, repetesc, fa tretze anys, i per tant no tenim més remei 
ara que iniciar aquest tràmit. Fonamental i primordial per poder acabar aquestes 
obres. Evidentment, com ja hem dit, la nostra intenció és acabar el més prompte 
possible aqueixes obres, i no pararem fins que les obres no es vegen finalitzades. 
Pense que ja han patit prou els propietaris, totes les inclemències de tota la mala 
tramitació, gestió i urbanització; pensem que per desgràcia açò s’està allargant més 
del que ens pensàvem, però no pensàvem mai que un document com és aquest tan 
important, que encara tretze anys després estiguera per aprovar. Continuarem 
treballant en aquest sentit fins a vore finalitzades aquestes obres, que ja toca. I per 
tant hem de tirar endavant amb aquest tràmit.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “Igual que hem fet en la Comissió d’Urbanisme a 

migdia, votarem que sí a la urgència de les dos. En aquesta votarem a favor i la 
segona ens abstindrem perquè volem conèixer millor la documentació que ens han 
passat a falta d’una hora per a la comissió, i ens agradaria llegir-la millor. Sé que fa 
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igual el que diga; a la fi els propietaris no em creuran, però sí que tinc gana de dir-
ho. Nosaltres tampoc volem causar cap molèstia als propietaris. Nosaltres volem que 
s’acabe la urbanització amb la màxima dignitat per als propietaris, i qui em coneix 
sap que és així. Nosaltres, si hem defensat el marc de la legalitat, i continuarem 
defensant la legalitat en qualsevol succés polític que es realitze a l’Ajuntament 
d’Oliva; no haurà escoltat mai cap declaració meua des que sóc regidor, dient que 
vull alguna cosa roïna per als propietaris o que nio vull que s’acabe la urbanització. 
Mai. I sempre que hi haja propostes, li ho dic a vosté com a president de la 
comissió, encaminades cap a solucionar no aquest problema urbanístic, qualsevol 
problema urbanístic de la nostra localitat, té el nostre recolzament fidel. Després sí 
que volem nosaltres estudiar un poc més el marc de la legalitat, per això mirar millor 
el document. Però no tinga el govern, ni els propietaris tot i que no em creguen, cap 
dubte que aquest portaveu el seu grup, qualsevol proposta que vinga del govern, per 
a Aigua Blanca IV, per a Canyades 1, o per a on siga de problemes urbanístics, 
tindran el nostre recolzament.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Per situar un poc la qüestió, en el nostre Pla General tenim 

diverses classificacions i qualificacions de sòl; bàsicament hi ha una diferència entre 
el sòl urbanitzable i el no urbanitzable. Dins del sòl que es consideren urbanitzable, 
tenim la distinció dels sòls que són urbans i que tenen ja definits l’amplària i 
ubicació dels vials, de les zones verdes, etc. i altres espais o zones que són sòl 
urbanitzable no programat, aqueix tipus de sòl, aqueix tipus de zones es 
desenvolupen a través d’un pla parcial, que és com les normes urbanístiques 
generals aplicables a aqueixa zona xicoteta, o gran, depén de la superfície que tinga, 
en qüestió. Aqueixa generació de normes urbanístiques i del desenvolupament 
urbanístic d’aqueixes noves zones de sòl urbanitzable no programat, es fan 
normalment amb una alternativa tècnica de programa, que inclou un pla parcial que 
és el que defineix l’amplària dels vials, defineix els percentatges de les zones verdes 
que tindrà el sector, els aprofitaments del sector, si les construccions seran per 
extensiva, aïllada o entre mitjanes, etc. són les normes urbanístiques aplicables al 
sector; i això se sol tramitar conjuntament amb un projecte d’homologació o una 
cèdula d’urbanització, depén de les èpoques. Les cèdules d’urbanització, o els 
projectes d’homologació, és la Comissió Territorial Provincial la competent per 
aprovar-les; i els ajuntaments són els qui aproven els plans parcials. A partir 
d’aprovar els plans parcials, que regulen la normativa, els altres documents 
urbanístics que h ha, com són el projecte de reparcel·lació o el projecte 
d’urbanització, tenen cobertura a partir de l’existència del pla parcial, que són les 
normes urbanístiques. Què ha passat en el cas d’Aigua Blanca IV, que guarda certes 
similituds amb el cas de Canyades 1? Que el document que havia de donar cobertura 
a la resta de documents urbanístic, com són els projectes d’urbanització o els 
projectes de reparcel·lació, no existia; es va encomanar el document tècnic del pla 
parcial, es va pagar el document tècnic del pla parcial, va tindre entrada a 
l’ajuntament, per registre d’entrada, en gener de 2004, però no es va tramitar, amb la 
qual cosa no existeix una normativa urbanística per al sector urbanístic d’Aigua 
Blanca IV. I això, que pot semblar una qüestió intrascendent, té diversa importància 
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de diversa consideració jurídica, i administrativa, i que pot tindre diverses 
incidències o conseqüències sobre els propietaris de sòl i sobre la ciutat en general. 
Quan vam observar la no aprovació d’un pla parcial per al sector Aigua Blanca IV, 
ens vam trobar amb una decisió difícil de prendre, perquè no és habitual que les 
administracions, ni locals, ni autonòmiques, es troben davant de situacions com 
aquestes. Són situacions absolutament irregulars i que els procediments que regulen 
les legislacions urbanístiques, en aquest cas la valenciana o la de qualsevol 
comunitat autònoma, no estan preparades per a resoldre qüestions d’aquest calat. 
Finalment, després de diverses reunions, després de diverses consideracions al 
respecte, finalment s’ha traçat un full de ruta que consisteix a l’aprovació aquesta, 
amb tretze anys de retard, o dotze segons es considere, com ha indicat el company 
Salazar, perquè després la resta de documents que volem, tenim pretensió d’aprovar, 
com són principalment el modificat per a la finalització de les obres del sector, 
tinguen la cobertura que li cal. I acabe simplement amb la pregunta que m’han 
formulat la majoria dels companys als quals he anat explicant-ho o hem anat 
explicant el que succeïa, i com és possible que ningú se n’adonara abans? Si han 
passat tretze anys, com és possible que a l’hora d’aprovar el projecte de 
reparcel·lació, i sobretot a l’hora d’aprovar una modificació puntual del mateix pla 
parcial, que va tindre lloc en juny de 2004, com és possible que ningú observara 
això per solucionar-ho abans?” 

 
� Sra. Pous Marí: “És clar que la situació actual és conseqüència d’un procés farcit 

d’irregularitats de les quals els propietaris no tenen cap culpa. El Partit Popular creu 
que l’ajuntament ha de fer tot el possible per solucionar un problema que tant ha 
perjudicat i continua fent-ho, portant de cap els propietaris, sense oblidar el perjudici 
que també està produint al poble en general, en no poder gaudir d’una entrada en 
condicions per al sector 5. Per altra banda, Aigua Blanca IV continua sent una caixa 
de sorpreses, l’última que no hi ha pla parcial aprovar, la qual cosa és tan greu que 
podria portar a la nul·litat de ple dret de tots els actes administratius posteriors. Jo 
em pregunte com és possible que després de tretze anys, i després de totes les 
gestions que portem fent durant tants anys, ningú se n’haja adonat d’un fet tan 
important i greu. Per altra banda, el fet de continuar negant l’evidència d’una 
actuació nefasta només portaria conseqüències negatives per a tots, i en aqueix sentit 
m’alegra que Bloc-Compromís, que durant tots aqueixos anys va ser soci de govern 
assumesca la seua part de culpa i intente encaminar aquest greu problema, que 
nosaltres, sempre que soga d’interés i per a defensar el propietari recolzarem. 
Creiem que és hora de deixar de culpar-se uns als altres i s’ha de treballar en equip 
per salvaguardar els interessos dels nostres ciutadans. Primer solucions i després si 
cal ja es buscaran responsabilitats. I fer un incís, perquè crec que en aquest cas, 
aquest tema s’hauria pogut solventar per decret, com es fa quan és de l’interés del 
Sr. alcalde, sense haver d’esperar al plenari. I acabe asseverant que el Partit Popular 
no es pot negar, com no podria ser d’una altra forma, a recolzar les solucions 
d’aquest problema, i com ja hem dit en altres ocasions, no ens posarem en contra de 
qualsevol iniciativa que acabe amb el malson que viuen els propietaris d’Aigua 
Blanca, des de fa més de deu anys.” 
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� Sr. alcalde: “Simplement el precedent que els temes d’Aigua Blanca IV vénen al 

plenari, no és des d’ara, Sra. Pous. He continuat amb la dinàmica que van seguir 
altres alcaldes que m’han precedit; jo crec que és un tema que sempre ha tingut la 
importància suficient perquè vinguera al plenari,. No té res a vore, li puc assegurar, 
amb cap interès personal.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 20 vots favorables (5 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Socialista, 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), ACORDA, aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI: 
SEGON.- MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER A LA 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV. 
DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA I CONDICIONADA DEL TEXT 
REFÓS DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 
 
 
El Sr. Vicente Morera Romaguera manifesta que per tindre interés en l’assumpte, 
s’absté d’intervenir en la deliberació i votació de l’assumpte, d’acord amb l’article 28 de 
la Llei 30/1992. 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per la majoria absoluta legal dels membres de la 
corporació, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 51 del Testo Refós de Règim 
Local, 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 28 
de juliol de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
 
“2n.- MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER A LA FINALITZACIÓ 
DE LES OBRES DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV. DICTAMEN APROVACIÓ 
DEFINITIVA I CONDICIONADA DEL TEXT REFÓS DEL MODIFICAT DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 
 
Es dóna compte tot seguit, de la proposta de l’Alcaldia, de data 27 de juliol de 2016, sobre 
l’aprovació definitiva del Text Refós del Modificat del Projecte d’Urbanització del Sector Aigua 
Blanca IV presentat per la mercantil OFICINA TECNICA TES, SL amb data 27 de juliol de 
2016, i que es reprodueix en la seua integritat: 
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“Vist el TEXT REFÓS DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER A LA 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV, que ha presentat amb data 27 
de juliol de 2016 l’empresa OFICINA TECNICA TES, SL, atenent amb això al requeriment que li va 
traslladar aquesta Alcaldia mitjançant Decret 1168/16 de 20 de maig de 2016, i tenint en compte que en 
aquesta documentació tècnica s’incorporen aquelles al· legacions que van ser estimades en aquest Decret 
sobre la base dels informes emesos, així com l’informe justificatiu de l’Arquitecte Municipal de data 21 
de juliol de 2016, per la present es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, que adopte els següents acords: 
 
1r.- Aprovar definitivament el TEXT REFÓS DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV, aprovació que, 
encara que definitiva, haurà de quedar subjecta a la condició que tal modificat del projecte no podrà ser 
executiu ni es podran contractar l’execució de les obres contingudes en el mateix fins que no es 
procedesca a l’aprovació definitiva i publicació, en legal forma, del Pla Parcial Aigua Blanca IV. 
 
2n.- Disposar la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 
València i notificar als interessats en l’expedient.” 
 
 
Es dóna compte, igualment, de l’informe jurídic elaborat pel Sr. José Manuel Palau Navarro, del 
despatx jurídic Gomez-Acebo&Pombo que, entre altres aspectes tracta del procediment 
d’aprovació de l’indicat Text Refós del Modificat del Projecte d’Urbanització. 
 
Considerant que aquest text refós s’ha elaborat en compliment del requeriment contingut en el 
Decret de l’Alcaldia 1168/2016 de 20 de maig de 2016. 
 
Considerant que la documentació del refós del Modificat del Projecte d’Urbanització ha estat 
revisat pels Serveis Tècnics Municipals que han emés informe de data 27 de juliol de 2016, 
subscrit per l’arquitecte municipal i l’enginyer tècnic industrial municipal, en el qual es fa 
constar que tal documentació compleix les previsions de l’article 123 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre i en la mateixa s’incorporen aquelles al· legacions que van estar favorablement 
informades i aprovades pel citat Decret de l’Alcaldia de 20 de maig de 2016, així com el 
contingut de l’informe justificatiu emés per l’arquitecte municipal amb data 21 de juliol de 
2016. 
  
Vist l’informe jurídic de tramitació de data 27 de juliol de 2016. 
 
De conformitat amb els informes jurídics emesos i amb la proposta que presenta l’Alcaldia, la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, amb els vots a favor dels Srs. Canet Llido, 
Pous Mari, Salort Rubio, Salazar Cuadrado i Blai Peiró i l’abstenció del Sr. Alfonso Forrat, 
dictamina favorablement, per majoria, la transcrita proposta de l’Alcaldia, elevant-la al Ple de 
l’Ajuntament perquè adopte acord d’aprovar, definitivament, el TEXT REFÓS DEL 
MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER LA FINALITZACIÓ DE LES 
OBRES DEL SECTOR AIGUA BLANCA IV , condicionada al fet que tal modificat del 
Projecte d’Urbanització no podrà ser executiu ni es podran contractar les obres contingudes en 
el mateix fins que no es procedesca a l’aprovació definitiva i publicació, en legal forma, del Pla 
Parcial del Sector Aigua Blanca IV.” 
 
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació s’indiquen: 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

43 

 
 
� Sr. Canet Llidó: “Ha llegit la Sra. secretària pràcticament l’històric de la 

tramitació. Tots sabem que es va presentar el projecte elaborat per l’oficina tècnica 
TES, per tal de sotmetre’l a informació pública, perquè es presenten les al· legacions 
pertinents en el tràmit d’audiència; després d’allò es van informar aquelles 
al·legacions que s’havien presentat, unes es van considerar favorables i altres no, i a 
conseqüència d’aquelles que s’havien informat favorablement es va elaborar un nou 
text refós del modificat de projecte per a la finalització de les obres del sector Aigua 
Blanca IV. El que es trobava a faltar d’alguna forma en aqueix document era el fet 
que a l’oficina tècnica TES SL se li havia encomanat la redacció d’un modificat de 
projecte per a la finalització de les obres, la qual cosa dóna per suposat, o per entés, 
que aqueix modificat ha de contemplar el total de les obres d’urbanització del sector. 
És adir no només aquelles obres que s’han de fer i certificar en el futur, sinó 
incloure un text refós d’aquelles obres ja realitzades i executades en el sector. Això, 
que era el que realment s’havia encomanat, no és el que realment va arribar i tindre 
entrada en aquest ajuntament en abril de l’any passat; però no s’havia especificat el 
motiu pel qual això no s’havia fet. I després de les reunions a les quals he fet 
referència abans per parlar del pla parcial i també per parlar de totes aquestes 
qüestions, es va elaborar, concretament va elaborar l’arquitecte municipal, en forma 
d’informe, de data 21 de juliol d’enguany, una relació de totes aquelles coses per les 
quals es justifica el fet que no és fàcil, ni possible elaborar un text refós de les obres 
executades en el sector Aigua Blanca IV. I és el que s’ha repartit en la comissió; és a 
dir el text, que té un total de set pàgines, és el que realment es modifica respecte del 
document que els regidors i regidores d’aquesta corporació ja coneixien de la 
tramitació anterior. I aqueix text, que és el que s’ha repartit en la comissió 
informativa de hui, el que diu en paraules de l’arquitecte municipal, és que no és 
possible l’elaboració d’un projecte d’urbanització que puga refondre en un únic 
documents les obres realitzades i les que a partir d’ara seran necessàries per poder 
finalitzar-les. I aqueixa afirmació la justifica des del punt de vista tècnic, fent 
referència a totes aquelles qüestions que entre els diferents documents tècnics que 
fan referència al sector Aigua Blanca IV, però principalment el projecte 
d’urbanització original, el projecte modificat de l’any 2008, les diverses 
liquidacions, l’informe dels tècnics municipals de setembre de 2013, etc. a través de 
tot això fa la relació de per què tenim preus d’obra distints en els distints documents, 
tenim unitats d’obra en els distints documents, i aqueixa qüestió fa que resulte 
extremadament difícil, i fins i tot impossible, poder elaborar el text refós que 
efectivament l’oficina TES o havia presentat en aquest ajuntament; però no havia 
justificat el motiu pel qual no ho havia fet. I en aquestes set pàgines es recullen els 
motius pels quals això passava. Això s’ha incorporat dins de la memòria del text 
refós del modificat del projecte per a la finalització de les obres, que és el que ara 
passem a la seua aprovació.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que ho ha explicat perfectament el Sr. Vicent 
Canet; a més és una peça fonamental el que és la modificació del projecte 
d’urbanització, per a la finalització de les obres del pla parcial; és necessari per 
poder-nos guiar definitivament, encara que la situació està tan empastrada, per dir-
ho d’alguna forma, i clara, que ha sigut molt difícil poder arribar a un consens, entre 
cometes, en aquest aspecte. Tot això prèvia l’aprovació definitiva del pla parcial, si 
no, aquest document no serviria de res. Com he dit, he dit, la intenció és que 
s’aprove el més prompte possible, que estiga el més prompte possible enllestit 
aquest document, per poder començar a licitar les obres, i acabar-les. Aqueixa és la 
finalitat, acabar les obres el més prompte possible, com ja hem dit. En això estem 
treballant; ja ho hem dit anteriorment i crec que la intervenció anterior por servir 
perfectament per a ara; i dir-los als veïns que estiguen tranquils, que la nostra 
intenció és continuar lluitant perquè aquestes obres s’acaben el més prompte 
possible, tot i els entrebancs que ens hem trobat, com hem dit anteriorment, per 
exemple un tema tan important com el pla parcial, que no estava aprovat. Anem a 
continuar perquè es finalitze el més prompte possible, que jo crec que ja toca; deu 
anys patint les conseqüències, els propietaris, d’unes obres inacabades, i per tant ja 
toca.” 

 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Reiterar el que he comentat en el punt anterior. Agrair als grups 

municipals que aquest punt també entrara com a punt extraordinari i urgent en la 
Comissió d’Ordenació del Territori. Jo en primer lloc voldria manifestar, no sé si 
demanar disculpes, crec que no, però sona com cal, demanar disculpes per no haver-
ho fet abans. L’equip de govern teníem la voluntat de fer-ho abans. Ho hem 
manifestat als propietaris, els temps corre de pressa i moltes vegades volem, però no 
arribem, i hem de dir-ho. Crec que hem posat les bases fonamentals, com he dit en 
el punt anterior, per primera vegada ací es parla que no es podran contractar les 
obres, per tant, sí que es contractaran, no es podran contractar mentre no s’aprove el 
pla parcial, o mentre no passen els vint dies, les al·legacions i l’aprovació definitiva. 
Aquestos dos punts són importantíssims, i crec que hem de felicitar-nos tots, equip 
de govern, corporació municipal, i veïns, perquè el carro definitivament ja té 
posades les rodes per començar a acabar les obres. Agrair a l’equip de govern, a la 
corporació municipal i a tots els grups el fet d’haver permés que entrara com a 
despatx extraordinari, o extraordinari urgent en la comissió, i disculpar-nos per la 
premura de l’informe; però consideràvem que era importantíssim que no passara 
aquest Ple sense que aquestos dos punts d’Aigua Blanca IV començaren a cremar 
els terminis que necessitem per a definitivament acabar les obres.” 

 
 
� Sr. Mengual Manzanares: “Simplement reiterar-me en el tema de l’abstenció. 

Hem votat la urgència perquè pensem que és urgent encetar aquest tràmit; però 
reiterar-me en el fet que quan mirem, observem i analitzem l’informe, podrem 
tractar-lo amb millor coneixement.” 
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� Sra. Pous Marí: “Nosaltres ratificar-nos en el que ja hem dit, que creiem que és 

important que s’acceleren els tràmits per a la solució d’Aigua Blanca, i per tant el 
Partit Popular recolzarà l’aprovació del text refós del modificat del projecte 
d’urbanització per a la finalització de les obres.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 16 vots favorables (5 vots del Grup PP, 5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 4 
abstencions (del Grup Socialista), ACORDA, aprovar el dictamen i en conseqüència 
elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
En aquest moment, sent les 21,35 h, després de reincorporar-se a la sessió el Sr. Morera 
Romaguera, el Sr. alcalde concedeix un recés de deu minuts en la sessió plenària. 
 
 
Passats els deu minuts, sent les 21.45 h, es reprén la sessió amb l’anunci d’un tercer 
assumpte no inclós en l’ordre del dia. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI: 
TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP PP DE PROTECCIÓ DE L’ÚS PÚBLIC A LA 
PLATJA DE PAU PI 
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per la majoria absoluta legal dels membres de la 
corporació, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 51 del Text Refós de Règim 
Local, es passa a examinar el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia.  
 
Informats de la moció que presenta el Grup Partit Popular, amb registre d'entrada núm. 
8220, de data 28 de juliol de 2016, que és del següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE L’ÚS PÚBLIC, GRATUÏT, RECREATIU I 
LÚDIC DE LES BOQUES DE CARRER – PLACES (AMB MOBILIARI URBÀ) DE LA 
PLATJA DE PAU PI. 
 
Primerament volem recordar que va ser en la legislatura de govern del Partit Popular, conlligats 
o recolzats amb el BLOC, període 1995-1999 i a iniciativa d’aquest últim, quan amb valentia es 
va proposar anul·lar els aparcaments d’aquestos carrers amples amb accés al mar, diguem-ne 
placetes, per donar-los un ús peatonal, gratuït, lúdic, d’esbargiment i descans dels vianants. 
 
Volem remarcar la paraula “valentia” perquè es necessita d’ella per anul·lar places 
d’aparcament, no sent això una missió baladí, ni a la platja tradicional de Pau Pi, ni en el casc 
urbà de la ciutat d’Oliva. Aquest seria un altre problema a abordar en el seu moment, però si 
tornem al que ens ocupa s’ha de destacar que va prevaldre la idea de suplir la carència d’un 
passeig marítim en la zona antiga de la platja per aquestes per a vianants per a ús de la 
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ciutadania i turistes en general, i dotar-les de mobiliari urbà, com ara bancs, jardineres 
d’engalanament, fanals, que permetien millorar la imatge de la nostra platja, a més de donar-li 
un ús per a gaudi de qualsevol veí o visitant. 
 
Aquest projecte d’espai públic de les boques de carrer va eixir endavant perquè ers va 
considerar que la substitució de l’ús de l’espai per a aparcaments de vehicles i altres usos per 
unes zones peatonals seria beneficiosa per a qualsevol ciutadà, es va prioritzar el vianant, a les 
persones en general. 
 
El nostre grup, davant la possibilitat que es desvirtue la finalitat de bé general per al qual es van 
crear, va presentar un primer escrit, amb data 03/02/2016, en el qual s’oposava a l¡’ocupació 
privada d’una d’aquestes placetes, ja que les escasses boques de carrer que existeixen en la 
tradicional platja, al nostre parer, han de conservar el seu caràcter d’ús públic, gratuït i per a 
gaudi dels veïns, ciutadania en general i no per a negocis privats. 
 
Aquest tema ja es va abordar en la Comissió de Foment Econòmic de febrer d’enguany, amb el 
sentir polític majoritari de no permetre l’ocupació privada d’una de les placetes, fet que a més 
creava un precedent per a l’ús particular de qualsevol de la resta. 
 
Per això, ens sentim en l’obligació que considerem va en benefici de qualsevol ciutadà o de qui 
visite la nostra platja, d’elevar la següent proposta: 
 
1. Que el Ple de l’Ajuntament de la ciutat d’Oliva acorde que el seu desig és i serà protegir i 
conservar les placetes i boques de carrer dotades de mobiliari urbà, que donen accés al mar en la 
nostra platja de Pau Pi, tal i com es van concebre em el seu dia, per a ús del ciutadà d’una forma 
pública, gratuït i així permeta un millor i més ampli gaudi d’aquesta. 
2. En tractar-se d’una zona en domini públic marítim terrestre de la Demarcació de Costes, del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambiebt, se li trasllade aquest acord per al seu 
coneixement. 
 
Oliva, 28 de juliol de 2016.” 
 
 
El Sr. alcalde obri un torn d’explicació del vot de la urgència, i es produeixen les 
manifestacions que s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer l’explicació del vot. No entrarem a vore el 

contingut del que es planteja, sinó que simplement considerem que no és un 
assumpte d’urgència màxima per passar-la pel Ple. Hi ha comissions on es poden 
treballar aquestos temes. No és una decisió d’aquesta moció en concret sinó la 
majoria de mocions, aquest grup municipal considera que si és urgent ha d’anar al 
Ple, i si no és urgent i pot tractar-se en comissió, pot tractar-se en comissió.” 

 
� Sr. Llopis Ibiza: “Abans, més que res dir al Sr. Peiró que ahir mateix el Sr. alcalde i 

alguns regidors van tindre una reunió i van tractar aquest tema, no com ens hauria 
agradat; però qui no va vindre va ser vosté, Sr. Peiró. Després, en la Comissió 
d’Ordenació del Territori qui va traure el tema va ser la nostra companya i vosté 
tampoc va voler tractar res. Aleshores vosté tracta el que vol. Vosté tracta les 
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comissions com vosté li vol dir. Vosté fa el que vol, ací ve i ens ven el que vosté 
vol, i no és així.” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Llopis, era un torn per explicar si vosté està a favor de la urgència 

o no. Sr. Llopis, guarde silenci, per favor. Era un torn per explicar vosté per què està 
a favor de la urgència, o per què no s’està a favor. No per començar a fer al·lusions. 
Després vindrà el debat. Per tant, li demane que raone per què és urgent per a vosté i 
no faça al·lusions. Perquè si no hauré de donar un torn per al·lusions.” 

 
� Sr. Llopis Ibiza: “La urgència està clar que una terrassa pública, una terrassa que 

està feta, com va dir la seua excompanya, la regidora del Bloc Sra. Pepa Chesa, era 
per al poble, veiem per urgència que està ocupant-la per uns únics propietaris. 
Aleshores veiem la urgència, perquè estem en ple estiu, crec que al turista no li fa 
massa gràcia vore el que està ocorrent en aqueixa zona, i per a nosaltres és suficient 
la urgència. Agraesc a la resta de grups que hagen vist d’aquesta forma que ho veig 
jo.” 

 
Tot seguit, el Sr. alcalde anuncia la presentació d’una esmena a la moció, per part dels 
portaveus dels grups Compromís  per Oliva, Esquerra Unida del País Valencià-Acord 
Ciutadà, i Gent d’Oliva; alhora anuncia que el debat serà conjunt, de la moció i 
l’esmena, i que se sotmetrà l’esmena a votació i amb posterioritat la moció, amb o sense 
esmena. L’esmena és del següent tenor literal: 
 
“Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Compromís  per Oliva, Àlez salort Rubio, 
portaveu del Grup Esquerra Unida del País Valencià-Acord Ciutadà, i Pepe salazar 
Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, en relació a la moció presentada pel Grupo 
Popular en data 28 de juliol de 2016 (reg. d’entrada 8220/16) presenten la següent 
esmena de modificació a la primera proposta d’acord: 
 
Proposem que la primera proposta d’acord quede redactada de la manera següent: 
 
1. Que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva acorde que el seu desig és i serà el de protegir i conservar 
les placetes i bocacarrers que tinguen mobiliari urbà, que donen accés al mar en la platja de Pau 
Pi, així com en la resta de zones peatonals i places de domini públic marítim terrestre, per a la 
qual cosa,  es crearà un grup de treball format pels representants de tots els grups polítics 
municipals, per tal d’establir els criteris d’actuació per part de l’ajuntament, 
 
Oliva, 28 de juliol de 2016.” 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Llopis Ibiza: “Aquesta esmena que hem rebut, la veritat que sona bé. El 

problema és, com he dit abans, la urgència. Nosaltres hem demanat molts escrits 
sobre informació, i a dia de hui encara ni ho tenim. Aleshores, si hem d’esperar; si 
per a uns escrits que el Partit Popular fa setmanes que demana i no els té, si hem 
d’esperar que els Serveis Tècnics municipals i els regidors ens posem d’acord per a 
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treballar, l’estiu haurà passat i els turistes ho hauran pagat. Aquesta reunió que vosté 
diu ja es va crear. Aquesta reunió, jo he estat en la reunió del que posa l’esmena; 
estàvem un component de cada grup polític, i hi havia un tècnic municipal; i en ella 
es va dir que no es volia que les boques de carrer s’ocuparen, llevat d’un grup polític 
que va dir que podria ser pel bé del comerç; la resta ningú va voler. Un va dir que 
era un precedent, l’altre que si era una barbaritat, i a la fi vam eixir d’aquest grup de 
treball, d’aquest, perquè és el mateix, serveis tècnics i grups polítics; la mateixa cosa 
que demanen vostés, aquesta reunió ja s’ha fet. Però la nostra sorpresa ve que rebem 
de Costes una segona notificació que diu que ara sí que s’aprova. En la primera 
reunió, com vostés diuen, tots ho vam denegar, i Costes va dir molt bé que ahí no es 
muntava res. La nostra sorpresa ve quan rebem de Costes un informe dient que ara 
sí que es pot muntar. Ens n’adonem que un tècnic de l’ajuntament ha enviat un 
informe de seguretat, però l’ofici el firma l’alcalde. Nosaltres, el Grup Popular, 
estàvem personats en aquest cas des del principi; vosté ho sap perquè crec que prou 
llanda hem donat en aquest tema; no podran dir-nos que no hem estat des del primer 
moment. Però personats els veïns, personat el Grup Popular, i arriba un ofici a 
Costes on nosaltres no sabem res. Aquest regidor ha parlat amb el director de Costes 
i ens ha dit que l’ofici arribava firmat per l’Alcaldia es pensava que estava 
consensuat; jo li vaig dir que consensuat estava el primer informe que vam enviar 
amb tots els grups polítics, tots els grups polítics menys un estàvem d’acord. Això 
és consens, igual que si en aqueixa reunió els altres hagueren dit que no i nosaltres 
ens haguérem quedat sols, no hauríem guanyat aqueix consens però hauria estat 
votat; ací Sr. alcalde, aquest segon informe per a nosaltres ha hagut molt 
d’obscurantisme, poca transparència. Nosaltres vam enviar una interpel·lació, com 
vosté sap i ahir vam parlar, per intentar debatre-ho. Ens agrada que hagen aprovat la 
urgència de la nostra moció. Ens hauria agradat que com han dit alguns companys 
s’haguera pogut parlar en comissions, com van dir fins i tot en premsa, que ho 
parlarien en comissions, però veig que en les comissions en cap punt de l’ordre del 
dia anava aquest tema. Ven ser els nostres regidors que van traure aquest tema. 
Nosaltres hem anat fins el final amb açò i ho tenim clar. Jo demane a tots els grups 
polítics que, com en aqueixa primera reunió, ens posem d’acord i aquest punt, com 
dic que ja l’hem fet, l’esmena que vostés han presentat ja s’ha fet, es deixe com que 
s’ha produït, i la solució estava. Demane el mateix que vam parlar en aqueixa 
primera comissió, que ara es diga el mateix, que és la nostra moció. El que es va 
tractar en aqueixa comissió, que tots estàvem d’acord llevat d’un grup polític, en 
aqueix cas Projecte Oliva, estiguem d’acord; és l’única cisa que demanem. És fàcil; 
no s’ha d’estudiar molt. Nosaltres amb aquesta esmena el que veiem és que passarà 
el temps, estudiarem, farem, enviarem informes, i quan voldrem ja haurà acabat 
l’estiu; i els veïns, els usuaris, el ciutadà, ho pagarem. I a més els veïns al 
contenciós. El Partit Popular també prendrà mesures judicials en aquest tema si fa 
falta per tot l’obscurantisme que hem vist en aquest tema. Pe`ro clar, els fa igual; a 
vostés potser els fa igual que l’ajuntament reba contenciosos, que hàgem de pagar; 
ja hem pagat prou, ja tenim un altre Martí de Veses, ja podem tindre una altra com 
la barraqueta de l’oficina de Turisme, que vostés la fan, vostés la tomben, i els 
usuaris, els ciutadans d’Oliva a pagar. Demanem, torne a repetir, la col·laboració de 
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tots els grups polítics per una cosa general, com es va fer en aquell dia, la molt 
honorable, aleshores Pepa Chesa, companya seua, que ho va defensar molt bé, i el 
nostre grup aleshores la va recolzar, fins i tot quan els veïns no estaven d’acord de 
llevar zones d’aparcament, nosaltres vam estar al costat de la seua excompanya, Sr. 
alcalde, i li vam dir que tirara endavant perquè tot el que siga pel poble nosaltres ens 
tindrà al seu costat; i ara nosaltres li demanem el mateix. Nosaltres volem defensar 
el que la seua excompanys va fer per Oliva, i necessitem el seu recolzament.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “L’autorització, en un principi des de la primera proposta 

que es va fer, de Demarcació de Costes, que era contrària al muntatge de la terrassa 
aquesta; després es van presentar uns documents i a la fi el criteri de la mateixa 
demarcació va canviar i va dir que autoritzava el muntatge de la dita terrassa, 
sempre que estiguera supeditada al fet que la persona que ho demanara estiguera en 
regla. Això ho canvia tot, radicalment, des de la primera proposta a la segona; pot 
ser sorprenent però a la fi la potestat per a autoritzar aquesta instal·lació és la 
mateixa Demarcació de Costes, que evidentment canvia el criteri des d’un primer 
moment al segon moment. L’única cosa que pretenem, no és endarrerir 
absolutament res, per molta pressa que posem, atesa la temporalitat en què estem, 
supose que a la fi, independentment del resultat de la moció, l’efecte no serà el que 
vostés pretenen, la immediatesa. Per desgràcia les dates són les que són i per molta 
pressa que posem la immediatesa no serà la setmana que ve, ni l’altra; evidentment 
estic segur que passarà l’estiu i, independentment del resultat que siga, continuarà la 
mateixa situació. La proposta que es fa, l’esmena, va en el sentit que creiem que 
hem d’agarrar seriosament aquest tema; aquest i qualsevol altre que es puga 
proposar. Hi ha altres activitats, en la mateixa zona, que es donen des de fa molts 
anys; no cal dir noms, però tots sabem quin activitat està utilitzant d’aquesta forma 
també el domini públic. Per tant pensem que conservar i protegir no està desvirtuat, 
ni va en contra que es puga portar a cap qualsevol activitat, sempre que estiga 
perfectament reglada i controlada. Per això haurem de seure tots a treballar 
seriosament per establir uns criteris i normes per poder utilitzar aquest espai públic; 
però no només en la zona de Pau Pi, sinó en qualsevol zona marítima terrestre del 
terme municipal d’Oliva; perquè pense que aquest cas es pot plantejar en qualsevol 
moment; també pot sentar un precedent. I per això, per intentar evitar un precedent o 
qualsevol moment de descontrol o de sorpresa, com ara en tingut en base al primer 
criteri de la Demarcació de Costes, i després el segon, evidentment crec que és 
urgent crear el grup de treball, on cadascú expose els seus criteris, i sobretot 
estiguem assistits pels tècnics per poder regular si vertaderament volem protegir i 
conservar aquestes zones, de la forma que ho volem, o de quina forma volem que 
estiguen protegides i conservades. Pense que en aquest moment, a la millor amb les 
presses no avançarem massa en aquest sentit. Almenys jo crec que hem d’obrir 
l’oportunitat perquè no torne a passar el mateix, si no enguany, de cara a l’any que 
ve, almenys saber com i de quina forma hem d’administrar aquestes zones, 
públiques, que tots volem que es compartesquen i que les gaudesca la ciutadania; 
però hi ha moltes formes de gaudir les zones; moltes vegades, gaudir d’aquestes 
zones diguem-ne que no és compatible amb el descans dels veïns. Tot això s’ha de 
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regular. Hem de saber com i de quina forma s’han d’aprofitar aquestes zones; seria 
bonic fer compatibles aquestes zones amb el descans dels veïns perquè no hi haja 
aquest tipus de controvèrsies, i que es puguen ocasionar. Jo sí que pense que cal 
crear aqueixa comissió o grup de treball per regular tot aquest tema. Aquest i els que 
puguen vindre; però no només al la platja de Pau Pi, sinó a la resta de platges de la 
platja d’Oliva. Per tant jo crec que l’esmena té molt de sentit i pense que seria 
important que s’incorporara a la moció.” 

 
� Sr. Salort Rubio: “Respecte a l’esmena té el seu sentit, perquè a pesar de 

l’aprovació de Costes pensem que és un tema crucial i que es pot donar a moltes 
males interpretacions, i com ha dit el meu company Pepe Salazar, hem d’anar en 
compte açò s’ha de tractar en una comissió temàtica, en què es puga marcar i 
decidir, no aquesta sinó totes les activitats de terrasses i activitats hostaleres que 
tenim a primera línia o a la platja. És un cas que no es pot observar de forma aïllada 
i crec que en aqueixa comissió temàtica és on es pot tractar de forma conjunta i 
poder estudiar-se millor i amb criteris més tècnics; perquè que jo sàpiga, ningú d’ací 
ni som tècnics de costes, ni tècnics d’activitats; aleshores creiem que tot açò s’ha de 
fer no en un plenari sinó amb professionals de la matèria que puguen garantir-nos un 
futura situació en condicions per a Oliva.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc m’agradaria manifestar que hem de sentar les 

bases i no informar malament a les persones. El domini públic marítim terrestre, a 
pesar que alguna persona no ho sàpiga, és de titularitat de Costes, del ministeri. 
Reitere que el domini públic marítim terrestre, tant el de les vies públiques com el 
de les vivendes que estan en aqueixa franja, no és territori on l’ajuntament tinga 
poder d’autoritzar o desautoritzar; pot informar, desinformar, li pot semblar bé, li 
pot semblar malament, però a la fi, qui pren les decisions d’aqueixes autoritzacions 
és Costes. Ens ho ha demostrat en tot aquest procés dels últims mesos; en els 
xiringuitos, nosaltres hem volgut xiringuitos, ells han dit que no; nosaltres no hem 
volgut xiringuitos, ells han dit que sí. Vull dir que aqueixa franja no és nostra. El fet 
que es plantege, un particular, o dos; jo no entenc el tema de l’obscurantisme, 
perquè quan va passar per comissió van passar dues sol•licituds, i aquest grup 
municipal va aprovar les dues, la que sembla que es plantejarà i la d’un regidor 
d’aquest ajuntament, que s’ha denegat; cosa que tampoc compartim, en la mateixa 
situació, en domini públic marítim terrestre. Per tant considerem que la zona 
marítima terrestre a nosaltres sí que ens sembla correcte que quan el ministeri ens 
demane el nostre parer, que tinguem uns criteris clars d’ocupació, si aconsellem al 
ministeri que seria convenient que foren uns metres, o una ubicació o una altra. 
Horaris, activitats. A mi em sembla que s’han de marcar uns criteris que quan el 
ministeri ens demane el nostre parer, nosaltres puguem dir el que pensem. Però 
torne a dir, mai autoritzem nosaltres aqueixes ocupacions; ni en les hamaques de les 
autoritzacions temporals de l’arena, ni ahí; prova d’això, que s’ha demostrat. Per 
tant dir que a mi sí que m’agradaria ser seriós i coherent en aquest tema, perquè si 
no és un tema que queda molt populista; unes persones defensen els seus drets, 
altres els altres drets. Cadascú té el seu dret a exigir i demanar que els seu dret es 
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complesca. I si Costes ha donat aqueixa autorització, entenc que el ministeri té 
suficient criteri i és un ministeri coherent, i en la seua propietat sap el que es pot fer 
i el que no. Per tant entenc que no ho ha fet a la babalà, ho haurà fet amb criteri. He 
de dir que nosaltres, l’esmena que plantegen els grups de l’equip de govern, 
nosaltres la recolzarem si amb aqueixos criteris establim la possibilitat d’ampliar 
tota la franja de la nostra costa, on puguem opinar, informar, donar el nostre parer, 
no autoritzar; però comencem de Terranova fins al Riomar. Totes. L’avinguda dels 
Muntanyars també tenim ocupacions del domini públic marítim terrestre que tapen 
els accessos, i que nosaltres considerem que és convenient, i Costes ho ha autoritzat. 
Correcte. La Mitja galta és un cas exactament igual; s’està fent un mercadet que 
Costes l’ha autoritzat, perquè és la seua propietat, i si nosaltres no vulguérem, 
almenys hauríem d’argumentar, en base als criteris racionals de tota la nostra costa, 
què volem que s’aplique; horaris, amplària, ocupació; però que no es venga la mala 
praxi política de fer entendre que a la fi es vol donar o no un dret. Els drets els tenen 
els propietaris, i els drets els tenen els empresaris. Igual de drets tenen uns que 
altres, i estan en un territori que no és nostre, per molt que algú vulga dir que sí.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “La veritat que m’heu deixat bocabadat hui amb aquest 

desgavell. En un plenari presentem una moció extraordinària, votem la urgència, 
després presentem una esmena, per a què anem a les comissions? Per a què tenim 
Juntes de Portaveus? Aviseu i vindrem només als plenaris; perquè a la fi ja no sé ni 
de què parlar, ni què defensar. Miren, intentaré mig centrar el tema com puga. Les 
comissions eren molt sorprenents; l’autorització final no era de l’alcalde, després sí 
que era, parlaven amb un tècnic sí, l’altre que no; un informe era favorable, però sí 
que enviem nosaltres un informe desfavorable; però el segon no s’envia cap informe 
per part de l’ajuntament. Jo no ho entenc. La veritat que se m’escapa; serà la meua 
ignorància, però se m’escapa que en un ajuntament ocórreguen aquestes coses. Però 
vaig un poc més enllà; potser no tinga a vore o sí que té a vore amb el tema; i no 
parle de la boca de carrer, ni de la pizzeria o el negoci, o el comerç que ha demanat 
això, i agarre el seu argument, del Sr. Salazar. Clar que necessitava una planificació, 
però fa set o vuit mesos; clar que arribem tard, però indicar que arribem tard i que ja 
ho farem, no em serveix. No em serveix; té davant vosté una regidora de Turisme, 
després si vol li ho explica. No em serveis perquè a la fui estem en ja ho farem. Jo 
en diferents plenaris li he pregat a la Sra. Morera que férem una planificació 
turística, i per exemple una zonificació, com es va fer en l’avinguda del Mediterrani 
o la plaça d’Europa. Però a la fi nosaltres, i no és que el tema d’aquesta terrassa 
vinga de fa dues setmanes, si és que fa dos, tres o quatre mesos que ja es va parlar. I 
ara es presenta que anem a fer un grup de treball. És que no ho entenc; és que, per a 
què estan vostés governant? Són vostés els regidors. Agafen responsabilitats. Tenim 
un problema en una boca de carrer en concret, anem a parlar, especialment l’equip 
de govern; què és el que volem, perquè segurament, si s’haguera tractat amb temps, 
en condicions, nosaltres, el Grup Socialista l’hauríem acceptada, perquè nosaltres 
volíem la peatonalització de l’avinguda de la Mar. Pensàvem que era interessant per 
al nostre municipi per a matèria comercial i turística. Però clar, hem de treballar 
també una altra cosa, que és saber compaginar turisme amb descans. Amb aquesta 
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actuació ho fem? No ho fem? Ho hem treballat? No ho hem treballat? A la fi el que 
em sorprén és que l’ajuntament no pren decisions. Mai; en res. S’envia un informe, 
s’envia un altre informe, ningú sap res, però sí que hi havia un informe de la policia 
que mai l’oposició l’hem tingut, de sobte hi ha un informe de la policia que ens 
apareix en una comissió. Li ho deia l’altre dia al Sr. Oltra, és que em sembla tan fosc 
tot. Parlem de la transparència, però a la fi l’oposició, tinc una fotocòpia d’una 
moció que m’han fet fa cinc minuts, i una esmena que m’han fet una fotocòpia fa 
dos minuts. Així vinc a un plenari? Jo hui per exemple, per això no mereixerien 
cobrar; ni jo tampoc. No entenc aquesta falta de planificació, aquesta falta 
d’organització. I parlar del passat, o parlar del ja ho farem, em semblen les excuses 
de cada plenari, de cada comissió; i a la fi l’única cosa que demane és que treballem 
per a les comissions. Treballem els distints arguments, les distintes planificacions, 
en les comissions. Aquest tema no és de fa dos dies. És de fa quatre o cinc, o fins i 
tot sis mesos, perquè es va tractar en el tema dels xiringuitos. Imaginen el temps que 
fa. Per favor, un poc de seriositats, perquè a la fi el que estem creant és una guerra 
civil entre els propietaris, comerciants, turisme, que no és interessant per al municipi 
d’Oliva. Intentem fer les coses bé.” 

 
� Sra. Ibiza Cots: “A vore si puc intentar reorganitzar un poc el discurs, perquè crec 

que se n’ha anat un poc de costat. I no compartesc ni tan sols el punt de vista del Sr. 
salvador, que no és la primera vegada que parlem d’aquest tema. Crec que l’hem 
explicat, li l’he explicat personalment i l’he convidat a anar al Departament 
d’Activitats per recollir, vosté, no necessita cap registre, l’expedient; a la porta de 
l’Almàssera. Ho recorda, Sr. Salvador? Que vaja vosté a recollir l’expedient, perquè 
està. Per fer un poc d’història d’açò, simplement intentaré resumir-ho al màxim. 
Evidentment, se’ns presenta un problemàtica que no s’havia produït abans, una 
activitat que està en un sòl i una terrassa que està en domini públic marítim terrestre. 
Jo crec que vam fer les passes adequades, sempre que s’entén que les decisions que 
pren aquest govern han d’estar basades en informes tècnics. I això és el que s’ha fet. 
En el primer enviament es van fer dos informes tècnics, un jurídic i l’altre tècnic. No 
es va consensuar, Sr. Salvador. Els informes, que vosté apareix a la premsa i ja no sé 
com li ho he d’explicar, perquè no sé què pot passar algun dia; els informes que 
vosté diu que es van consensuar en una comissió extraordinària, no era un grup de 
treball com vosté diu, que no ha existit aqueix grup de treball, era una Comissió 
Extraordinària d’Urbanisme; cal parlar un poc en sentit de la propietat; de Foment 
era una i el que li dic dels informes que si diu que eren consensuats era, que tinc ací 
l’acta, una Comissió extraordinària d’Ordenació del Territori; a les quals no 
assisteixen tots els portaveus dels partits polítics que ara han ridiculitzat tant aquesta 
institució. Vosté, Sr. Carlos Mengual, no va anar, ni ningú del seu partit. En aqueixa 
reunió tan important i que havien de resoldre tants problemes per al municipi, tan 
importants, estava el Sr. Blai Peiró, estava el Sr. José Salazar, la Sra. Rosa Maria 
Pous i estava jo. I allí es porten uns informes fets pels tècnics, que no es consensuen, 
per favor, que els informes no es consensuen; són tècnics; per saber si enviàvem els 
informes a Costes o què féiem amb ells. Recorde que fins i tot partits que no estaven 
d’acord van votar que estava molt bé els informes, i alguns que no estaven d’acord 
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també van votar a favor els informes, perquè eren informes tècnics. Van dir que no 
compartien el que deia l’informe, però que l’acceptaven perquè eren informes 
tècnics. Ho dic perquè es quede clar i a vore si parlem amb un poc de llenguatge 
administratiu i correctament, per favor. Després, cal dir que la urgència que vostés 
plantegen ací, si es tracta de regular, que nosaltres anem a la norma general, a 
l’interés general i a la norma general, si es tracta de regular no podem regular una 
platja només, com pot entendre. Crec que es tracta de regular,. En aquestos casos 
atípics, que no estan regulats per cap ordenança, crec que s’han de regular com cal. I 
tots els casos, un per un; no només uns. Aqueix és el concepte que jo tinc del que és 
un procediment administratiu i com s’ha treballat. En el segon enviament no es va 
enviar l’informe jurídic; i no es va enviar, i li ho he explicat a vosté, a la Sra. Pous, 
en dos ocasions, perquè en primer lloc l’informe jurídic es basava en duies 
qüestions, se sostenia en dues qüestions; una, que es podia ocupar el domini públic 
sempre que no tinguera cabuda en la façana de l’activitat que estem parlant, i dos, 
que envaïa el pas de servitud. Aqueix informe que va fer Costes, que era 
desfavorable, no es va recórrer, Sra. Pous, que vosté em va dir per teléfon. No es va 
recórrer. Es va presentar i es va iniciar un expedient nou, en el qual va haver una 
modificació de la terrassa. Per tant, no procedia l’informe jurídic perquè ja no se 
sostenia pel que fa a la servitud, i això ho diu clar aquest segon informe que és 
favorable. Ja cabia, perquè havia disminuït el tamany de la terrassa. Això és el que 
diu l’informe de Costes. No és el que diu l’ajuntament; és el que diu l’informe de 
Costes. I el que s’envia allí és un informe tècnic que es ratifica, el mateix que el de 
maig, i un informe de la policia, perquè vosté sap que encara que no són vinculants 
quan passen per la comissió, exigim l’informe de la policia. Aleshores, nosaltres 
considerem que és important tractar aquest tema correctament, i parlar-lo 
correctament, i no fer un poc de demagògia d’aquest tema, que crec que és 
suficientment important perquè es tracte be.” 

 
� Sr. Llopis Ibiza: “Intentaré contestar a tots. El Sr. Salazar diu que segurament pel 

temps que estem, que açò servirà poc, la nostra moció, perquè s’avance el problema. 
Jo estic segur que més ràpid aprovar la nostra moció que incloure la seua esmena. I 
el precedent ja s’ha produït. El precedent ja està, perquè ja està muntat. Nosaltres, 
sap què ens va dir la tècnica que va fer el primer informe? Perquè hem parlat, és 
veritat, com diu la Sra. Imma, açò s’ha debatut, ho hem parlat moltes vegades. Per 
lluitar no haurà sigut, per part del nostre grup; però la tècnica ens va dir que si li 
hagueren manat fer ella el segon informe hauria sigut el mateix resultat que el 
primer. Però clar, potser vostés ja sabien açò, que per això són govern. Per això 
aqueixa tècnica no li ho diuen; no, vostés no li diuen a aqueixa tècnica que faça un 
informe; haver-li-ho dit a ella; vostés volien alguna cosa diferent, per això aquestes 
formes. El Sr. Peiró, vosté dóna a entendre que Costes és l’amo i senyor de tot; qui 
neteja? Qui arregla els desperfectes? Nosaltres, Sr. Peiró. Diu que podem opinar; 
clar que opinem. Primer lleve el problema, i després farem les reunions, com ha dit 
el Sr. Mengual; reunions de turisme, el que volem per a Oliva; si en això estem 
d’acord. Crec que seré l’únic que potser vaja a més reunions que el mateix govern. 
És a dir, no he fallat mai a cap reunió i he anat i he cobert els meus companys si ha 
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fet falta. I per reunions les que vostés vulguen, pel bé del poble. Però açò, aquesta 
barbaritat. Mire, jo no entenc d’idiomes d’administratiu, no tinc tants estudis com 
algunes persones que hi ha ací, però jo tinc l’idioma d’entendre els problemes. no 
podem comparar un mercat, com ha dit el Sr. Peiró, un mercat que es fa a unes hores 
un dia a la setmana, amb un local que tenim a pocs metres la finestra on dormen els 
nostres fills, la finestra on estan les persones, i el tenim allí davant. La veritat, és de 
riure i crec que algun portaveu ho hem parlat també, ja que diem que si parlem baix 
l’Almàssera, és de riure dir que l’informe de Costes ve positiu perquè s’ha llevat deu 
metrets i ara resulta que tots els turistes poden anar a pixar al local. A vore si posem 
el cartell. Això és una barbaritat. Perquè li ho diré clar, si l’ajuntament diu no, és no, 
Costes diu no; i així li ho puc dir i li ho pot dir el director de Costes. Si l’ofici de 
l’alcalde haguera sigut amb un informe com la primera tècnica, ens hauria dit que 
no; i això no cal massa llenguatge administratiu. Com diu que vam parlar baix 
l’Almàssera, nosaltres no tenim la sort, el nostre grup, no tenim un secretari tampoc 
que puga anar a per papers, documents, ni sous tenim Sra. Ibiza; però nosaltres ho 
demanem per escrit, i esperem que els tècnics, que no hem tingut les respostes, ens 
ho porten, perquè portem els problemes d’aquest poble, que no són pocs, gràcies al 
mal govern que vostés estan portant. No són pocs. Però mire, la forma que s’ha 
enviat el segon informe, més obscur és impossible. Sabem massa bé que hem estat 
personats allí, ja que vosté diu el que vam parlar col·loquialment baix l’Almàssera, 
jo també li recordaré el que vam parlar en el nostre despatx; estàvem la meua 
companya i jo; vosté va dir que l’informe que s’havia enviar era un poc rar, que com 
podia ser que un informe en tres dies isquera de l’inspector; que no era normal que 
un ciutadà demanara un informe i en tres dies estiguera. I també li vam dir que els 
mateixos tècnics quan vam anar a Urbanisme, per ordre de no sé qui del govern, 
estava el Departament d’Urbanisme tot desmantellat, només perquè un projecte 
estiguera aprovat en un tres i no res. Quan nosaltres el projecte de dita activitat.” 

 
� Sr. alcalde: “Se n’ha passat un minut ja. Vaja acabant.” 
 
� Sr. Llopis Ibiza: “Acabe. Dita activitat no tenia el segell del Sr. arquitecte, 

qualsevol arquitecte d’allí i tècnics d’Urbanisme, em van dir que quan arribara es 
miraria, s’estudiaria, que això tardava unes quantes setmanes. La nostra sorpresa és 
que arriba un dilluns, i dimarts ja està segellat. Tenim llicències urbanístiques que 
no ixen, tenim llicències d’activitats que tarden mesos, i açò en tres dies es fa; però 
vostés a qui li volen prendre el pèl? Açò és impossible.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Torne a ratificar-me en el que he dit i per tant continue 

pensant el mateix.” 
 
� Sra. Ibiza Cots: “Jo continue pensant Sr. Salvador que no es tracta de començar a 

llançar-ho tot dins d’un calaix i començar a moure. Ací ha mesclat vosté no sé 
quantes coses, que ja ni me’n recorde. Jo el que li vaig dir és que aquesta 
administració té vertaders problemes per poder organitzar els expedients. I això és 
una cosa notòria, que ho sap tot el món; les administracions no tenim els expedients 
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digitalitzats. Se sap que ací ha hagut molta força per intentar implantar 
l’administració electrònica, que és l’única que ens pot ajudar a resoldre tot aquest 
cacau que tenim. Jo li puc dir que expedients que tenim en tràmit els he hagut de 
buscar en diferents departaments; i això està passant a l’Ajuntament d’Oliva i en 
molts llocs per desgràcia. Això és el que jo li vaig dir. Pel que fa a l’informe de la 
policia, té vosté la mania de confondre-ho tot; una cosa és el que va demanar el 
titular de l’activitat a la policia; jo li vaig dir que a mi nio em semblava bé que un 
policia fera un informe; aqueix no és l’informe que ha anat a Costes, Sr. Salvador. 
El Departament d’Activitats va demanar un informe a la policia; estic dient-li. Li 
vaig dir, encara que no és vinculant, quan va a una comissió sempre demanem 
l’informe de la policia. No és l’informe que va demanar el titular de l’activitat, i 
això a mi em sembla una cosa molt irregular, i li ho vaig dir, i això també és públic i 
notori. I vaig parlar amb el policia, ho va reconéixer, i no passa res. Però el 
Departament d’Activitats va demanar un informe, i aqueix és el que ha anat a 
Costes; perquè l’ha demanat l’ajuntament, no el que va demanar el titular. És l’única 
cosa que voldria aclarir-li, si és que hi ha forma d’aclarir-se en tot aquest procés. 
Obscurantisme? No hi ha obscurantisme. L’expedient està i vosté el pot consultar 
quan vulga. Jo ja m’he compromés a remetre’l, dilluns sense falta, als veïns. I he 
parlat també amb els veïns i els he explicat el mateix que li he explicat a vosté vàries 
vegades. No sé què més puc dir de la voluntat, o almenys la bona voluntat, que hi 
ha.” 

 
 
� Sr. alcalde: “Abans que acabe, Sr. Llopis, per algunes al·lusions que ha fet, en 

primer lloc li traslladaré a la Sra. Chesa la seua felicitació, i tot allò de molt 
honorable, que de segur que se n’alegra molt. Celebre allò de la valentia per 
peatonalitzar llocs i atrevir-se a fer places per al gaudi de l’ús públic, a pesar de 
llevar cotxes; ho celebre molt. M’ho aplique per a altres zones també, on critiquen 
precisament vostés el contrari. Aqueix doble criteri és molt interessant No entraré a 
les al·lusions que ha fet vosté a l’oficina de Turisme, perquè jo crec que els 
ciutadans no ens ho agrairan això. Jo li podria posar exemples i exemples de gestió 
del Partit Popular que li han costat ben cars a aquest ajuntament; però no entraré en 
això, perquè crec que els ciutadans ja estan cansats d’aqueixos debats; la història 
està ahí i cadascú pot informar-se. Jo crec que no s’ha de confrondre la gent. Jo 
entenc els veïns perfectament, que no volen una ocupació de taules i cadires allí; ho 
entenc perfectament. Igual que entenc els veïns d’altres zones del municipi que no 
volen taules i cadires davant de sa casa. Hi ha moltes queixes, no és l’única. Però 
després resulta que com ha dit ací un company, hi ha drets, i els drets es reconeixen 
o no es reconeixen; no es tracta d’una opinió. Jo quan arriba un expedient 
d’activitats, o quan arriba un altre expedient, ací no s’informa en funció de l’opinió 
que té un polític; tu pots dir que no t’agrada, però a la fi es faran els informes, que 
ens poden agradar més o menys; i el que vull que quede clar és que Costes, no 
l’ajuntament, ha autoritzat aqueixa ocupació. I els nostres serveis jurídics en un 
informe han dit que Costes ha autoritzat aqueixa ocupació dient pendent de les 
autoritzacions de l’ajuntament. Tenim un informe jurídic, ratificat per dos 
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funcionàries de l’ajuntament, que diuen que entenen que amb la llicència d’activitat 
i d’obertura del local mare, de la pizzeria en aquest cas, és suficient per donar per 
entés que l’ajuntament ha admés les autoritzacions necessàries. No ho dic jo, ho diu 
un informe jurídic, que tot es recurrible; tots els expedients són recurribles. Això és 
el que ha hagut. Parla vosté d’obscurantisme; ja li ha dit la meua companys; en 
aquest ajuntament, van vostés als departaments, segons vosté, els funcionaris li 
donen la seua opinió, parla, entra, li donen tots els papers. Té l’expedient a la seua 
disposició. Té vosté una aplicació per a vore en temps real els registres que entren, 
els que ixen, cada setmana es veuen els decrets que firma l’Alcaldia, cada cert temps 
es publiquen les factures. Si això ho tenen vostés al seu abast, per què diu 
obscurantisme? Sap vosté el que és un ofici? D’un acord de Ple, quan ix de 
l’ajuntament, va acompanyat sempre d’un ofici de l’Alcaldia; és que parla vosté 
d’un ofici, i dóna a entendre a qui no conega de llenguatge administratiu, no sé què 
serà un ofici. Un ofici és un document de quatre o cinc línies que diu que li remet 
l’informe, o que acompanya sempre qualsevol acord de plenari, qualsevol decret de 
l’Alcaldia; vull dir, l’ofici no és obscurantista, és el procediment habitual. Els 
propietaris, insistesc, tenen tot el dret a estar en contra, tenen el dret a recórrer i 
tenen tot el dret a manifestar la seua opinió, vosté té tot el dret a manifestar la seua 
opinió; però en aquest expedient s’ha anat amb cura suficient, tenint en compte que 
hi havia propietaris que estaven en contra, i a la fi ha hagut un dret que ha reconegut 
Costes, i nosaltres tenim uns informes que avalen aqueix dret. A partir d’ahí, per 
suposat les opinions són lliures, i els propietaris estan en el seu dret de recórrer; 
faltaria més. I vosté de cridar al cap de la Demarcació de Costes, que cada vegada 
que crida m’ho diu, perquè em diu caram Oliva; vosté li manifesta i també li diu 
altres coses que vosté ací a la millor no vol dir. En qualsevol cas, això és elque he de 
dir-li. Té vosté el dret per a tancar. He de dir-li que la pròxima setmana tinc previst 
reunir-me amb els propietaris afectats; no sé si els ha cridat ja el secretari 
d’Alcaldia, si no els cridarà demà, per convocar-los per a la setmana que ve i poder 
donar-los les explicacions que consideren i que necessiten.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “Disculpe, Sr. alcalde, estem parlant de l’esmena?” 
 
� Sr. alcalde: “Estem parlant de l’esmena i de la moció.” 
 
� Sr. Mengual Manzanares: “Però primer no votem l’esmena?” 
 
� Sr. alcalde: “Ara quan s’acabe el debat votem primer l’esmena i després la moció.” 
 
� Sr. Mengual Manzanares: “Però l’esmena no tancaria qui la presenta?” 
 
� Sr. alcalde: “No; perquè he dit que el debat seria conjunt. He dit que el debat seria 

conjunt, que cadascú explicara dins del seu temps d’intervenció i després ja es 
votaria per separat.” 
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� Sr. Llopis Ibiza: “Mire, la veritat que sí, que cridem a Costes i contem, no el que 
ens interessa, contem la realitat. A la millor el que ens conten ells de vegades ens 
costa fer la cabotada sense voler perquè anem al que anem. Però els informes 
aqueixos; un ofici és un ofici, quan jo cride a Costes i diu que quan hi ha un ofici de 
l’alcalde ell es pensa que hi ha consens, jo li he de dir que no; i no mentesc. Quin 
consens? Hem estat al peu del canó; no ens hem assabentat. És més, li puc dir que el 
mateix dia que ens vam assabentar que Costes ens havia enviat un informe, el 
primer que vaig fer va ser parlar amb els seus socis de govern, i ningú sabia 
d’aqueix informe, ningú ho sabia; quan sap que nosaltres hem estat ahí damunt, què 
mínim d’haver dit mire Sr. Llopis anem a enviar aquest informe; l’inspector ha fet 
aquest informe; és de veres han sigut tres dies, ha sigut tot molt ràpid, però almenys 
informe’ns que no ens ha informat. Nosaltres sí que anem a parlar amb els tècnics, si 
no fóra pels tècnics i els funcionaris d’aquesta casa, si haguérem de dependre de la 
informació quer vostés ens donen, imaginen. Així que, Sr. alcalde, nosaltres al cap i 
a la fi en aquest tema ho tenim clar. És una molèstia als propietaris, molesten als 
veïns, no ho hem vist d’una forma transparent, inclús a dia de hui, gràcies que hem 
pogut presentar aquesta moció, la interpel·lació de fa deu dies que vam presentar en 
temps i forma tampoc la van voler incloure en l’ordre del dia de plenari, que de 
democràcia la veritat, i transparència, en veiem poca. Nosaltres sí que anunciem des 
del Partit Popular, que si la nostra moció no ix endavant, el Partit Popular s’alçarà 
del plenari i abandonarà el Ple. Sabem que és un acte que el Ple és la democràcia de 
l’ajuntament, però no crec que aquestos recursos i aquestes formes en què s’han 
produït aquestos informes, de la forma que s’han enviat i les resolucions, siga de la 
millor forma. Continue dient que si l’ajuntament diu no, Costes diu no. I si això és 
estar al costat del propietari jo crec que no. Nosaltres sí que estarem al costat del 
propietari. I això anuncie que és el que aquest grup Popular farà.” 

 
� Sr. alcalde: “Bé, un plantejament molt democràtic també, però respectable. No 

entraré en més al·lusions, i anem a passar a votació.” 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada, voten a favor els regidors del Grup Compromís 
per Oliva (5 vots), Grup EUPV-Acord Ciutadà (1 vot), i Grup Gent d’Oliva (1 vot). 
Voten en contra els regidors del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 
vots), i s’abstenen els regidors del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4). En 
conseqüència per haver més vots negatius (10 vots) que positius (7 vots), l’esmena no 
prospera. 
 
Abans de sotmetre a votació la moció, a proposta del portaveu del Grup Compromís per 
Oliva, el Sr. alcalde, sent les 22.45 h, concedeix un recés de cinc minuts en la  sessió 
plenària.  
 
Passats els cinc minuts, sent les 22.50 h, es reprén la sessió amb la votació de la moció 
tal com s’ha presentat. 
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Sotmesa a votació la moció presentada pel Grup Partit Popular, voten a favor els 
regidors del Grup Partit Popular (6 vots). Voten en contra els regidors del Grup 
Compromís per Oliva (5 vots), i del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4 vots). 
S’abstenen els regidors del Grup Socialista (4), del Grup Grup EUPV-Acord Ciutadà 
(1), i Grup Gent d’Oliva (1). En conseqüència per haver més vots negatius (9 vots) que 
positius (6 vots), la moció no prospera. 
 
Tot seguit el Sr. Llopis realitza la manifestació que s’indica: 
 
� Sr. Llopis Ibiza: “Sr. alcalde, jo sóc ferm amb les meues paraules i per solidaritat 

amb els veïns el Partit Popular abandonarà aquest plenari.” 
 
I abandonen la Sala del Plens els sis regidors del Grup Partit Popular. No obstant això, 
el Sr. alcalde anuncia que hi ha quòrum suficient per continuar la sessió, i obri un torn 
d’explicació de vot, amb les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Salort Rubio: “L’explicació de l’abstenció atén al fet que són decisions molt 

importants per a prendre in situ, i que sabem que comportarà reaccions fortes i 
creiem que no és l’espai per a decidir açò.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “L’abstenció està referida al que he argumentat. Pense que 

compaginar l’oci i el descans, més en una turística, no és fàcil. Crec que hem de 
prendre-ho seriosament. No fa mesos, fa anys que s’hauria d’haver pres el tema 
aquest seriosament; haurem de prendre-ho seriosament ja, què volem per a aquestes 
zones; no només per a les zones de la platja de Pau Pi, per a la resta de zones del 
litoral marítim oliver. I pense que no hem de deixar escapar aquesta oportunitat per 
a poder continuar treballant, i sobretot seriosament per poder regular tot aquest 
tema. Que no torne a passar, que no arriben casos com aquest i a la fi no saber què 
hem de fer en un moment donat. Pense que decidir en un moment així una moció 
que es presenta hui, de hui per a hui, no és fàcil, i és complicat. I pense que el que 
hauríem d’haver fet és aprovar l’esmena que donava la possibilitat del grup de 
treball per a regular totes aquestes zones. Protegir i conservar no és contrari al fet 
que es puga tindre qualsevol activitat, però regulada, i des de la racionalitat es pot 
fer compatible una cosa amb l’altra; oci i descans.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi manifestar el nostre compromís amb el fet de 

treballar per establir uns criteris, però per a tota la platja, no per a una zona només; i 
intentem ser conseqüents amb el que hem manifestat des del primer moment; vull 
dir que per suposat que donem suport a les activitats que puguen utilitzar l’ocupació 
de la via pública; ho fem en tot el poble; si marquem limitacions, o condicionants, o 
criteris, hem de tindre molt clar quins són i com establir-los, per respecte a tots.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “Ho havia dit al començament, quan parlàvem d’Aigua 

Blanca IV. El nostre grup sempre recolzarà les propostes que siguen beneficioses 
per al nostre municipi. El fàcil ara, i crec que he de parlar clar, era votar a favor de 
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la moció, hauria eixit endavant i quede bé amb els propietaris; i el govern ja 
s’apanyareu. Aqueixa hauria sigut l’estratègia del polític ranci, i pense que era així. 
Nosaltres tenim uns ideals i un programa que sempre seguirem. El nostre programa 
portava, i així ho vaig dir en el Ple d’investidura, que respectaríem les decisions 
sempre que foren per a millorar la peatonalització i els interessos del comerç i del 
turisme del nostre poble. No hem votat a favor, no per res, perquè sempre a última 
hora, tot urgent, no tens temps, per això la decisió és d’abstenir-nos. Ni molt menys 
estem en contra del comerç, en aquest cas del comerç que vol muntar en aquest lloc; 
i molts menys en contra dels ciutadans que també volen tindre el seu espai i la seua 
tranquil·litat. Però el que nosaltres, i ho repetiré fins la sacietat, qui em coneix, sóc 
així. Sempre el meu grup respectarà els seus ideals, el seu programa. No usarem mai 
l’estratègia rància, i ací ha sigut un exemple. Perquè si haguérem volgut, hui 
nosaltres eixim amb una mà a l’esquena, i de cara al ciutadà que ha vingut perquè 
isquera la moció endavant hauríem quedat de categoria. Però nosaltres no som així. 
Nosaltres sempre, torne a repetir, ajudarem al govern en tot el que siga menester, 
sempre que respecten la nostra idea i la nostra programació. I si no, debatrem unes 
possibles millores. Per tant, crec que hui torna a quedar clar qui és el Grup Socialista 
i el que pensem.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Nosaltres hem votat en contra del que es proposava en la moció 

que ha presentat el Partit Popular perquè considerem, ho hem manifestat a l’hora de 
defensar el punt de l’esmena que proposàvem conjuntament amb els portaveus 
d’Esquerra Unida del País Valencià-Acord Ciutadà i del partit Gent d’Oliva, que les 
qüestions no s’han d’abordar des d’una qüestió molt particular per a resoldre tots els 
aspectes d’una ciutat. Oliva és una ciutat que té un territori de 60 quilòmetres 
quadrats, nou quilòmetres lineals de costa, i no podem prendre determinacions a 
partir d’un únic punt candent que s’ha produït circumstancialment en un moment 
determinat, sinó que les decisions s’han de prendre pensant en la globalitat, i 
pensant en el que pot ser d’interés per al total de la ciutat, i no només per a una 
qüestió puntual. Probablement las precipitació, la tensió, pot comportar que es 
prenguen decisions que en el futur no siguen beneficioses per a la ciutat. Per aqueix 
motiu hem votat en contra.” 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Un prec molt curtet. Demane al govern, en el tema de la 

publicació dels decrets en la pàgina web; nosaltres, en l’oposició, treballem molt des 
de casa, perquè no podem assistir tots els dies ací a l’ajuntament; i actualment els 
últims decrets que hi ha publicats són del 10 de juliol. Demanem a vore si poden 
estar un poc al dia, perquè és la ferramenta que nosaltres usem des dels nostres 
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ordinadors i des de les nostres cases per poder desenvolupar les nostres tasques. Que 
s’actualitzen i almenys nosaltres podrem tindre els decrets al dia.” 

 
� Sr. Mengual Manzanares: “Només faré un prec. És a la Sra. Ibiza; no volia fer-li’l 

perquè ja ha treballat vosté hui molt. És respecte al fet que en la pàgina web, el tema 
del padró, hi ha un punt que pots demanar el certificat, però en clicar no entra. A 
vore si es pot millorar.” 

 
� Sr. alcalde: “Entenc que els precs s’accepten, segurament les vacances hauran 

tingut la culpa, però demà mateix ens posem a penjar el tema dels decrets, a 
actualitzar-los, i per suposat el tema del volant d’empadronament, demà mateix 
parlarem amb els informàtics a vore quin és el problema.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Simplement em vaig comprometre en l’últim plenari que 

donaria la quantitat exacta del que havia costat l’informe del tema de Rabdells. Són 
1.450 euros.” 

 
� Sr. alcalde: “Abans d’acabar, em sap greu que el Partit Popular haja optat per 

abandonar el plenari, perquè tenim una notícia de legislatura. Una notícia important 
per al Ple i per a Oliva, i és que aquesta vesprada he rebut la telefonada de la 
directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, la Sra. Raquel Orts Nebot, 
per comunicar-me, avançar-me que ahir mateix la ministra va signar la modificació 
de la línia de ribera del mar del Sector 5 i de la seua servitud. És una notícia 
magnífica. Aquest Ple, fa un any, es va manifestar per unanimitat, i va demanar al 
ministeri que fera aqueixa modificació, tot acollint-nos a un article concret de la Llei 
de Costes. És una notícia magnífica per a la ciutat; insistesc, de les de legislatura. 
Portem des de 2010 treballant, juntament amb els afectats per aquesta qüestió. 43 
propietaris, o 43 solars quedaran desafectats de la servitud. Una situació injusta 
atesa la configuració del Sector 5, que precisament és un dels sectors que estan 
urbanitzats més reculat, i que va cedir zones verdes; 16.000 metres quadrats de 
zones verdes que va cedir amb el domini públic. Per tant és una magnífica notícia. 
Ho rebrem oficialment i en rebre-ho oficialment ja es comunicarà als propietaris 
com toca. Volia acabar amb aquesta notícia. Al Partit Popular els ho diré ara 
després, si els veig, i si no demà.” 

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


